


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXVI - N• 121 SEXTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 1981 BRAS! LIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, 

Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte: 

DECRETO LEGISLATIVO N• 49, DE 1981 

Aprova o texto do Acordo sobre os Usos Pacíficos da Energia Nuclear, concluído entre o Governo da República 
derativa do Brasil e o Governo da República do Iraque, a 5 de janeiro de 1980. 

Art. I• É aprovado o texto do Acordo sobre os Usos Pacíficos da Energia Nuclear, concluído entre o Governo da Re
pública Federativa do_ Brasil e o Gol'!)f!lO da República do Iraque, a 5 de janeiro de 19go. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, l'de outubro de_l98L- Senador Jarbqs Passarinho Presid.;nte. 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÜB.LIÇ_A .FEDERATIVA DO 
BRASIL 

E A REPÚBLICA DO IRAQUE 
SOBRE OS USOS PACIFJCOS DA ENERGIA_N\.!CLE;\R _ 

Os Governos da RepUblica FedúaiíVa do-BfaSH e dã -Reilóbiica do Ira
que, 

Tendo em mente o ''l\o1emorandum para a Cooperação nos Usos Pacífi
cos da Energia Atómica", assinado em Bagd~~ em _19 de o_utrll_bro de 1979; e 

Considerando a importâníca da cooperaçâo n6 -calnpo-dos usos pacífiCos 
da energia nuclear para o desenvolvimento de seus países; 

Considerando as relações amistosas que existem entre os dois países, 
bem com~ o desejo comum de ampliar o escopo da cooperação bilateral; 

Considerando que o Governo do Iraque tem a intenção de desenvolver 
um pro~rama p~ra ~uso pacífico d,a energi:l_puclear, objetivando o s.eu de
senvolvimento cientifico e a geração de eneri:ia elétrica; 

Considerando que o Governo dá.~epública Federativa do Brasil concor
da em cooperar com o Governo da República do Iraque para a implemen
tação do referido programa; 

Decidem celebrar este Acordo para -a Cooperação no Campo dos Usos 
Pacíficos da Energia Nuclear. 

ARTIGO l 

A cooperação bilateral no campo dos usos pacíficos de energia nuclear 
será desenvolvida através das instituiçõe_s nacionais _--com:petertl.es, isto é, a 
"Comissão Naoíonal de_ En.Mgia Nuclear (CNEN)" e "Empresas Nucleares 
Brasileiras S/ A (NUCLEBRAS)", no lado brasileiro, e a "Comissão de Ener· 
gia Atôtnica do Iraque", no lado iraquiano. 

ARTIGO Jl 
A cooperação prevista neste Acordo será desenvolvida de acordo com a ca· 

pacidade e as prioridades de cada Parte Contratante, bem como respeitará 
integralmente as obrigações e compromissos internacionais assumidos por 
cada Governo. 

ARTIGO lll 

As Partes Contratantes declaram o seu apoio ao princípio de não· 
; proliferação de armas nucleares e ressaltam o seu direito de desenvolver e 

aplicar a energia nuclear para fins pacíficos, de acordo com os seus respecti~ 
vos programas nacionais. 

ARTIGO IV 

A cooperação prevista neste Acordo !terá desenvolvida nas seguintes 
áreas: 

a) estudos de avaliação e viabilidade de reservas de urânio; 
b) prospecção, exploração, mineração e beneficiamento de urânio; 
c) fornecimento de urânio-natural e urânio levemente enriquecido (se 

possível na forma de elemento combustível) para o abastecimento de reatares 
nucleares; 

d) fornecimento de equipamentos e de serviços de engenharia e cons
trução para reatares nucleares; 

e) segurança de reatares nucleares; 
fi intercâmbio de experiência e ··know-how" na utilízação do ··sistema 

Internacional de Informações Nucleares" da Agência Internacional de Ener
gia Atômica; 

g) intercâmbio de visitas a instituições de pesquisa e desenvolvimento, 
incluindo a realização de experimentos científicos; 

h) treinamento de recursos humanos. 

ARTIGO V 

Os órgãos mencionados no Artigo I celebrarão ajustes e contratos para a 
implementação deste Acordo nas áreas de cooperação relacionadas no Artigo 
IV. Os ajustes entrarão em vigor mediante troca de notas diplomáticas. 

ARTIGO VI 

As Partes Contratantes informarão a Agência Internacional de Energia 
Atôrnica sobre a negociação deste Acordo, objetivando a aplicação das salva· 
guardas relevantes, de acordo com as obrigações contraídas por cada Parte 
jul)tO à Agêp.ci?, __ ª_Q§_m_at~ri.:iis n_u~leã~-~-~quipamentos sujeitos a salvaguar-
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das que venham a ser importados por uma Parte da outra, de forma a assegu
rar que tais' materiais e equipamentos serão utilizados exclusivamente para 
fins pacíficos. 

ARTIGO VII 

A rctransferêncía de uma Parte Contratante para um terceiro país de 
qualquer material ou equipamento fornecido p~la outra Parte Contratante, e 
que esteja sujeito a salvaguardas, só será feitã após o terce_iro país ter concluí
do com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) um acordo de 
salvUguardas do mesmo tipo do aplicado ao referido material ou equipamen
to na Parte Contratante importadora. 

ARTIGO VIII 

Cada Parte Contratante tomará as medidas necessárias para proteção 
físiCa, em seu território, dos materiais e equipamentos que lhe foram forneci
dos no âmbito deste Acordo, bem corno nos casos de transportados referidos 
materiais e equipamentos entre os territórios das Partes Contratantes. 

ARTIGO IX 

As Partes Contratantes realizarão reuniões anuais pai'a avaliar a imple
mentação deste Acordo, alternadamente no BrasH e no Iraque. 

ARTIGO X 

Quaisquer controvérsias que possam ocorrer sobre a implementação des
te Acordo serão resolvidas através dos canais diplomãticos de ambos os paí
ses. 

ARTIGO XI 

Este Acordo terá um prazo de validade de dez anos, a contar da data em 
que as Partes Contratantes efetuem a troca de notas informando que os res
pectivos procedimentos internos para a sua aprovação tenham sido completa
dos. 

Este Acordo poderá ser prorrogado por prazos de um ano e poderá ser 
denunciado por qualquer Parte Contratante, mediante o envio de nota diplo
mâtica à outra Parte Contratante; nesse caso, a denúncia entrará em vigor 
seis meses após a referida nota. 

ARTIGO XII 

Este Acordo entrará em vigor uma vez tenham sido cumpridas as respec
tivas exigências constirucionais de cada pais, bem como a comuriicação devi
da a esse respeito tenha sido feita mediante troca de notas diplomáticas. 

ARTIGO XIII 

Feito em um texto original, em inglês. 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

I- ATA DA 170• SESSÃO, EM I' DE OUTUBRO DE 1981 

!.I- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Ofícios do Sr. ]'1-Secretário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando autógrafo de projeto ·de lei sancionado: 

- Projéto de Lei do Senado no 256/81 (no 5.201/81, na Câmara dos 
Deputados), que dispõe sobre a realização de convenções para renovação 
de diretórios a que se refere o art. 69 da Lei n'1 6.767, de 20 de dezembro de 
1979, e dá outras providências. 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafoS ao- Seguinte projeto: 

-Projeto de Lei da Câmara no 94/81-Complementar (no 223/81-
Complementar na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que estabelece normas gerais a serem adotadas na Organização 
do Ministério Público estadual. 

1.2.2 - Pareceres 

Referentes às seg11intes matérias: 

-Oficio no S/20/81; Mensagens-nos 138 e 195, de 1981. 

1.2.3 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado no 286/81-Complementar, de autoria 
do Sr. Senador Franco Montoro, que autoriza os empregados a utilizar Q 

seu sald~ PISfPASEP para a aquisição ou construção de casa própria. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR LEITE CHAVES- Prorrogação dos débitos relativos 
ao custeio de café geado. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Denúncia formulada pela 
proprietária da fábrica de Molas Sueden na CPI que estuda a rotatividade 
da mão-de~obra. Apresentação por S. Ex• de projetas de lei, objetivando 
soluções alternatívas víáveis e concretas para diferentes aspectos da 
problemática brasileira. 

SENADOR HENRIQUE SANT!LLO- Telex de S. Ex• ao Sr. Mi
nistro do Trabalho a respeito do atraso no pagamento de salários de pro~ 
fessores estaduais de várias reg"iões do Estado de Goiás, especialmente de 
Luziiinia e Formosa. 

SENADOR MURILO BADARO- Esclarecimento sobre referência 
feita, pelo Sr. Humberto Lucena, em discurso proferido na sessão ordi-

nária de ontem, a tópico do pronunciamento do Sr. Jarbas Passarinho re
ferente à posição de segmentos da Igreja nos conflitos sociais da terra. 

L2.S - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n9 287/81-Complementar, de autoria 
do Sr. Senador Lázaro Barboza, que altera a Lei Complementar n"' 26, de 
11 de setembro de 1975, permitindo a utilização da conta individual do 
PIS/PASEP para saldar débito perante o Programa de Crédito Educativo. 

1.2.6- Comunicação da Liderança do PDS do Senado 

Referente a substituição de membro em comissões permanentes da 
Casa. 

1.2.7- Comunicações da Liderança do PDS no Senado e do PP na 
Câmara 

Substituição de membros em comissões mistas. 

1.2.8- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 
30 miriutoS, COm Ordem do Dia que designa. 

1.3-0RDEM DO DIA 
- Projeto de Resolução n9 49/81, que autoriza o Governo do Estado 

de Mato Grosso do Sul, a realizar operação de empréstimo externo nova
lor de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos), destina
do ao programa de investimentos do Estado. Apreciação sobrestada por 
falta de quorum, para votação do Requerimento n"' 331/81, após usarem 
da palavra os Srs. Mendes Canale, Benedito Canelas. José Fragelli. Dirceu 
Cardoso e José Lins. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 72/79, que dá nova redação ao caput 
do artigo 55 da Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960, Lei Orgânica da Pre
vidência Social. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 27/81, que autoriza o Poder Executi
vo a instituTf a Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande 
do Sul. Votação adiada por falta de quon1m. 

-Projeto de Resolução n"' 90/81, que autoriza o Governo do Estado 
do Püi.uí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e quatro mi
lhões, cínqüenta e três mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida con
solidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 93/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Guaxupé (MO) a elevar em Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões, 
de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por 
falta de quorum. 
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-Projeto de Resolução nO? 95/81, que aUtoriza a Prefeitura Munici
pal de Maca pá (AP) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n'? 96/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Maringá (PR) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e vinte e 
sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e cinco centavos). Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'1 205/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Santo André (SP) a elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove 
milhões, setenta mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito cen
tavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorom. 

-Projeto de ResolUção n9 7JRi, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Coqueiral (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, se
tecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada._ Votação adiada por falta de quorom. 

-Projeto de Resolução 68/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Florianópolis (SC) a elevar em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito mi
lhões e seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 84/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Castanhal (PA) a elevar em Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e 
nove milhões, setecentos e cinqüenta mil, quarenta e seis cruzeiros e cin
qüenta e sete centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 9if8f;quea:Utoriza a Pr.efeitura Munici
pal de Balsas (MA) a elevar cm Cr$ 2.722.000,00 (dois milhões, setecentos 
e vinte e dois mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 8/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Franca (SP) a elevar em CrS 29.272.025,36 (vinte e nove milhões, du
zentos e setenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos), 
o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quo
rom. 

-Projeto de Resolução n'? 64/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de ltatiba (SP) a elevar em Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, nove
centos e cinqüenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois 
centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta 
de quorum. 

- Projeto de Resolução n9 4/81, que 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 centavos), o montante de 
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorom. 

-Projeto de Resolução n9 5/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, se
tecentos ecinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorom. 

-Projeto de Resolução n9 6/81, que a~toriza a Prefeitura Municipal 
de Bernardino de Campos (SP) a elevar em Crs 2.718.448,24 (dois mi
lhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e 
vinte e quatro centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorom. 

-Projeto de Resolução n9 38/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e 
dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n9 88/81, que autoriza a Escola Superior de 
Educação Física de Goiás a contratar-operação de crédito no valor de Cd 
9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e "treze mil e trezentos cruzeiros). 
Votação adiada por falta de quorom. 

-Projeto de Resolução n9 101/81, que autoriza a Prefeitura MuniCi
pal de Maceió (AL) a elevar em Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta mi
lhões, duzentos e treze mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros ç quarenta 
e cinco centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada 
por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n• 60/81, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito 

milhões~ novecentos e sess_enta e oito mil e oitocentos cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 l02/8l, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Joinville (SC) a elevar em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e 

-seis milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros), o montante de sua dívi
da consolidada. Votação adiada por falta de quorom. 

-Projeto de Resoluçã9 n9 108/81, que autoriza o Governo do EstaR 
do do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, 
vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqüenta 
e nove cruzeiros e setenta e nove centavos), o montante de sua dívida con
solidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento fi9 40/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando 
a transcrição, nos anais do Senado Federal 1 do artigo do EscritOr Josué 
Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro Eduardo Portella na Aca
demia Brasileira de Letras. Votação adiada por falta de quorom. 

-Requerimento n<? 43/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando 
a transcrição, nos anais do Senado Federal, das ordens do dia dos Minis
tros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, baixadas em comemoR 
ração ao 179 aniversário da Revolução de março de 1964. Votação adiada 
por falta de quonm1. 

-Requerimento o9_ 268/Sl,_do Senador Marcos Freire, solicitando 
urgência, para -o Projeto de Lei do Senado n7 240/80, do Senador Franco 
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados 
e empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS, e 
INAMPS). Votação adiada por falta de quorum. 

- Requerimerito n<? 149/81, do Senador Mauro Benevides, solicitan
do a transcrição, nos anais do Senado Federal, do artigo intitulado "O 
Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Monetário", de autoria do 
economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do Brasil, edição de 
23/6/81. Votação adiada por falta de quorum. 

- Requerimento n<? 313/81, do S~nador Marcos Freire, solicitando 
urgênCia para o Projeto de Lei do Senado n9 156/79, do Senador Humber
to Lucena, que institui o seguroRdesemprego e determina outras providên
cias. ·votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n' 22/81, do Senador Jorge Kalume, que 
dispõe sobre enquadramento de professores colaboradores e auxiliares de 
ensino e dá outras providência~. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto-de Lei do Senado n' I 17/79, do Senador Jorge Kalume, que 
dispõe sobre a aplicação, corno incentivos fiscais, na área da SUDAM, da 
totalidade do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas do
miciliadas na Amazônia Legal e dá outras providências. Votação adiada 
por falta de quorom. 

-Projeto de Lei do Senado n<? 357/79, do Senador Orestes Quêrcia 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e 
empregados em cemitérios:- (Apreciação preliminar da jurídicidade). Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 142/80, do Senador Orestes Quércia, 
alterando o dispositivo da Lei n<? 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dis
põe sobre a Lei Orgânica da Prevtdêncla Social. (Apreciação preliminar 
da constitucionalidade). Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n'? 146/80, do Senador Orestes Quércia, 
que isenta do imposto de renda o 139 salário. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade). Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado o9 163/80, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons. 
(Apreciação preliminar da constitucionalidade). Votação adiada por falta 
de quorom. 

-Projeto de Resolução n9 40/81, que autoriza a Prefeitura Munici· 
pai de Botim (MG) a elevar O!f1 Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecen
tos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Discussão 
sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento n9 309 j8l. 

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR LO MANTO JúNIOR- Centenário de nascimento de 
João Pacheco de Oliveira. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA. como Líder- Nota da Co
missão Executiva do Diretório Nacional do PMDB, de solidariedade à Sr• 
Magali Salomão, vítima de aios di! ·violência praticados na cidade dO Rio 
ele Janeiro. 
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SENADOR LÁZARO BARBOZA- Documento entregue ao Sr. 
I ris Resende por profissionais liberais do Município de Formosa-00, de 
apoio à sua candidatura ao Governo do Estado pelo PMDB. Decisão do 
Supremo Tribunal Federal ao acolher a representação de inconstituciona
lidade de artigos da Constituição do Estado de Goiãs. Apreensões de S. 
Ex• em relação à próxima safra agrícola. 

SENADOR HELVIDIO NUNES- Transcurso do 25' aniversário 
da ordenação episcopal de Dom José Vasques Dias. 

SENADOR PEDRO SIMON- Reformulação da legislação previ
denciária. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 171• SESSÃO, EM I• DE OUTUBRO DE 1981 

2.1-ABERTURA 

2.2- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 5/81 (n' 76/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Convênio de Cooperação Cultural e 
Educacional entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno dos Estados Unidos Mexicanos, concluído em Brasília, no dia 29 de 
julho de 1980. Aprovado. Ã Comissão de Redação. 

-Projeto de Lei do Senado n• 109/80, do Senador Nelson Carneiro, 
que proíbe ação declaratória ainda que tenha'ocorrido a violação do d_i_rei
to. Aprovado, com emenda, após usar da palavra na sua discussão o Sr. 
Aloysio Chaves. Ã Comissão de Redação. 

- Parecer da Comis.são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 
264/81, (n' 418/81, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado â. escolha do Sr. Armindo Branco 
Mendes Cadaxa, Ministro de Primeira Classe. da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Popular 
da Polônia. Apreciação adiada por falta de quornm. 

2.3- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXJMA SES· 
SÃO. ENCERRAMENTO 

3- SECRETARIA-GERAL DA MESA 

-Resenha das matérias apreciadas de 19 a 30 de setembro de 1981. 

4- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 170~ SESSÃO, EM 19 DE OUTUBRO DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESID€NCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO E CLINHA LIMA 

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

Adalberto Sena- Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Luíz Fer
nando Freire- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Jo
sé Uns- Mauro Benevides- Martins Filho- Cunha Lima- Humberto 
Lucena -Milton Cabral- Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz Cavalcante 
__! Gilvan Rocha- Passos Pôrto- Dirceu Cardoso- Hugo Ramos- Mu
rilO Badaró- Tancredo Neves- Franco Montoro- Henrique Santillo
Lázaro Barboza - Benedito Canelas- Gastão Müller -José Fragelli -
Mendes Canal e- AffonsO C amargo- José Richa- Leite Chaves- Jaison 
Barreto - Arno Damiani - Pedro Simon. 

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. !<?-Secretário' procederá à _leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPU

TADOS 
N9 500/81, de 30 do corrente, encaminhando autógrafo do Projeto de 

Lei do Senado no 256, de 1981 (n' 5.201/81, na Câmara dos Deputados), de 
autoria do Senador Bernardino Viana, que dispõe sobre a realização de con
venções para renovação de diretórios a que se refere o art. 69 da Lei n9 6.767, 
de 20 de dezembro de 1979, e dá outras providências. (Projeto que se trams
formou na Lei n' 6.923, de 29 de junho de 1981). 

OFICIO 
Do Sr. LP-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 

do Senado autógrafos do seguinte projeto: 

PROJETO ÜE LEI DA CÂMARA N• 94, DE 1981 - Complementar 
(N9 223/81 - Complementar- na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da RePública 

Estabelece norm.as gerais a serem adotadas na Orga
nização do Ministério Público estadual. 

O Congr:esso Nacional decreta: 
CAPíTULO I 

Das Disposições Preliminares 

Art. 1.0 O Miri.istério Público, instituição permanente e essen
cial à função jurisdicional do Estado, é r,zsponsável, perant·e o 

J~diciário, pela defesa da ordem jurídica e dos interesses indispo
níVeis da sociedade, pela fiel observância da Constituição e da.s 
leis e será organizado, nos Estado.s, de aco~do com as normas 
gerais d-esta lei complementar. 

Art. 2.0 São princípios institucionais do Minis·tério Público 
a unidade, a indivisibilidade e a autonomia. Ju_ncional. 

Art. 3.0 São funções institucionais do Ministério Público: 

I - velar pela observância da Constituição e das leis, e pro
mover-lhes a ex-ecução; 

II ~-promover a ação penal pública; 
III - proinOVér a ação -Civil púbU.ca, nos termos <ta lei. 

CAPíTULO II 
Dos órgãos do Ministério Público do::. Estados 

Art. 4.0 o Ministério Público dos Estados será o,rganizado em 
carreira e terá autonomia administrativa e financeira, dispondo 
de dotação orçamentária. 

Art. 5.o o Mi.ni.stérlo Público dos Estados ser:i integrado pelos 
sewJ.inbes órgãos: 

I - de administração superior: 
a) Procuradoria-Geral de Justiça; 
b) Colégio de Procuradores; 
c) COnselho Superior do MinL<::tério Público; 
d) Corregedoria-Geral do MJ.nlstério PúbUco; 

II ~ de execução: 
a) no segundo grau da j urisdiçfi.o: o Procurador-Geral d·.:! 

Justiça e os P:cocuradores de .Justiça; 
b) no primeiro grau de jurisdição: _os Promotores de JustiçJ.. 

CAPíTULO III 
Das Atribuições dos óxgãos do L\o:Iinistério Público dos Estad.os 

SEÇAO I 
DO Procurador-Geral da Justiça 

Art. 6.o o Ministério Público dos Estados terá por Chefe o 
Procür~~dot-Geral de Justiça, nomeado pelo Governador do E:;
tado, nos termos da lei estadual. 

ParágraffQ ítn'ico. Os serviços admini:strattvos d!s Procura
dorin.-Gcral de Justiça serão organizados por lei estadual, com 
quadrO próprio e cargos que atendem às peculiaridades do :Minis
tério Público do Estado. 
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Art. 7.0 Ao Procurador-Geral de Justiça incumbe, além de 

outras atribuições: 
I - repr-esentar ao Tribunal de. Justiça, para assegurar a 

obServância ,pelos Munieipi.o.s dos princípios indicados na consti
tuição Estaduàl, bem como paTa prover a execução de lei, de 
~r<lem ou decisão judicial, P"'m o fim de intervenção nos termos 
da letra d do §. 3.0 do art. 15 da Constituição Federal; 

II - integrar e presidir os órgãos colegia<los; 

III - r·epresentar ao Governador do Estado sob:· e a r amocão 
de memoro do I\'1b:1Jsté1io Público ·estadual, com fundamento êm 
•:cnvcniêncla do seTViço; 

IV - dBSignar o Corregedor-Geral do Mlnistêr!o Público cio 
E.>tado, dentre lista tríplice apresentada pelo Colégio de Pro
curadores; 

V - designar, na forma da lei, m~mbro do Mlnistér:io Público 
do E>~do para o desempenho de flmfções administrativas ou 
processuais af~tas à Instituição; 

VI - autorizar membro do Mlnistêrio Público a afosh<f-sc 
do Esta<lo, em objeto de serviço; 

VII - avocar, exce-pcional e fundam.entadam-ente, inquéritos 
policiais ·em andamento e designar membro do Ministério Pú
blico do EStado, para que assuma a sua di·reção; 

VIII - indicar ao Governador do Estado o nome do mais 
antigo membro na entrlincl.a. paTa efeito de promoção por ant!
gilidade. 

Art. 8.0 o Procurador-Geral de Justiça terá prorrogatlvas e 
repl'ssentação de Secretário de Estado. 

SEÇAO II 
Do Colégio de Procuradores 

• Art. 9.0 Os Procu.ardores de Justiça comporão o Colégio de 
• Procura<lores, cujas atribuições e competência serão defrlnidas pela 

!e! estadual, obedecido o disposto na presente !e! complementar. 
! 1.0 I Nos Estados em que o número de Procuradores exceder 

a 40 (quaren4-), para exercer as atribuições do Colégio de Pro
curadores será ·constituldo órgão Especial, cujo número de com

' ponentes será f)xado pela legislação estadual. 
•· § 2.o Na' hipótese do parágrafo ..,;te~!e>r, observado o dispos

to no inciso II do art. 17.0 desta }ai, meta<! e do ó~gão Especial será 
constituída pelos Procuradores ,de. Justiça mai' antigos e a outra 
metade será eleita pelos demáls Procuradores. 

Al"t. 10. A função de Ministério PúbHco junto oos Tribunais, 
salvo junto ao Trlqunal do Júri, somente poderá ser exercida por 
ti tu!"" do cargo de Procurador de Justiça,' vedada a sua substitui-
ção par Promotor de Justi!IR. ' 

. \ SEÇAO II[[', 1 
r 

·Do Conselho Superior do Miijlstério Púb!ic.o 

Art. 11. Para fiscalizar e superintender 
1
a atuação do. Mlniz-

' térlo Público, bem como para velar pelos seus principias ius.ti
tp.clonais, haverá, em cada Estado1 um conselho Sr.J.perioT, es.tru
turado na forma do que di>puser a legislação local, ob-servado o 
dizposto na presente lei. ' 

! 1.o o conselho Superior será presidido pelo Procurado:
Geral de Justiça e integrado por Procuradores de Justiça. 

§ 2.o o Corregedor-Gera! do Ministêrio Público será membro 
do COnselho Su(perlor. 

§ 3.o A lei estadual disporá sobre a forma de escolha, com
posição, invBStidura, posse . e condições dos m01ndatos dos demais 
·.nembros do Conselho SUperior, de maneira que da sua escoli1a 
participem o Colégio de Procura<lores e os dem,ais membros do 
.!inlstêrio P'úblloo. 

§ 4.0 A lei estadual assegnra:rá, ainda, rotatividade na com
;Josição do Conselho SUperior, pela inelegil>llidade dOO que o inte
:am uma vez, até que todos os ProcuxadorBS de Justiça venham, 

nele a ser investidos. r 

§ 5.0 O disposto no parágrafo anterior não impede a possibi
lidade de renúncia à elegibilidade por parte do Procurador de. 
Justiça, nem se aplica à indicação· do Corregedor-G;!ral. 

Al"t. 12. São atribuições do Oonselho Superior do Ministério 
Público, além das prev!~tas na .lei BStadual: · 

I - opinar nos processos que tratem. de remoção, suspensão 
ou demissão de membro do Mlnistêrio Público; 

II - opinar sobre -re.Co:ineíidações sem caráter 
1 

norm·ativo, a 
serem feitas aos órgãos do Mlri:lstêrio Público para o desempenho 

~de suas funções, nos casos em que se mostrar conveniente a atua
ção uniforme; 

m - deliberar sobre instauração de processo a<lminlstra ti v o; 

IV - opinar sobre afastamento de membro do MlnlStêr:!o 
Público; 

V - decidir sobre o resultado do estágio probatório; 

VI- indicar os representM'ltes do Mlnistér:io Público que inte
;;:arão comissão de coneurso; 

VII - indicar, em lista tríplice, os candidatos a promoção por mereci-
menta. 

Da Corregedoria-Geral 

Art. 13. Incumbe à Corregedoria-Geral do Mlnistêl'io Público, 
por seu Corregedor, entre outras atribuições, inspecionar e regu
,ar as 01tivida<les dos membros da Lnstituição. 

§ 1.0 A Corregedoria-Geral do Mlnistê:rio Público manterá 
prontuário permanentemente atualiza~o, referente a cada um de 
seus membros, para efeito de promoçao por merecimento. 

§ 2.o Os serviços de correição_ do Ministério Público serão 
permanentes ou extraordinários. 

SEÇA.O V 

Dos órgãos de Execução 

Art. 14. Incumbe ao Procurador-Geral e aos Procuradores de 
Justiça as funções especificas dos membros do Ivlínistério Púb-lico 
estadual na segunda instância, e aos Promotores de Justiça, na 
primeira. 

Art. 15. São atribuições dos membros do Mlnistério Público: 
I . ...c promover diligências e requisitar documentos, certidões 

e informações de qualquer. repartição pública ou órgão federal, 
estadual ou municipal, da administração direta ou indireta, ressal
vadas as hipóteses legais de sigilo e da segnrançanacional, poden
do dirigir-se diretamernte a qualquer autoridade. 

II - expedir notificações; 

m - acompanhar atos investi~tórios j.Unto a organismos 
policiais ou administrativos, quando assim considerarem conve
niente à apuração de infrações Penais, ou se designados pelo Pro
curador-Geral; 

IV - requ,isitar informações, resguardando o direito de sigilo; 
V - assumir a direção de inquéritos policiais, quando desii!IJ.a

dos pelo Proourador-Geral, nos termos do inciso VII do art .. 7.0 

deste lei. 

Parágrafo único. O representante do M!mstêrio Público; que 
tiver assento junto aos Tribunais Plenos ou seu órgão Especial e 
às Câmaras, Turmas ou Seções especializadas, participará. de todos 
os julgamentos, pedindo a palavra quando julgar necessário e 
sempr.a sustentando oralmente nos ca.sos em que for parte ou 
naqueles em que intervém como fiScal da lei. 

OAP'f'roLO IV 
Das Garantias e Prerrogativas 

1 1 
Art. 16. Os membros do :Ministério Público estadual suje.italn

se a regime ju.ridico especial e gozam de independência no exex
clclo de suas funções. 

Art. 17. Depois de• dois anos de ·efetlvo exercício, só l})erderão 
o cargo os membros do Mlnis!érlo Público esta<lual: 

I - se condenados à pena privativa de liberda<le por crime 
cometido com abuso de poder ou violação do dever inerente à função 
pública; 

II - .se condena;dos ,por outro crime à pena ide reclusão pOr 
m·a)s de_ dois anos, ou de detenção '!JOI" ,mais de quatro; 

III - 00 proferida decisã<J definitiva, em processo administra
tivo onde lhes seja assegurada ampla defesa, nos casos do disposto 
nos incisos, II, III, IV, V e VI do art. 23 desta lei. 

Art. 18. Os pro}etos de lei sobre vencimentos dos m·embros do 
Mlnlstério Públlco :dos Estedos serão enviados às Assembléias Le
gislativ~s juntamente com os do Poder Judiciá:rio, 

Art. 19, Os membros do Mlnlstêrio Públicodos Estados serão 
processa<los e julgados origina:riamente pelo 'I'rlbunal de Justiça, 
nos crimes comuns e nos de ,resp<msabiJidade, salvo as exceções 
de ordem constitucional. 

Art. 20. Além das garantias asseguradas pela Constituição. 
os membros do Mlnistér:!o PúJ>lico dos Estados gozarão das seguin
tes prerrogativas: 

I - rece,ber o tratamentO dispensad.o aos membros do PodE'r 
Judiciálrio ·perante os quais oficiem; 
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II - usar as vestes ctaLares e a~ insígnias .privativas. çlo Mi
nistério Pfrbllco; 

III- tomar assento à ·direito dos Jufues de rprinielra·instâncla 
ou do Pr·esiden te do Tritbunal, Câmara ou Turma; 

IV - ter vista doS autos a;pós distribuição às Turmas ou 
Câmaras, e intervir nas sessões de· ju~ga.mento 1para Sustentação 
oral ou esclao:eeer matéria de fato; 

V - r~r:OOer intimação pessoal em qualquer 1proce.sso -e grau 
de j urlsdição; 

VI - ser oUVido, como testemunha, em ·dia, hora e Iocal·;pre
viamenrte ajustado.s, com o juiz ou com a autoridade competente, 
em ctua!quer processo ou inquérito; 

VII - não ser recolhido ·preso antes_ :,:;a sentença transitn.da 
em julgado, zenfw er.:r :nla •:,~e-~:.al; 

VIII - não_ ser preso senão- por ordem judicial escrita, salvo 
em flagrante de crime inafiançável, caro em que a autoridade fará 
!roediata comunicação e apresentação do membro do Minlstério 
Públi-co ao Procur-Bidor-Gei'al de Justiça. 

Parãrg:rafo tlni'!O. Qt,ando, ti.o curáo d.e investigação, houver 
indício de prática de inlraçá<:> penal por parte de membro do l'v!l
nlstério Público, a autoridade pollcial ·esta.oual ·remeterá imediata
mente os resrpectlvos autos ao Procur;,ctor-Geral de J•ustlça, 

Art. 21. Os mremil:-ro::: do Min}.sté:ri·J Público estadual terão 
earleira fu:ncional, expedida na forma da lei. valendo como cédula 
de identidade e J)Orte permanente de arma em quaJquer !parte do 
território nacional, 

lCAPíTULO V 
Da disciplina 

SEÇAO I 

Dos deveres dos membros do 1\fi:uistério Público 

wt. 22. São làeveres dos membros d·~ M"mhstério Pfrbllco 
esteduaJ: 

I - zelao: pelo prestigio da Justlga, ,pela dignidade de ,;uas 
funções, pelo .respeito aos Magistrado3. Advoga'dm; e membros da 
!!nstituição; 

II .:.:....--obedecer ri-gorosamente, nos atos em que oficiar, à for
malidade exigida dos Juíz:es na _sentença; sendo obrigatório -em 
cada ato fazer relatório, cLax os funda•mentos, em que ana11sará 
as questões de fato e de direito, e .lanç_ar o seu par.ecer ou r-eque
rimento; 

III - obedecer rigorosamente aOL'Prazos proce.3·s-uais; 
IV - atender ao exqJediente for-eooc e a.r,sisti>r aos atos ju-

diciais, quando obrig~atória. ou conveniente a .::ua .presença; 
V - dese·mpenhar, com zelo e ·presteza. as suas funções; 
VI- declararem-·se suc:weitos ou im!pe'd.ido:, nos termos da lei; 
VII - adot.ar as providências cabíveis em face das lrregu.Lari-

d.ades -de que tenham conhecimento ou que ·ocorram nos serviços 
a .seu cargo; 

VIII - tratar com urbanidade as rpartes, testemunhas, fun
cionários e auxlllares da Ju.stiça; 

IX --resiiJdir na se:de do Juízo j.ilnto aJO qual -S·ervir, salvo auto
·rização do Procurador~Geral de Justiça; 

X- atender co-m presteza à 60licitação de membros c,io Minis
tério Púb-lico, ipara acompanhar atos judi-ciais -ou àiligências poli
ciais que devam realizar-se na área em que exerçam ;su~S a·tribui-
ções; . 

XI - ~prestar informações requisit.J.,das pelos órgãos da In.s
tltulção; 

XU - .participar dos Conselhos Penitenciários, quando de
signados, sem .prejuízo .das demais funções de seu rcargo; 

XIII - prestar a.ssistêncla judiciái"ia aos neceSS:itadmL onde 
não houver órgãos- próprios. 

Art. 23. Constituem infrações rdisc1plipares, além de our..ras 
deflnlcla.s em lei: 

I - a-cmmulação .pro.i:b!da de c.argo ou função pública; 
II - condUta incompativel com o exer:icio do .cargo; 
III - abandono 'de cargo; 
IV -- revelação de segredo que conheça em razão do cargo ou 

função; 
V - lesão aos cofres públicos, dill!!pldaçé.o do P"'trlmônio públi-

co ou de bens .confiados à sua ·guarda; · 
VI - outros _crim-es con :r a a Admlnistraç~o e a Fé Públ'i.ca.s. 

Parágrafo único. A lz.i estadual especificará -ob-jetivame-nte 
os atos que caract.erlzam a falta prevLta nc inctro II deste artigo. 

Art. 24. É vedai:lo _aos membros Co ?,ünistfrio Pü.ob:ic~ c~cs 
Estados: 

I - exercer o comércio ou pa:rtl~lpar C.e soci·eC:ade comercia.!, 
exceto como quotista ou acionista; 

II - e-xercer a a·dvocaci·a. 
SEÇAO II 

Das faltas e penalidades 

Art. 25. Os membros do Ministério Púl:-lico dos Est.ado·s sf.o 
passiveis das seguintes sanções disciplinares: 

I ·- advertência; 
II- censuro.; 
III - .suspensão .por até 90 (noventa) di::>~:: 

IV - demissão. 
Parágrafo único. F1ca assegurada aos m.embro:; do Minis

tério Público a-1npla defe~a ·em qualquer do.s C:a~Sos ·previstos nos 
incisos de-e>te artigo. 

A!·C 2-6. -A--:Pena ide advertência .será arp.licad!a de forma reser
vada, no ca.so de negligência no C'lll!1PT~:mento ct-r:s deveres Cio ·cR.-rgo, 
ou de procedimentJ in:cor::eto. 

Art. 27. A l})€'na de ·censur.a será apUcada reservadamente, 
!pOr -eEcrito, no cas.o ·de reincidência em fc.l~a Já •punié:a _oorn adv-er
tência. 

Art. 28. A -p-8-D.a d.e :suspensão s~rá a,p1icada no caso de vio
lação da1s proi-bições ~revistas no art. 24 desta lE'i e na rein-cidência 
em fa!t.a já punida:. com ce.t'hSura. 

Art. 29. A .pena -de demissão será ~Iicada: 
I - em caso de ·falta grave,_ e:nqu,anto lÜO deco::..·.r:Co o- ;t)::.'3..:o 

de e.stigio proba~órlo; 

II - nos casos -previstos nOs incisos II, III, IV, V .e VI do art. 
23 nesta lel 

Art. 30. São competenteS .para a.pliear as penas· 
I - o Chefe do Poder Executivo, rio caso de demis.são; 
li - o Procurador-Geral de Justiç.a, nos demai.s casos. 

Art. 31. Na aplicaÇão das pena.s -dlsciplinares, -consideram-se 
a natureza e a gravidade da infraçãJo, os danos que dela prove
l~ham .para o serviço .e os antecedentes do inf:rator, 

§ 1.0 Extingue-se em dois anos, a contar da data 'dos respecti
vos atos, -a .pun1bilidade da.s faltas apenadas com as sanções pre
vistas no art, 25 desta lei. 

§ 2.0 A falt-a, também prevista em lei penal oomo crime, terá 
sua punibilidade extinta junta·mente com a deste. 

SEÇAO III 

Da responsabilidade 

Art._32. Pelo ex·ercício irregu~ar da função .pública, o membro 
do Mln!.stério Público dos Estados ~esponde penal civil e a.j,minis
t.rativamente. 

SEÇAO IV 
Do processo administrativo 

Art. 33. Para a apuração de faltas 'Puniv·eis com as penas de 
suspensao e de demissão, será instaurado processo administrativo, 
:por ato do Protnfi'ador-Geral de Justiça, 1por deliberaç.ão do Con
selho Superior, ou solicitação do Corregedor-GeraL 

§ 1.0 Durant-e o processo administrativo, .poderá o Procurador
Geral afastar o indiciado do exercício do cal'lgo, sem prejuízo de 
seus vencimentos e vantagens. 

§ 2.0 A lei estadual regularâ o proce.sso administrativo tratado 
neste artigo. 

Art. 34. A qualquer tempo poderá ser requerida revisão do 
proce.s§o administrativo, quando se aduzirem fatos novos ou cir
cunstâncias .susce:ptlV>ei.s de 'Provar a inocência ou de justificar a 
im·posição de pena mais branda. 

Art. 35. Poderá requerer a instauração do processo revisional 
o próprio interessado ou, se falecido ou interàito, seu cônjuge, 
ascenidente, descendénte ou irmão. 

Art. 36. Julgada -procedente a revisão, será tomado sem ·efeito 
o ato 1punitivo ou ap-licada a pena adequada, r•e.stabelecendo-se em 
sua pl<enitude os direito3 atingidos ~ela punição. 
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CAPíTULO VI 
Dos vencimentos, vantagens e direitos dos membros 

do Ministério Público 

Art. 37. Além dos vencimentos, .poderão ser outorgada-s, nos 
termos da lei, as seguintes vantagens: 

I- ajuda de eusto, para despesas de transporte e Jlll>dança; 

II - aJUxílio-moradla, na.s comarcas em que não haja resi-
dência oficial 'Pa,ra o Promotor de Ju&tiça; 

III - salário-família; 
IV - diárias; 
V - representação; - - -- ---

VI - gratificação rpela prestação de serviço à Justiça Elei
toral; 

VII - gratificação pela prestação de serviço à Justiça do Tra ... 
balho. nas comarcas onde não foram instituídas Juntas de Con
ciliação e Julgamento; 

VIII - gratificação adicional de 5% (cinco por cento) por 
qüinqüênio de serviço, até o máximo de sete; 

IX - gratificação de magistério, por aula proferida em ~urso 
oficial de preparação para carreira ou escola o:Ucial de aperfeiçoa
mento; 

X - gratificação pelo efetivo exer.cício em comarca de difícil 
provimento, assim definida e indicada em let 

Parágrafo único_. -A verba de _representaçã9, salvo qu~do con~ 
cedida em razão do exercício de cargo ou funçao temporaria, inte
gra os vencimentos para todos os efeitos legais. 

Art. 38. O direito a férias anuais, coletlvas ou indivilduais, dos 
membros do Ministério Público, serã igual ao dos magist.I."ado~, pe
rante os quais oficiarem, regulando a lei estadual a sua con-cessã·o. 

Art. 39. Conceder-se-à licença: 

I - para tratamento de saúde; 
II - por motivo de doença em pessoa da família; 

III - para repouso a gestante. 
Art. 40. A licença para tratamento de saúde, por prazo supe

rior a trinta dias, bem como as prorrogações que importem em li
cença por período ininterrupto, também superior a trinta dias, de
pendem de inspeção por junta médica. 

Art. 41. O membro do Ministério Público estadual 1icenclado 
não pode ex.ercer qualquer de suas funções, nem exercitar qualquer 
função pública ou particular. 

Parágrafo único. Salvo contra~indicação médica, o membro 
do Ministério Público licenciado poderá oficiar nos autos que tiver 
recebido, com vista, antes da licença. 

Art. 42. O membro do Ministério Público ,estadual somente 
poderá afastar-se do c!J.I<g'O para: 

I - _exercer "Cargq eletivo ou a ele concorrer; 
II - exercer outro cargo, emprego oU função, de nível equiva

lente ou maior, na administração direta ou !ndlreta; 
III - freqüentar cursos ou seminários de aperfeiçoamento e 

estudos, no Pais ou no exterior, com prévia autorlz;ação do Pro
curador-Geral, ouvido o Colégio de Procuradores. 

Parágrafo único. Não será permitido o afastamento durante o 
estágio probatório. 

Art. 43. O membro do Ministério Público será aposentado com 
vencimentos integrais: 

I- por invalidez; 
II - com-pulsoriamente, aos setenta anos de idade; 

II! - volutariam~nte, nos termos da Constituição e leis es
taduais. 

§ 1.° Computar-se-á como tempo de serviço, para fins de apo
sentadoria e disponibilidade, o tempo de efetivo exercício da advo
caeia devidam'€nte comprovado, até o máximO de cinco anos. 

§ 2.0 Os proventos da aposenta:ctCiria s€rão reajustados na mes
ma época e em igual proporção dos_au:mentos de ·vencimentos con~ 
cedidos; a qualquer titulo, aos membros do Ministécl.o Público em 
atlvidade. 

Art. 44. A pensão por morte, deVida aos dependentes de mem
bro do Ministério Público, serã reajustada sempre que forem alte
rados os vencimentos dos membros do Ministério Público em ati
vidade. 

CAPíTULO VII 
Da caiTeiü 

Art. 45. o ingresso nos cargp.s,. injciais da carr-eira dependerá 
de aprovação prévia em concUrso- público .de rprovas e títulos, orga
nizado e reallza:do pela Procuradorla~G~ral de Justiça, com a parti
cipação do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. 

§ r. o A lei poderá exigir dos -candidatos, para inscrição no con
curso, título de habilitação em curso oficial de preparação para o 
Ministério Público. 

§ 2.0 os mtndidato-S pOderão ~r submetidos a investigação so
bre aspectos de sua vida moral e social, e a exame de sanidade 
física e m.ental, conforme dispp.ser a lei. 

§ 3.o AssegurS:X-se-ão ·ao caD.didato aprovado- a -nom:e~ção, de 
acordo com a ordem de sua classificação no concurso, e a escolha 
da Promof.Qria de Justiça ou ComarCa dentre as que se encontrarem 
vagas, obedecido o _lnesmo éritério de classlfi~ação. 

§ 4.0 o 'Candidato nomeado deverá apresentar, no ato de sua 
posse, declaração de seus bens e pre,stará com~,>rom!sso de desem
penhar, com retidão, as funções do cargo, e. de cumprir a Constitui
ção e as leis. 

- ·Art. 46. Ao completar dois anos de exercício no cargo, apurar
se-á, pelo órgão competente, se o membro do Ministério P)iblleo de
m·onstrou eondições de permanecer n:1 carreira. 

Art. 47. A lei ·estadual regulará o procesSo de promoção, pres
crevendo a observância dos critérios de_ antigüidade e de mereci
mento, de maneira objetlva, alternadamente, e o da Indicação dos 
eandidatos a promoção por merecimento, em lista tr:Lplice, sempre 
que possível. 

§ 1,0 Apurar-se-à, na entrãncia e na classe ou categoria, a 
antlgüldade e o merecimento. 

§ 2.0 Somente após dois anos de efetlvo exercício, na classe 
ou entrância, poderá o membro do Ministério Público ser promovi
do, dispensado este interstício se não houver candidato que o tenha 
completado. 

Art. 48. Para apuração da antlgüldade, conslderar-se-á o tem
po de efetivo exercício na entrância, deduzidas as interrupções, sal
vo as permitidas em lei e as causadas em razão de processo crimi
nal, ou administrativo de que não resulte condenação. 

Art. 49. Os membros do .Ministério Público estadual não pode
rão _ser removidos compulsoriamente, a não ser mediante represen
tação do Procurador-Geral de J_ustica, com fundamento em conve
niência do serviço, assegurada ampla defesa. 

Art. 50. Ao provimento Inicial e à promoção por merecimento, 
precederá a remoção devidamente requerida. 

Parágrafo único. Na organização da lista para remoção vo
luntária, observar-se-á o mesmo critério de merecimento e anti
güldade. 

Art. 51. Para cada vaga destinada ao preenchimento por pro
moção ou remoção, abrir-se-á inscrição distinta, sucessivamente, 
com a indicação da Comarca ou Promotoria de Justiça correspon
dente à vaga a ~er preenchida. 

CAPíTULO VII! 

Disposições finais e ~ransitórias 

Art. 52. Os membros do Mln!stêrio Públi-co dos Estados oficia
rão junto à Justiça Federal de primeira instância, nas comarcas do 
interior, ou perante a Justiça Eleitoral, mediante designação do 
Procurador-Geral, na forma a ser por ele fixada, se solicitado pelo 
Procurador-Geral da República ou pelo Procurador-Chefe da Pro
curadoria da República nos Estados. 

Art. 53. Os membros do Ministério Público dos Estados podem 
conipor os Tribunais Regionais Eleitorais, na fonna do inciso ID do 
art. 133 da Constltuiçãe> Federal. 

Art. 54. os membros do Ministério Público junto à Justiça 
Estadual Militar Integram o quadro único do Ministério Público 
estadual. 

:Art. 55. É vedado o exerdcio -dai funções do Ministério Publico 
a pessoas a ele estranhas. · 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos 
proce_sso:s-de habilitação ·para n casamento civil, instaurado fora da 
sede do juízo, pOdendo, neste caso, ~o Promotor de Justiça compe
tente, mediante autorização do·Procurador"Geral; designar pessoo. 
idônea para neles oficiaT. 

Art. 56. Os_eargos de ·promotor de: alçada, Subprocurador de 
Justiça e Promotor Público de segunda instância ou de denomina
ção equivalente, de atuação junto aos Tribunais, serão transforma·
dos em cargos de Procurador de J'ustiça. 
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Art. 57. Os cargos integrantes da _carreira do Ministério Pú
blico são considerados de atribuições assemelhadas às da carreira 
da magistratura, para o efeito do art. 98 da Constituição Federal. 

Art. 58. Os Estados adaptarão a organização de seu JMinisté
rio Público aos preceitos desta lei, no prazo de cento e oitenta dias 
a contar de sua publicação. -

Art. 59. Aplicam-se à organização do Ministério Público do 
Distrito Federal e dos Territórios, no que couber, as normas cons..: 
tantes desta lei. 

Art. 60. A data da sanção da preserite · lei será considerada 
como "Dia Nacional do Ministério Público". 

Art. 61. Esta Lei entra em· vigor na d_ata de sua publicação. 
Art. 62. Revogam-se -as disposições em cvUirário. 

MENSAGEM N.0 327, DE ;981 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da constituição, tenho a honra de subme
ter à elevada deliberação de Vossas Excel~ncias, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor :Ministro de Estado da Justiça, o 
anexo proj-eto de lei complementar que "'estabelece normas gerais 
a serem adotada.s na Organização do Ministério Público estadual". 

Brasília, 25 de agosto de 1981. - João Figueiredo." 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 288, DE 1.0 DE JULHO DE 1981, DO 
SENHOR M:INISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. 

Excelentissimo Senhor Presidente da República: 

Tenho a,honra de apresentar à consideração de Vossa Excelên
cia Projeto de Lei Complementar que "estabelece normas gerais a 
serem adota<J.as na Organização do Mini.~tério Público est?.dual'~. 

2. A Constituição Federal alterada pela Emenda Constitucio-
nal n.0 7, de 13 de abril de 1977, no art. 96 e seu parágrafo único, 
dispõe: · · · 

"Art. 96. o Ministério Público dos Estados será orga
nizado em carreira, por Iel estadual. 

Parágrafo único. Lei complementar, de iniciativa do 
P~esidente da República, estabelecerá normas gerais a se
rem adotadas na organização do Mini~téJio Público esta
dual, observado o disposto no § 1.0 do artigo anterior." 

3. constituiu-se uma comissão composta de membros do Mi
rústério Públieo nacional, com o objetivo de elaborar o anteprojeto 
de lei complementar de organização· do Ministério Público estadual. 

4. Além da divulgação do trabalho apresentado pela Comis
são, para recebimento de sugestões, foram realizados encontros na
cionais de Procuradores-Gerais de Justiça, e Presidentes de Asso
ciações do Ministério Público, possibilitando, assim, ampla discussão 
da matéria. 

5. A l-ei complementar que se pretende editar está delineada 
no art. l~or assim redigido: 

:·o Min15tério Público, instituição permanente e es:-
sencial à função jurisdicional do Estado, é responsável, 
per.inte o Judiciário, pela def~s~ __ da ordem jurídica e dos 
interesses indisponíveis da sociedade,. pela fiel observância 
da Constituição e das leis e será organizado de acordo com 
as normas gerai:; desta lei complementar." 

Não integrando· o Poder Judiciário, nem tendo funções a ele 
assemelhadas, o Ministério Público, porém, é essencial à função 
jurisdicional, no sentido de que ela não se perfaz sem a existência 
da instituição que fiscaliza a aplicação da lei e assume os interes
ses públicos indisponíveis. 

6. Assim, o projeto estabelece_ as normas gerais, deixando 
aos Estados a liberdade de legislar, de acordo com as peculiari
dades locais, .sobre a organicidade da_ Instituição, porque o texto 
constitucional é claro, ao dispor no caput do art. 96, que o Minis
tério Público dos Estados será organizado por lei estadual, compe
tindo ao legislador federal, nos termos do pàrágrafo único desse 
artigo, estabelecer as normas gerais a serem adotadas pelos E3ta
dos-membros 

7. O projeto cria o Colégio de Procuradore~, cujas atribuições 
e competêhcia serão definidas por lei estadual, obedecidd· o que 
dispuser a lei complementar e o Conselho Superior do Ministério 
Público (art. 11) com a finalidade de fiscalizar e superint:nder a 
atuação do Ministério Público, além de velar pelos princíplos ins
titucionais consagrados na sua unidade, indivisibilidade e auto
nomia funciDnal (art. 2.o), do que decorre, enfim, a sua indepen-
dência e sua fidelidade exclusiva à lei. 

Com relação ao Conselho_ __ _Superior do MinistéliD Público, que 
representa uma espécie de poder político dentro da Instituição, na 

me~da em que elibora as lista.:; triplices para a promoç~ pdr- me
recimento o projeto opta por estabelecer norma geral, sem inter
fexir na Órganlzação dos Estados-membros. Detexmina, no entan
to, que integrarão o Conselho, como membrDs natos, o Procurador
Geral e o Corregedor-Geral, adotando, quanto aos outros membros, 
um critério democrático, pois a lei disporá de maneira que, de sua 
escolha, participem o Colégio de Procuradores e os demai.:; mem
bros dD Ministério Público (art. 11, § 3.0). Ao adotar este critério, 
em que as bases tomarão parte na eleição dos membros dD CO~e
Jho, o,projeto pretende proteger o órgão de eventuais contingências 
el·eitorais e assegurar a rotatividade na sua: composição~ para pos
.3ibilitar que todos os Procuradores de Justiça tenham oportuni
dade de integrá-lo. 

8. Deritre as atribuições .do Proclirador-G_eral de .Jus_tiça, se 
destacam a de representar ao Tribunal para assegurar a D.bser
vância pelos municípios dos princípios indicados na Constituição 
estadual, bem como paxa. prover a ex·e_cuçã<l de lei, de. ordem ou 
decisã:o judicial, para o fim de intervenção; a de avoç.ar, funda
mentadamente, inquérito em andamento e designar membr.o do 
Ministério Público para que as.suma a sua direção. Na verdade, 
quanto a esta última atribuição, ela se justifica P"la existência 
de casos em que a avocação se torna necessária pelo interesse pú
blico. DeJ>Ois do exame dos autos, poderá designar membro do Mi· 
nlstêrio Público para assumir a. direção daquele procedimento cri
minal. 

Estabelece, também, o Projeto que o Chefe do parquet terá 
prerrogativas e repr-esentação de SeC1:etário de ;Estado l Cart. 8,0 ). 

Justifica-se a prerrDgativa de Secretário pela relevância das fun
ções e pelo tipa especial de ação junto aos organismos estatais e 
impOrtantes segmentos da sociedade, além de tratar di~etamente 
com o Governador do Estado e com os Chefes de outro.s PDder.es. 

9. ~ muitoo Estados da Federação criou-se cargo0 interme~ 
diário entre o de Promotor da entrâneia mais elevada e o de Pro
curador de Justiça, .wb denominações as mais variadas: Promotor 
de Alçada, Subprocurador de Justiça e Promotor Público Substi
tuto de segunda instância. As pessoas investidas em tais caxgos 
ainda dependem de promoção, não obstante exerçam funções 
iguais à de Procurador de Justiça. Cuida o projeto de eliminar 
essa irregularidade, dispondD no art. 55 que tais denDminações ou 
outras equivalentes, de atuação junto ao segundo grau de juris
dição. ~erão transformadas em cargo.s de Procurador de Justiça. 

10. Trata, ainda, D projeto de determinar que a COrregedoria
Geral do Ministêrio Público mantenha prontuário atualizado 1 re
ferente a·os membros da Instituição, para efeito de promoção por 
merecimento. l 

11. O projeto dá maior J>Oder e flexibilidade à participação 
processual do representante do Mirústêrio Público para corná-lo 
útil à realização da Justiça (art. 15). Para tanto se conjugam seus 
deveres funcionais com suas pr-errogativas e garantia..s, como no 
direito-dever dos representantes do Minlstêrlo Público, junto aos 
órgã,os Q.o segundo grau de jurisdição, em tomar assento à direita 
do Presidente do Tribnnal, Câmara ou Turma e em .sustentar oral
mente nos caso.:s em que for parte ou intervir coma~ fiscal da lei. 
O Minlstêrio Público e a Magistratura, por força de suas altas fun
ções institucionais, récebem idêntico tratamento e usufr11em de 
igual dignidade no projeto. Tal intenção deflui, exatamente, da 
correlaçãD entre prerrogativas e deveres, direitos e obrigações. 
Para tanto, veda aos membros do .Ministério Público o exereicio 
da advocacia, uma vez que as funções da Instituição são incom-
patíveis com a profissão de advogado. · 

12. Cuida o projeto de toda a parte disciplinar, arrolando 
deveres e disJ>Ondo sobre as faltas e penalidades, da· responsabi
lidade, dos vencimentos, vantagens e direitos dos M·embros do 
Ministério PUblico, de maneira a distingui-los _ d<>s funcionários 
púb!ico.s em geral, porém sem criar privilégios inju.stifioáveis, con
cedendo-lhes, tanto quanto constitucionalmente posslvel, as van
tagens da Magistratura. Determina a proposição que os proj-etos 
de lei sobre vencimentos dos membros do JMinistério Públíco dos 
Estados sejam enviados à Assembléia Legislativa juntam ente com 
os do Poder Judiciário (art. 18). E os cargos integrantes da car
l"eira do Ministério Público são considerados de atribuições asse
melhadas ao.s da carreira da magistratura, para o efeito do art. 98 
da Constituição. ' 

13. Esses são alguns dos aspectos do proj elo de lei comple
mentar, que constitui diploma necessário_ à ordem jurídica nacio- 1 

nal, consagrando as funções institucionais do Ministêrio Públlco, 
órgão da ação pública penal e civil, ao qual incumbJ velar p~la 
Constituição e pelas leis, promovendo-lhes a execuçao e fiscali
zando-lhes a aplicação. 

Apr..oveito a Dportunidade para renovar a Vossa Excelência os 
protestOs do meu mais profundo respeito. - Ibrahim Abi-Ackel. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇAO DA REPúBLICA' FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 15. A autonomia municipal será ass-zgurada: 

§ 3.0 A intervenção- nos MunicíPfoS se!.à regúütda. na Cons
tituição do Estado, somente podendo ocorrer quando: 

d) o Tribunal de Justiça do Estado der provimento a repre
sentação formulada pelo Chefe do Ministério Públic-o local para 
assegurar a obs-ervância dos princípios indicados na Constituição 
estadual, bem como para prover _à execução de lei Ou de ordem 
ou d·oclsão judiciária, l!mitando-•e o decreto do Governad·or a 
suspender o ato impugnado, se e5Sa medida bastar ao restabeleci
mento da normalidade; 

LEI COM:PLEMENTAR N.0 35 .. DE 14 DE MARÇO DE 1979 

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacio
nal. 

CAPíTULO II 
Das Férias 

Art. 66. Os magistradOS terão direito ã. férias anuais, por 
sessenta dias, coletivas ou individuais. 

§ 1.0 Os membros dos Tribunai3) salvo os dos Tribunais R0-
gionai.s do Trabalho, que terão férias individuais, gozarão- de fé
rias col-etivas, nos períodos de 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de 
julho. Os juízes de primeiro grau gozarão de férias coleLivas ou 
individuais, conforme dispuser a lei. 

§ 2.0 Os Tribunais irrlciarão e encerrarão seu.s trabalhos, l'es
pectivamente, nos primeiro e último dias úteis de Cada período, 
com a realização de sessão. - -· 

Art. 67. Se a necessidade do serviço judiciário lhes exigir a 
contínua presença no.s Tribunais, g.azarão de trinta dias conse-
cutivos de férias lndividu~, por semestre: · 

I - os Presidentes e Vice-Presidentes dos Tribunais, 
II - os corregedores; 
III - os juízes das Turmas ou Câmaras de ·férias. 
§ 1.0 As férias individuais não podem fracionar.:.se em perío

dos inferiores a trinta dias, e somente podem acumular-se, por 
imperiosa necessidade do serviço e pelo máximo de dois meses. 

§ 2.0 É vedado o afastamento do T;:ibun_al ou de qualquer de 
seus órgãos judicantes, em gozo de férias individuai.s, no mesmo 
período, de juizes em número que possa comprometer o quorum 
de julgamento. 

§ 3.0 As Tunnas ou Câmaras de férià.S -terão a comp0sição e 
competência estabeleeidas no regimento interno do Tribunal. 

Art. 68. .Durante as Urias coletivas, nos Tribunais em que 
não houver Turma ou· Cântara de férias, poderá o Pl."esid~nte, ou 
seu substituto legal, decidir de pedidos de limi!lar em mandado 
de segurança. determinar liberdade provisória ou sustação de or
dem de pris~o, e demais medida.s que reclamam urgência. 

(As Comissões de Constituição e Justiça e de Serviço 
Público Ctvi/...) 

PARECERES 

PARECERES Nos 763 E 764, DE 1981 

PARECER N• 763, DE 1981 

Da Comissão de Finanças. Sobre o Ofício ugu n.0 20/81 
(n.o 4. 708/81 - na. origem) do Senhor Governador do Es
tado de Santa Catarina. solicitando autorização para con
tratar operação de empréstimo externo, no valor de .. 
US$ 50,000,000.00 (einqüenta milhões de dólares norte
americanos), destinada. a financiar o Programa de Inves
timentos do Estado. 

Relator: Senador Raimundo Parente 
O Senbor Governador do Estado de Santa Catarina 5ollclta 

ao Senado Federal, nos termos do art. 42, item VI. da Constitui
ção, a competente autorização para que aquele Estado possa con
tratar uma operação de empréstimo externo, no valor de .... 
US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólare. norte-america
nos), de principal, com a garantia da União, para aplicação no 
Programa de rnvestimentM do Estado. 

2. O produto desta operação de empréstimo, no montante 
acima mencionado, será aplicado na sua totalidade e, excluSiva
mente em investimentos, financiando a execução de obras em 

setores eleitos como priorttários no Plano de Ação ô.o Governo de 
Santa Catarina, no período 1979/1983. 

3. Esclarece o Chefe do Executivo daquele Estado que "a 
imperiosa intertorização do desenvolvimento com o oferecimento 
de condições dignas de vida ao homem do campo e a solução dos 
:Problemas ocasionados às ciaades pelo aumento desregrado de sua 
população exigem atitudes decidida..s por parte de seus gover
nantes". Assim, prossegue, "é imprescindível a alocação de re
cursos que sejam multlpllcadore• de oportunidades. mas também, 
outros que somente tragam retorno a médio e até mesmo longo 
prazo.s". 

4. Os recursos deste empréstimo serão aplicados no desen
volvimento de projetas nos seguintes setor.es: 

Or$ 

-Saúde e San9amento ...... , ... , .... , 505.900.000,00 
-Transporte .. .. .. .. .. . . .. .. .. .......... 2.436.371.000,00 
-Educação .. .. .. .. ..... .. .. .. .. 436.000.000,00 
- Ju.tiça............. ... . . . .. . . . . .. .. . . . 8.000.000,00 
-Agricultura .. .. ............... .... .... 240.729.000,00 
-.., Energia .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 1. 220. 000 . 000,00 
- Indústria, Comércio e Serviços . . . . 592.000.000,00 
- Bem-E•tar Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 000.000,00 
4.a Do_ total de inv~estimentos, parte destinar-se-à a au

mentos de capital das empresas a seguir relacionadas o que ense
jará a execuçãO de seus plh.nos: 

- Companhia Catarinense de Aguas e Sa-
neamento S.A. - CABAN .. .. .. ..... .. .. .. .. . 416.000.000,00 

- Centrais Elétrica.s de Santa Catarina 
S.A.- CELESC .................... ....... 1.150.000.000,00 

- companhia de Desenvolvimento do _Es-
tado de Santa Catarina - CODESC . . . . . . . . . . . 70.000.000,00 

- Eletrificação _ Rural ge Santa- Catarina 
S.A. - ERUSC ............................. .. 

- Companhia de Distritos Industris.is de 
Santa Catarina - CODISC ..... 

- Companhia Catarinense de Armazena-

70.000.000,00 

100.000.000,00 

mento - COCAR ........ ·--··............... 29.000.000,00 
4. b - Por outro lado, sob a forma de Investimentos diretos 

serão aplicados os seguintes valores: 
- Construção e equipamento de oficinas 

de saneamento ............. ~ .. ~ ....... _ .. . 
- Construção de açudes, poços e reserva-

tórios de água ............................. .. 
- Construção de Hospitais ..... . 
- construção de Forl.lllS: ................ . 
- Apoio à Pequena e Média Empresa .... . 
~ Assistência Técnica à agricultura .... . 
- Apoio à implantação de centros de abas-

tecimento ................................... . 
- ConStrUção de estracla..s alimentadoras e 

vicinais ................................... ~ .. 
- Construçã-o, ampliação e reforma de pré-

dios escolares ............................... . 
- Equipamento, mobiliário, material didá-

tico e escolar ................................ -._ 
- Expansão e melhoria do en.s!no de 2.0 

grau ............... ·--·-~--- ..... ~ •............... 
- -Construção e/ou reforma de centros co-

munitários .................................. . 

4. 200.000,00 

15.000.000,00 
70.700.000,00 
8. 000 . 000,00 

422.000.000,00 
181.729.000,00 

30.000. 000,00 

2_436 .371.000,00 

2M . 000 . 000,00 

46.000.000,00 

124. 000. 0000,0 

9.000.000,00 

5. P·ara atender às disposições do Regimento Internv e da 
legislação pertinente, foram anexados ao processado os saguintes 
documentos: 

a) cópia da Lei Estadual n.O 5.853, de 14 de abril de 1981 au
torizando o Estado a c-ontratar operações de crédito externo até 
o valor de US$ 80,0 milhões; 

b) Avi•o n.O 608, de 7 de julho de 1981 da SEPLAN, reconhe
cendo o caráter prioritário da operação e a capacidade de paga
mento do Estado; 

c) Exposição de Motivo• n.o 159, de 30 de julho de 1981, do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Se
nhor Presidente da República, propondo o seu encaminhamento 
ao s.enado Federal, para os fins ·do art. 42, item IV da COnstitui
ção; 

d) Ofício (F'IRCE - 81/172, de 27 de julho de 1981) do De
partamento de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiros, 
credenciando a operação em pauta, conforme atribuições confe
ridas pelo Decreto n.O 65.071, de 27 de agosto de 1969 e pelo De
creto n.O 84.128, de 29 de outubro de 1979. 

e) comportamento da dívida Estadual (Interna e Externa), 
a ser ana11sada em seguida. 
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6. Em atendimenot ao Regimento Interno (art~ 403, alínea a), 
acrescidas das exigências estabel-ecidas por esta Comissão à aná
lise de pedidos da espécie, foram solicitados ao pleiteante, mais 
os .seguintes elementos: 

a) resumo do dispêndio anual com o serviço da dívida intra
limite (principal + juros + encargos), inclusive as garantias, no 
período de 5 anos, incluído o exercício em que for feito o pedido; 

b) resumo do dispêndio anual com o serviço da divida extrali
milte (principal + juros + encargos), inclusive as garantias, no 
período de 5 anos, incluído o exercício em que for feito o pedido; 

c) resumo do desembolso anual com o serviç.o da dívida exter
na em dôlar ou outra qualquer moeda, compreendendo o princi
pal + juras + encargos, no período de 5 anos, incluído o exercício 
em que for feito o pedido; 

g) Informação sobre a finalidade do empréstimo pleiteado (in
cluído o exercício em que for feito 9 pedido, comparada c_o_ro o 
dispêndio anual previsto (operações já contratadas) e as margens, 
ano a ano, para novas contratações; 

e) cronograma de pagamento do presente empréstimo (real 
ou previsto); 

f) posição atual do endividamento interno na forma do que 
estabelece a Resolução n.0 62, de 1975, do Senado Federal (art. 2.0, 
Itens I, II, III); 

g) informação sobre afinalidade do empréstimo pleiteado (in
tegralização de capital, finandamente específico de obra, serviço 
ou programa); 

h) indicação, em principio, dos agentes financeiros pretendidos 
pelo pleiteante, para executar o emrpréstimo. 

7. Fazemos a ·seguir, um res~mo dos principais itens para 
a anã.J.ise do endivid·amento do Estado bem como sua capacida'de 
de pagamenco: 

a) para o período 1981/1987, o Estado de\"'erá dispender para 
amortizar o principal + juros + encargos, inclusive as garantias, 
da sua dívida !ntrallmite, a quantia de Cr$ 39.160.QOO,OO. Em 
1981, o dispêndio com este item será de Cr$ 3.341.945.000,00; 

b) para a dívida extralimite, no mesmo período, o pleiteante 
terá um dispêndio. global (principal + juros + encargos) de 
Cr$ 21. 96ll.33l.OOO,OO. 

No presente exercicio, teremos o desembolso de ........... . 
Cr$ 1.352.!185.000,00; 

c) com a divida externa, em período idêntico, teremos um dis
pêndio de Cr$ 33.130.608.000,00. Para 1981, o dispêndio será de 
Cr$ 5. 729.431.000,00; 

d) o dispêndio global com os três •tipos de encargos (Intra + 
extra+ externo) no período 1S81/87 será de Cr$ 94.260.220.000,00. 
Em 1981, o dispêndio previsto com os três itens refexidos será de 
Cr$ 9. 983 .461.000,00. 

e) com a operação em exame, no mesmo período, teremos dis
pêndio de Cr$ 8.365.507.000,00, elevando o desembolso total para 
Cr$ 102 .. 625. 727.000,00. 

f) a receita (descontadas as operações de crédito) para o pe
ríodo 19S1/87 está estimada em Cr$ 1.400.000.000.000,00. Em 1981, 
a previsão é de Cr$ 33.906.7-17.000,00' já descontadas as operações 
de crédito. 

g) a poupança bruta no período analisado (1981/87) está es
timada em Cr$ 234.831.834.000,00. No corrente ano a previsão é 
de Cr$ 14.01().546.000,00. Considera-se poupança bruta o resultado 
entre a i"ece_ita prevista - Op. de Crédito - Transferências Fe
derais - IOM Municipal - Despesas Correntes - Transferências 
Correntes Federais. 

h) Pa:ra efeito do dispêndio anual com a liquidação do item m 
do art. 2_o da Res. n.O 62/75), temos: 

hl) ·Recei·ta a:rrec.adada . ··-·-···-······· .. 30.514.257.897,47 
h2) Menos Op. de crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .. 3·~ .497.477,73 
h3) Receita ·Líquida ......... __ .... _ ..... _ 27.121.760 .414,74 

h4) Correção da Receita Líquida ..... ····- 10.732.080.596,11 

h7) Receita Líquida Corrigioo ···"········ 37.853.841.-010,85 

I) Com a receita informada, o di.'>pênd!o anual permitido (15% 
da receita líquida) prura amort!zrur a divida consolidada interna 
está limitada a Cr$ 5. 678.076 .152,00. Ressaltamos que este d!spên
dio fod estabel·ecido pa.ra a divida interna (intr.a+eX!tr.a) e que o 
gasto para este ano es-tá abaixo deste parâmetro ............... . 
(Cr$ 4.704.030.000,00). 

Entretanto, com o dispêndio anual para amortlzrur a divida 
externa, o Estado desembolsará Cr$ 5.279.431.000,00 (incluída a 
op. em exame),_ que extrapola o parâmetro fixado pelo item m 
do art. 2.0 da Res. n.O 62, de 1975. 

8 - Conclusão: 

Contudo, poosui o pleiteante ma1rgem ~ara investimentos oom 
recursos p·róprios (·poupança bruta) para 1981 e anos seguintes, 
suficientes para amortizar em cada exercicio, a dívida. externa, 
pois, para um dispêndio anual em 1981, de Cr$ 9.983.4&1,0 mil, 
prevê o E"tado uma poupança b-ruta de Cr$ 14.010. 54(),() mil, res
tando recursos para novos investimentos. O quadro abaixo demons
tra, de forma ampliada, o que analisamos para 1981: 

Valor: Cr$ 1. 000 

(') 
Ano Dispêndio Anual Poup. Bruta Saldo p/novas 

Total Contratações 

1981 9. 983.461,0 14.010.546,() 4.027.085,0 

1982 12.753-625,0 14.721.598,0 1.967.973,0 

1983 11.934.734,0 21.720.170,0 9. 785.436,0 

1984 16.440.039,0 30.094.348,() 13.654.309,0 

1985 20 .496 . 087 ,o 39. 844 .132,0 19.3.48.045,0 

1986 18.310. 881,0 50. 97!1. 522,0 !2.659.641,0 

1987 12.706.900,0 6ll.470.518,0 so. 763.618,0 

Obs.: 

a) (*) inclusive com a operação em exame, convertida em 
cruzeiros. 

Quad.."' I 

OOADFO DEM:tJSI'RATIVO DE PRE\TISÃO DA RECEITA E 00 DISPD-.'DIO CCM AS OPEPJI,ÇQES DE CRI:DITO 

v lo 
Posicão: 'f~~f=nn~1. 3, . 

ANO 1~:~~f~jTA 
~l)IDIO CCM OPEAAd'iES DE CREDITO D!SPOOIO ~'D~ DISP00IO DISPENDIO FOUP!INÇA BRIJ Saldo para 
JN.l'RALIMITE EXI'RALlMlTE EliTERNA (CR$; ANUAL EXISI'. J\NUl\L APOs ANUAL W\xiM:l TA - novas contra 

A OP. J; OP. EM E:Q..- Item III,art. tações -
EXI\l'IE. ME. 29 Res. 62/75 

1981 33.906.717 3.341.945 1. 362.085 I 5.279.431 9.983.461 - 9.983.461 5. 678.076 14.010.546_ 

1982 38.112.170 4.213.074 2.531.503 4.966,873 11.711.450 1.042.175 12. 753.625 - 14.721.598 

1983 53.387.261 3. ,46. 067 2.871.178 4.075.314 10.892.559 1.042.175 11. 934.734 - 21.720.170 

1984 71.465.304 8.654.549 3.256.291 3. 487.024 15.397.864 1.042.175 16.440.039 - 30.094.348 

1985 92.346.299 10.511.107 3, 524.491 5. 418.314 19.453.912 1.042.175 20.496.087 - 39.844.132 

1986 116.030.246 6.858.123 3. 973. 69U 5.250.397 16.082.210 2.228.671 18.310.881 - 50.970.522 

1987 142.515.145 1.635,416 4.450.093 4.653.255 10.738,764 1. 968.136 12.706.900 - 63.470.518 

1988 - - - - - - - - -
ror !\L ho '" ''' 21 '69 ,,, 33.130.60R I " ><n ,, I R 365 507 02 627-727 234 831.834 

Obs.: 1 tJS.$ = crs 1oo.oo 
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9. Em vista do exposto, achamos _possuir o pleiteante, con

dições para assumir os encargos- decõrrentes da operação em pauta. 
Há a considerar a finalidade ,a que ·se propõe o Governo do Estado 
de Santa Catarina, ou seja, ~·criar condições para que os cidadãos 
possam realizar sem qualquer discriminação ou preconceitos, suas 
aspirações concernentes à saúde, à moradia, à educação, às opor
tunidades de trabalho, à remuneração suficiente e aos serviços de 
competência do próprio Estado". 

10. Por outro lado, persegue o Governo com o atual projeto 
a solução dos problemas criados pela migração desordenada para 
as cidades, f.a•to que vem se agravando em outros Estados, com 
as providências de interiorizar o desenvolvimento, pela descentra
lização especialmente de serviços e equipamentos, tais como edu
cação, saúde, saneaniento, transporte e energia. 

11 . O exame das condições crediticias da operação será efe
tuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. 1.0 , inciso n, do Decreto 
n.0 74.157, de 6 de junho de 1974, assim que apresentada a res
pectiva minuta de contrato com o grupo financiador. 

12. Por fim, o Senhor Presidente da República aUtorizou o 
Senhor Governador do Estado de Santa Catarina a dirigir-se, ao 
Senado Federai, na forma do art. 42, item IV, da Constituição. 

13. No caso, foram cumpridas as exigências do Regimento 
Interno (art. 403, alíneas a, b e c). Assim, opinamos favoravelmen
te à solicitação, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 115, DE 1981 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a 
realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-ame
ricanos), destinada ao Programa de Investimentos do Es
tado. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 lt o Governo dO Estado de Santa catarina autorizado 
a realizar, com a garantia da União, UII'l:a operação de empréstimo 
externo, no valor de US$ 50,000,000.00 Ccinqüenta milhões de dóla
res norte-americanos) ou o equivalente em outras moedas, de prin
cipal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação 
do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinada 
a financiar obras em setores prioritários do Programa de Investi
mentos do Estado. 

Art. 2.0 A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo 
Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições credití
cias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em 
articulação com o Banco central do Brasil, nos termos do art. 1.0 , 

item II, do Decreto n.o 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas 
as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da po
lítica económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o dis
posto na Lei Estadual n.0 5.853, de 14 de abril de 1981, publicada 
no Diário Oficial do Estado do dia 22 de abril de 1981. 

Art. 3.0 Esta resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1981. - Gabriel Hennes, 
Presidente, em exercício - Raimundo Parente, Relator - Lourival 
Baptista - Almir Pinto - Amaral Peixoto - Martins Filho -
Benedito Canellas - José Lins - Bernardino Viana. 

PARECER N.O 764, DE 1981 

Da Comissão de ConstituiçãO e Justiça. Sobre o Projeto 
de Resolução n. 0 115, de 1981, da Comissão de Finanças, 
que "autoriza o Governo do Estado d~ _Santa Catarina a 
realizar operação de empréstimo externo, :Õo valor de 
US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte
americanos) destinada- ao Programa de Investimentos do 
Estado. 

Relator: Senador Bernardino Viana. 

A Comissão de Finanças, nos termos regimentais, apresentou 
o presente Projeto de Resolução, que autoriza, art. 1.0 , "o Governo 
do Estado de Santa Catarina a realizar, com a garantia da União, 
uma operação de empréstimo externo, no valor de US$ 50,000,000.00 
(cinqüenta milhões de dólares norte-americanos) ou o equivalente 
em outras ma.edas, de principal, junto a grupo financiador a ser 
indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco 
Central do Brasil, cujo produto será destinado a financiar obras 
em setores prioritários do programa de Investimentos do Estado". 

2. A operação de crédito, na conformidade do art. 2.o do 
referido projeto, "realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder 
Executivo Federal, inclusive o exame das condições crediticias da 
operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em· articula-

ção com o Banco Central do Brasil, nos termos do 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 execução da política eco
nómico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei 
Estadual n.0 5.853, de 14 de abril de 1981, publicada no Diário 
Oficial do Estado no dia 22 de abril de 1981". 

3. Para atender às disposições do Regimento Interno e da 
legislação pertinente, foram anexados ao processo os seguintes 
documentos, além dos exigidos pela Comissão de Finanças, con
forme exame do parecer daquela Comissão: 

a) -oópia da Lei Estadual n.o 5.853, de 14 de abril de 1981, 
autorizando o Estado a contratar uma operação de crédito externo 
até o valor de US$ 80,0 milhões; 

b) Aviso n.O 608, de 7 de julho de 1981, da SEPLAN, reconhe
cendo _o .ca.r_á-ter prioritário da operação bem como a cap~cldade 
de pagamento do Estado; · 

c) Exposição de Motivos n.0 159, de 30 de julho de 1981, do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Se
nhor Presidente da República, propondo o seu encaminhamento 
ao Senado Federal, para fins do art. 42, item IV, da constituição; 

d) Ofício CFIRCE/CREDE) do Departamento de Fiscalização 
e Registro de Capitais Estrangeiros credenciando a operação em 
pauta, com base nas atribuições conferidas pelo Decreto n.0 65.071, 
de 27-8-69 e pelo Decreto n.0 84.128, de 29-10-79; e 

e) compo"tamento da divida Estadual Interna e Externa. 
4. Como se verifica do exposto, a matéria foi detalhadamente 

examinada pela comissão de Finanças que, após cumpridas todas 
exigências regimentais (art. 403, alíneas a, b e c), opinou pela 
aprovação da solicitação do Governo do Estado de Santa Catarina, 
nos termos do projeto de resolução que apresentou, na forma do 
art. 108, item VI. 

5. No que compete a esta Comissão examinar - aspecto JU
ridico-constitucional - nada há que possa ser oposto, podendo o 
projeto ter tramitação normal. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 1981. - Aloysio Chaves, 
Preisdente - Bernardino Viana, Relator - Hugo Ramos, vencido -
Benedito Canellas - Tancredo Neves - José Fragelli - Murilo 
Badaró - Humberto Lucena. 

PARECERES N's 765 E 766, DE 1981 

PARECER N.O 765, DE 1981 
Da. Comissão ,de !Economia. Sobre a Mensagem n. o 138, 

de 1981 (n.0 243/81, na migem), do 1Senhor PrO\Sidente da. 
República, submetendo à a.provaçã.o do !Senado Federal, 
proposta ;para que seja autorizado o G~Wemo do Estado 
de Minas Gerais, oa. contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 4.266 .593 .330,50 (quatro ,bilhões, duzentos e $0SSCnta 
e seis milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos 
e trinta cmzeiros e einqüenm centavos). 

Relator: Senador José Llrus. 

Com a Mensagem n.o 138/81, o Senhor Presidente da Repúi>llca 
submete à deliberação do Senado Federal pleito do Governo do 
Estado de Minas Gerais, que objet!va contratar. junto ao Banco 
de Crédito Real de. M!na.s Gerais S:A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nae!onal da Há.bitação, as seguintes operações 
de eréd!to: · 

''Cal"acterística,s das operações: 
I- A- Valor: Cr$ 266.500.330;5n (correspondente a 

36();993 uro•s de ex$ 738,50. em jane!ro/81); 

B- Prazoo: 
1 - de carência: até 36 meses; 
2 - de amortização: ~ meses; 
C- Encargos: 
1 ~ juros de 4% a.a.; 

2 - correção monetária trimestral conforme variação 
da uro; 

3 - ta"a de administração de 1% a ser desoon ta da 
de cada parcela de desemboLso; 

4 - taxa de abertura de crédito de até I%, a ser 
descontada de cada parcela de desembolso; 

D - Garantia: 
1 - Ao Agente Financeiro: vinculação de quotas do 

Fundo de Participação dos Estados (F'PF); 
2 - Ao BNH: caução da garantia outorgada ao Agen

te Financeiro; 
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E - De.stinação dos recursos: execução de diversas 

obras de lnfra~est:rutura urbana e comunitária, de natu
reza eminentemente social, que irão beneficbr de fo:rma 
dlreta, as áreas mais carentes do Munlclpio de Juiz de 
Fora e suas populações marginalizadas; · 

II- A- Valor: Cr$ 4.000.000.000,00 (correspondente 
a 5.416.384,5633 UPC's de Cr$ 738,50, em janeiro/81); 

B- PTa:liOs: 
1 - de carência: 24 meses; 
2 - de amortização: 120 meses; 
C - Encargos: 
1 - juros de lO% (diferencial de 1% para o Agente 

Financeiro) ; 
2 - correção monetârla: trimestral, conforme varia

ção da m'C; 

!D - Garantia: 
1 - Ao !\.gente Financeiro: vinculação de quota,, do 

Fundo de Participação dO.S l!lStados (FJ?$); 

2 - !\.0 BNH: caução da garantia Qutorgada ao Agente 
Flnancel.ro: 

E - De<! ti nação dos recursos: garan tlr a COIIMS!I.-iMG 
continuidade da lmplantação·do Planct Nacional de Sanea
mento -· PLANA.SA, atrav&; da execução de diversas oJ>ras 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário :no Es
tado de Minas Gerais." 

o C<lnSelho ~onetár!o Nacional pronup.ciou-se favoravelmente 
ao pedido por entendê~lo técnico e financeiramente ·v!ável, não 
devendo os compromissos decorrentes da operação dP. crédito sob 
exame acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos 
próximos exercicios. 

No mérito, os empreendimentos a serem fina·ncioados pelas ope
rações de crédito, objeto da presente autorização. são do tipo que 
tentam !nflulr deliberadamente no processo de alocação de recur
sos a nive! Regimental, visando ·a atender a,s camadas de baixa 
·rénda, sem eontudo onatar ás desca.p!tallzada.s Unidades da Fe
.derio.çílo. 

Assim, acolhemos a Men.sagem nos termos do seguinte 

PROJII!ll'O DE RESOLUCAO N.O 116, DE 1981 

Autoriza. o ~ do Fista.do ...., Minas Gerais a ele
var em Cr$ 4.266.593.330,50 (quatro bilhões, duzentos e 
se••••xlta e seis milhões, quinhentos e n<>venta e três 1ui1, 
trezentos e·trlnta cmzeiros e ciiUIÜenfla Cleintavos) o ..,.,n
tant.< de sn& divida. <l<>IISO!idada Interna. 

o senado Federal resolve: 
Art. 1.0 !!: o Governo do Estado de Minas Gerais, nós termos 

do art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 1l de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizado a elevar em Cr$ 4.266.593.330,50 (quatro bi
lhões, duzentos e .sessenta e seis mllhõe.s, qUinhentos e novent...a e 
três mil, trezentos e trinta cruzeiros e cinqüenta centavos) o- mon
tante de sua dívida con.solidada !!!tema, a fim de que possa con
tratar empl'!éstimos de Igual valor, junto ao Banco de credito Real 
de Minas Gerais S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco NaCiOnal da Habitação, destinado à execução de obras de 
Infra-estrutura urbana e comunltl!.rla para beneficiar áreas :mais 
carentes em .Juiz. de Fora e garantir à COPASA-'M:G continuidade 
de Implantação do PLl\LN'AS!I. no Estado de Minas Gerais, obedeci
das as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil. no res
pectivo processo. 

Art. 2.• Esta ReSOlução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das COmissões, 9 de setembro de 1981. - Lulz Cavalcante, 
Preslde!lte em exerc!clo - José LinS, Relator -Bernardino Vla:na 
- Alberto Silva - José Fra.gelli - Teotanlo Vilela. 

PAREOER N.• 766, DE 1981 
Da Coml.ssão de Oonstitulção e Justlç3>. Sobre o !'r'O

jeto de Resolução n.O 116, da Comissão de !Eccnomia, que 
''autoriza " G<>verno do Estado de Minas Gerais, a. ,tevax 
em Cr$ 4.266.593.330,50 (qua.tro bilhões. duzentos e -
senta. re seis Dlilhóes, quinhentos e noventa. e três mll. tre
zentos e trinta enrne!ros e c!IUjüenta centavos) o mnntante 
de sua dívida oonsoUdada. interna". 

Relator: Senador Murilo Ba.dal'Ó 

o Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do 
do Senado Federal, como conclusão de seu pareeer sobre a Mensa
_gem n.O 138/81, do Senhor Presidente da R-epú.bllca, autoriza o 

Governo do Estado de Minas Gerais a contratar operação de eré
dito no valor de Cr$ 4.266.593.330,50 (quatro bilhões, duzentos e 
.sessenta e seis milhões1 quinhentos e noventa e tr&,s mil, trezentos 
e trinta cruzeiros e clnqüenta centavos) destinada a financiar obras 
de infra-estrutura. urbana e comunitária, naquele Munlciplo. 

o pedido de autorização foi formulado nos termos dp precei
tuado no parágrafo único do art. 2.0 da Resolução n.O !f3, de 11176, 
do Senado ~deral, Implicando, por conseguinte, a não observâi!cla 
dos !lnútes fixados pelo art. 2.0 da Resolução n.O 62, de 28~10-75, 
também da Câmara Alta do Congresso Nacional. 

a:>o poilto de Vista que nos compete examinar, verifica-se que 
todas as fOrmalidades foram atendidas, não havend<> nenhum óbi
ce à tramitação normal da presente proposição, porquanto é Ju
rldlca, ·con.stltuclonal e de boa téCnica legislativa. 

Sala das Comissões, 30 de setemb~o de 1981. - Aloyslo Chaves, 
Presidente - Murilo Badaró, Relàtor - Hn!:'O Ramos, vencido -

·José Fragelli - Bernardino Via.na ~ Ta.neredo Neves - Beltedito 
Canelas ~ ,ll.derbal Jurema - Humberto Lucena. 

PARECERES N•s 767 E 768, OE 1981 

PARECER N.0 767, de 1981 

Da COmissão _de Economia. Sobre a. Mensagem n.0 195, 
de 1981 (Mensagem n.0 340/81, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do Se
~ado Federal, proposta do Senhor . Ministro da Fazenda, 
para.. que seja autorizado o Go.verno do Estado de Minas 
Gerais, a. contratar operação de crêdito no valor de .... 
Cr$ 928.441.006,00. 

Relator: Senador Lomanto Júnior. 
Com a .Mens·a:gem n.0 195, de 1981, o Senhor Presidente d~ Re

pública submete à deliberação do Senado Federal, propoota de 
autorização para q:ue o Governo do Estado de .:Minas Ge:ra.is, com 
base no que estal:>elece o art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11-10776, 
do senado Federal, contrate operação de crédito no va~or de 
Or$ 928.441. 006,00 (noVecentos é vinte. e oito milhões, quatrocen
tos e qua'renta e um mil e seis cruzeiros), junto à Caixa Econô
m1ca Federal, mediante a·11tlllzação de recursos do Fundo de Apolo 
ao Desenvolvimento Social, desti-nado à construção e reforma de 
prédios· eslOO'lares, in'tegra!!l.'tes do complexo de ensino de 1.0 grau, 
naquele Elstado. 

São as se!l'llfntes as cauct.erlstlcas da operação: 
"A - Valor: Or$ !)28.441.006,00; 
B - Prazos: 1 - de carênela: 24 meses; 
2 - de amortização: 120 mesas; 
0-En:ca.<gos: 

-1 - juros de 6% a.a.; 
2 - correção monetária: 40.,0% e 60,0% do indi'Ce de 

variação das ORTNs, respectivamente para as aplica-ções 
na área . do Polígono das Secas e para as demais áreas; 

D - Garantia: vinculação de qootas do Fundo de 
Participação dos Estados - FPE; 

E - Desti!llação dos recursos: construção e reconstru
ção de pré<iios escolar~s Integrantes do complexo de en
sino de 1.0 grau." 

O Conselbo Monetãr!o Naclonal pronunciou-se favoravelmente 
ao pleito, por entendê-lo técnica e financeiramente viável, não de
vendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução orça
mentária. dos próximos exe!Tci.clOS. 

No mérito, o tipo de aplicação a ser daod aos recur.sos a serem 
gerados pela presente operação de crédito se enquadra nas normas 
e dire,trizes do F!\.8 e trará resultados positivos ao Estado, consi
derado o sentido prioritário e o .invariável caráter multiplicador 
d08 investimentos orientados para a área do ensino. 

Ante o exposto, somos pelo acolhimento da Mensagem, nos 
termos do seguinte: 

PROJETO DE Rll!JSOLUÇAO N.O 117, DE 1981 
Autoriza o Governo do Estado de .Mi:uas Gerais (MG) 

a elevar em Cr$ 928.441.006,60 (novecentos e vinte e oito 
milhões, quatrocentos e quarenta e um mil e seis cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
.Arl. 1..0 É o Governo do Estado de Ml!nas Gerals (MG), nos 

termos do art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 11 de outubro de 1976, 
do Senad<> Federal, autorizado a elevar em Cr$ 928.441.006,00 \M-
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vecentos e Vinte e oito milhões, quatrocentos e quarenta e um mil 
e seis cruzeiros) o montante de s:u:a divida consolidada interna, 
a fim de que possa -contrata:r um empréstimo rde igual valor, junb 
à Caixa Econômica F\ederal, media.illte a utilização de recursos do 
Fundo.de Apoio ao Desenvolvimento Social, destinado à 'Construção 
e reforma de prédios escolares integrantes do complexo de ·ensino 
de 1. • gra;u. 

Al't. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua ·pu
blicaçli.o. 

Sala das Comlasõe.s, 16 de setembro de 1981. - José Richa., 
Presidente - Lomanto Júnior, Rel.,tor - Gabriel Hermes - Al
berto Silva - Luiz Cavalcante - Amo Damiani - Bernardino 
Viana - JI>Sé Fragelli. 

PARECER N.0 768, DE 1981 
Da Cqmissão de ConstituiçãO e Justiça. Sobre o Pro~ 

jeto de Rt\solução n.0 117, da Co:m.issão de Economia, que 
"autoriza o Governo do Estado de 1\finas Gerais - MG, 
a elevar en) Cr$ 928.441.006,00 (novecentos e vinte e oito 
milhões, quatrocentos e quarenta e um mil e seis cruwiros) 
o montante de sua dívida consolidada interna. 

Relator: Senador Murilo Badaró. 

O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do 
Senado Federal, como conclusão de seu pa:recer sobre a Mensagem 

n.0 195/81 do Senhor Presidente da República, autoriza. o Go
verno do Estado de Minas Gerals - MG, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 928.441.006,00 (noveeentos e vinte e oito 
milhões, quatrocentos e quarenta e um mil e seis cruzeiros) des
tinada a financiar a eonstruçli.o e reforma de prédios escolares, 
integrantes do complexo de ensino de 1.0 grau, naquele Estado. 

O pedido de autorização foi formulado nos ternws do preceitua
do no parágrafo único do art. 2.• da Resoluçli.o n.• 93, de 197&, do 
Senado Federal, Implicando, por conseguinte, a nli.o obse,rvância 
doo linútes fixado.s pelo art. 2.0 da Resolução n.O &2, de 28-10-75,' 
também da Câmara Alta do congresso Nacional. 

Do ponto de vista que nos compete examinar, verlfica-se que 
todas as formalidades foram atendidas, nli.o havendo nenhum óbice 
à tramitação normal da presente proposiçli.o, porquanto é jurídica, 
constitucional e de bOa técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 1981. - Alo;vsto Chaves, 
Presidente - Murilo Badaró, Relator - Tancredo Neves - Bene
dito Canellas - Bernardino Viana - Aderbal Jnrema. - Hugo 
Ramos, vencido - .José Fragelll - Leite Chaves - Humberto Lu
cena. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Expediente lido vai ã 
publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que varser lído pelo Sr. 111-Secretârio. 
E lido o seguinte 

PROJETO OE-LI::TOO SEN-ADO N' 286, DE 1981- Complementar 

Autoriza os em,pregados a utilizar o seu saldo PIS
PASEP para a. aquisição ou construção de c.asà própria. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 É acrescentado ao art. 4.0 da Lei Complementar 
n.O 26, de 11 de setembro de 1975, o seguinte § 4.0: 

"§ 4.0 A pedido do titular de caderneta de participa:
ção do PIS/PASEP, o respectivo saldo <tota.l ou parcial po
derá ser liber1l.do, dentro <:o prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, contados da entrega do requerimento à agência da 
CEL"i', para aqu:.Siçào ou construção de casa própria, ate.n.
dl<:os os seguintes reoulsitos: 

I - Para a compra: 
a) tratando-se de financiamento pelo Sistema Finan

ceiro de Habitação, o requerente anexará os documentos 
exigidos em conformidade com as n!>rmas pertinentes do 
BNH; 

b) quando à aqulslçli.o for de particular, anexará ti
tulo de donúnio devidamente reg;strado e declaração es
criota do propr!etálio consignando sua intenção irrevogá
vel de venda, sob pena de multa de dez por cento (10%) 
sobre o valor do negócio em casD de arrependimento. 

ÍI - Na eoilstrução da casa próptia, o requerente 
anexará escritura definitiva do terreno com o correspon
dente registro lmobi!lárlo, ou regular compromLsso parti
cular de comp~a e venda, com planta aprovada e respectivo 
alva.ró. de construção ou documento equivalente quando se 
tratar de imó\-el urbano." 

Art. 2.0 Esta Lei! complementar entra!á em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3.0 Revogam..:.se as --dtSPO.SfÇões em contrário. 

'-
Justüicaçli.o (\,_ ,.._, ~ 

A alteração que aqui propomos à Le~ Complementar n.o '$:~ãe\ 'Y Yt" 1., 
11 de setembro de 1975, - por insp1raçao dos Srs. Már~:o B. -l"n=:_i_ 
fanti e sugestão que nos ch-ega de vários pont.os do Pa1s - tem \ 
por objet!vo restabelecer o espírito da Lei que ctlou o Programa 
de Integraçiio SOCial. 

Com efeito, dizia o art. 9.0 da Lei! Complementar n.0 7, de 7 
de setembro de 1970: 

"As impoz-.tãncias cr,editadas aos empregados nas ca
dernetas de participação sli.o inalienáveis e !mpenhoráveis, 
destinando-se, primordialmente, à formação de patrlmônio 
do trabalhador." 

Os §§ 1.0 e 2.0 desse art. 9.• estabeleciam casos de possibilidade 
de utlllzação do saldo dos depósitos, pelos titulares de cadernetas, 
preceituando o 2.0 que: 

"Apedido do interessado, o saldo dos depósitos poderá 
ser também utl!lzado como parte do pagamento destinado 
à aquisição . da casa próptia, obedecidas as disposições ... 
etc .. et_c." 

A Lei Complementar n.0 281 de 197-5, ao unificar os fundos do 
PIS e do PA.SEP, revogou, entretanto, esse art. 9.0 da Lei Comple
mentar n.o 7, de 1970, mantendo apenas, entre as poSSibilidades 
Ce utilização dos depósitos pelos titulares de cadernetas de parti
cipação, as que estão preceituadas nos §§ 1.0 a 3.0 do art. 4.0 (ca
samento, aposentadoria, lnvalldez, etc., etc.). 

A utilização para a compra da casa própria não mais foi 
permitida. e isto representou um retrocesso na legislação do 
PIS/PASEP, além de _uma contradição flagrante com seus próprios 
objetivas de formar um património para o trabalhador ou para 
o funcionátio público. Afinal, que pattimônlo pode ser melhor para 
o cidadão do que o .da casa própria? 

Por essa.s razões, propomos à consideração da Casa o presente 
projeto de lei complementar que, praticamente, reablllta o § 2.0 
do art. 9.0 da Lei Complementar n.0 7, de 1970. 

Sala das Sessões, 30 de setembro. de 1~81. - Franco Montoro. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N.O 28, DE 11 DE SETEMBRO DE 1975 

Art. 4.0 As importâncias creditadas nas contas individuais dos 
participantes do PISJPASEP são Inalienáveis, !mpenhoráveis e, res
salvado o disposto .nos parágratos dest:e artigo, indisponivels por 
seus titulares. 

§ 1.0 Ocorrendo casamento, aposen:.adoria, transferência para 
a reserva remun-erada, reforma ou invalidez do titular da oonta. 
individual, poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso 
de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação 
da Previdência SOCial e com a legislação especifica de Servidores 
civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, 
nos termos da lei civil. 

§ 2.0 Será facultada, no final de cada exercicio financeiro 
posterior ao da abertura da conta lndhiduai, a retirada das par
celas correspondentes aos créditos de que ~t.ratam as alineas b e c 
do art. 3.0 

§ 3.0 Aos participantes cadastrados há pelo menos 5 (cinco) 
anos e que recebam salário mensal igual ou inferior a 5 (cinco) 
vezes o respectivo salário mínimo regional, será facultada ao final 
C.e caC.a exercício financeiro, retirada complementar que' permita 
pe:f<l.Zer valor Igual ao do salãrto minlmo regional mensal vigente, 
respeitadas as dlsponl·bllldades de suas contas individuais. 

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Legisla
ção Social, de Economia e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto lido serã publi
cado e remetido às comissões competentes. 

Hâ oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Leite Chaves. 
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O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, 

ENTREGUE À REVISÃO DO (JRADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Humberto Lucena, por sessão do nobrf;: Senador Cunha Lima. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: · · 

Embora exista um claro desacordo' n.o" qUe se réfer:e.à ideritificâçãO das 
causas e das soluções para os problemas mais ·~aves e Pierriente~ da re3.lidade 
nacion~l, não seria exagero afirmar_ ~a_n_tO .ó.S pá_rtidgs r:ta.·oposiçãO ·qua:n_to o 
PDS concordam em relação" a qu.ais Sejain 'al~!J.nS de~ses problemas .. S~gura
mente a situação econ9mlca de recessão _e~ d~serilprego- um 'dOs fenôme
nos que a acompanham.:...._ seriam apontados e re~6nheCidos:·por unanimida
de corno problemas prementes da atual C<?nj~rit_ur~ qra~il.eira. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores·. 

Urna das constantes alegações q'u~- ~ Opo~içãÓ_- ~~ffi ou~ido: tanto de 
companheiros no Corigresso Nacion~l, .merp.br'os'·dó.·.Parüdo ofidal,' '.como, 
principalmente, de certos setores _do Po~er Exe~~ti\'ó, é' a. alega~ãd ·de. que 
''critica-se muito, fala-se retoricament.e muito, mas· rião .se: apresenta91 so
luções alternativas viáveis para oS probleinas -~Pontadas':. J'Odo·s ftós O.está 
Casa, Senhor Presidente, sabemos da falsidade dessa alegaçãp e sabeinos que 
ela não resiste ao confrOnto com. a realidade dos fa.tOs. - · 

Pergunto, Sr. Presidente, Srs. Senador.es: quantos _projetes de lei apresen
tados por Deputados ejou_Senadores na Oposição que~ a nívéis diferentes, 
serviriam para encamin~ar soluções objetiVas ~ Imediata-s Para problemas 
concretos sobre cuja 'gravidade existe acordo sui:>ra~partidário, quantos proje
tes não se encontram hoje em "compasso-de-espera" no Congresso Nacional, 
por injunções políticas da conveniência exclusiva do Gpverno? Quantas, Se
nhor Presidente, não são is __ deds_õe_UO Gover~o que, poi" conveniências 
eventuais, não são respeitadas pelo próprio- GoVerno? 

Formulo a questã_o e levanto o problema porque posso citar um caso 
exemplar que ocorre em nossos dias. Refiro-me ao cas_o já bãstãnte conhecido 
-porque denunciado pela Imprensa e pela Oposição- da incrível situação 
da empresa brasileira Molas Sueden de SãO Paul~. 

Trata-se de caso exemplar, Sr. Presidente, não só porque nele se encon
tram transparentes vários problemas que afetam hoje a vida nacional, dentre 
eles os dois a que me referi no início- dess_e_ pronunciamento- a situação eco
nômica e o desemprego. Na verdade, _trata-se de. caso exemplar também, por
que existem projCtos específicos· em andamento r, esta Casa, e mesmo Reso
luções jã tomadas, mas não cumpridas pelo Q:ó.V~rn9, que pOderiam solucio
nar, mesmo que parcialmente, .alguns dos problemas envolvidos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em depoimento na Comissão Parlamentar ·ct~· lnqu~rito que estuda a Ro
tatividade da Mão-de-Obra, prestad<? há P~mcas.'~~rria_n~·s, a Sia. ~iriam Lee, 
proprietária da Fábrica de Molas Sueden, fez Uma. grave. denúncia. Ela afir
mou que a aprovação pela SUDENE, em maiO·d~ 19~0, de projéto da empçe- · 
sa transnacional Ford Motor Company, atravéS de sua suQsidiáriâ nó Brasil, 
para ser implantada uma fábrica de molas até 1983; na _cidade Pernanlbucami 
de Jaboatão, fere frontalmente a Resolução núme~o '63, ·de 8 de março de 
1979, do Conselho de Desenvolvimento Industri3.1. Esta Resolução,' em seu 
artigo primeiro,- é contrária "a verticalizaçãO da produção _dàs_indústrias au
tomotiva e de tratares, realizada diretamente pelas empresas integrantes des
ses setores ou por intermédio de empresas a elas associadas". Afirmou ainda 
a Sra. M iiía-m Lee que as quatro empresas que já operam no setor de molas 
trabalham atualmente com sua capacidade industrial ociosa, em decorrência 
da situação econômica de recessão que enfrenta o País. · 

Somente esses dois ângulos, Sr. Presidente --a desobediência frOntal a 
uma determinação do Conselho de Desenvolvimento Industrial e a ociosida
de das empresas do setor, já em operação - desaconselhariam a um analista 
econômico a aprovação, e mais ainda a instalação, do referido projeto da 
Ford. Mas, além desses dois aspectos, existe ainda um outro, também denun
ciado pela Sra. Miriam Lec, e que é ainda mais grave. A implantação da 
fábrica de molas da Ford reduziria a atividade da Sueden em 50% e provoca
ria a demissão de pelo menos 200 empregados, ou seja, colocaria em risco a 
sobrevivência de uma empres-a nacional e faria agravar ainda mais o proble
ma de desemprego em nosso País. Isso porque a fábrica que a Ford- empre
sa transnacional - pretende implantar em Jaboatão empregaria somente 24 
funcionários por ter elevados índices de automação e, além disso, obrigaria a 
Molas Sueden- empresa brasileira- a demitir cerca da metade de seus em-

pregados. Essas denúncias foram feitas em CPI no Senado Federal e devida
mente divulgadas pela Imprensa. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores: 
Por que não se cumpre a Resolução n9 63 do Conselho de Desenvolvi

mento Industrial? Numa economia como a nossa, jf tão dependente de con" 
dições externas que o próprio Senhor M ínistro da Indústria e do Comércio 
declarou recentemente que "a política econômica desenvolvida pelo Governo 
~os Estados Unidos é responsável em grande parte pelos problemas da eco
nomia nacional", por que se beneficiar claramente a uma empresa transna
cional em detrimento de empresas brasileiras"? 

Em relação ao problema da desnacionalização crescente de nossa_econo
mia, Sr. PreSidente, existe projeto de lei de minha autoria, o PLS n9 262/79, 
tramitando nesta Casa desde setembro de 1979, que estabelece condições para 
transferência do controle do capital de empresas nacionais para pessoas jurí
dicas estrangeiras e tenta, _portanto, impedir o prosseguimento da desnacio
nalização que, em última análise, significa a perda da soberania de decidir 
sobre nosso próprio destino. Não será isso, infelizmente, a que já estamos as
sistindo neste País? Não estará esse processo refletido de incapacidade de nos
so Governo fazer cumprir as próprias decisões que tomou? 

O oUtro aspecto grave da denúncia da proprietária da Fábrica de Molas. 
Sueden diz respeito ao desemprego. Todos nós sabemos que o desemprego é 
apenas uma das conseqUências da política econômica que vem sendo seguida 
neste País. Fiz pronunciamento nesta Casa sobre esse assunto em junho pas
sado. Naquela ocasião, Sr. Presidente, chamava a atenção para a importância 
da criação do seguro-desemprego, salientando, todavia, que não se trata de 
deslocar a questão do desemprego - que, na verdade, é um problema de 
oferta de emprego - para a formulação de uma política de desemprego. 
Lembrava que se trata, simplesmente, de reconhecer a gravidade do momento 
presente e garantir a sobrevivência imediata do trabalhador desempregado e 
de sua família, enquanto, e somente enquanto, ele não consegue novo empre
go. 

Constato agora com alegria, Sr. Presidente, que o Papa João Paulo II, 
em sua recente Encíclica Laborem Exercens destaca de modo explícito - e 
cito textualmente- "a obrigação de fornecer subsídio em favor dos desem
pregados, ou seja. o dever de outofgar as convenientes subvenções indispen
sáveis para a subsistência dos trabalhadores desempregados e de suas famílias 
é uma obrigação que surge do princípiO fundamental da ordem moral neste 
campo. Isto é, do princípio do uso comum dos bens, ou para falar de maneira 
ainda simples, do direito à vida e à subsistência". 

Relembro então, Sr. Presidente, a existência nesta Casa de projeto de lei 
de minha autoria, o PLS_n~> 156/79, apresentado em maio de 1979, que insti
tui o seguro-desemprego e determina outras providências, exatamente visan
do garantir o -direito de subsistência ao trabalhador desempregado e de sua 
família, para cuja tramitação o líder Marcos Freire requereu urgência, con
forme proposição incluída na Ordem do D_ia. 

O Sr. Henrique Santillo - V. Ex' me concede um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Coll! muita satisfação, nobre Sena-
dor. 

O Sr. Henrique Santillo- Eu gostria de, muito brevemente, associar-me 
a V. Ex~ para também deixar registradas minhas precocupações quanto ao 
crescente processo de desnacionalização de nossa economia. Temos, nós to
dos, sobretudo, opoisiconistas, com bastante freqüência, colocado, neste ple
nário, esta questão. Ainda ontem mesmo, tivemos oportunidade de promover 
a leitura de um relatório final sobre um simpósío realizado no Senado Fede
ral, que tratou da questão Carajás, onde essa questão da desnacionalização 
da economia brasileira também foi profundamente discutida. E, como um 
consenso geral, verificou-se que as últimas medidas adotadas pelo Governo, 
sobretUdo, são tendentes a internacionalizar ainda mais a economia brasilei
ra, principalmente no que diz respeito à implementação do Programa Grande 
Carajãs. V. Ex~ faz referência aí, com muita justeza, a um caso concreto, que 
é o caso da Fábrica de Molas Sueden, do qual também temos conhecimento, 
ouvimos inclusive, numa das CPI da Casa, um depoimento de sua proprie
tária, um triste depoimento. Está essa indústria nacional fechando as portas, 
dispensando trabalhadores por atitudes, por gestos, por atos de empresas 
multinacionais, neste País, que não têm a mínima preocupação com os graves 
problemas econômLcos e soçja_is sofridos pelo povo brasileiro. Portanto, V. 
Ex~ merece os nossos aplausos e toda a nossa solidariedade, neste momento. 
E, fin~lmente, volto a dizer, quero juntar minhas palavras humildes à palavra 
abalizada de V. Ex~ para, também, repudiar coisas como estas. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito grato a V, Ex•, nobre Senador 
Henrique Santillo. 
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Eu sei" da sua luta diuturna contra essa interferência crescente e avassala
dora do capital estrangeiro, no Brasil, a tal ponto que estamos chegando a 
índices de desnacionalização da economia nunca dantes conhecidos e talvez 
dos maiores do Mundo. É que nós saímos do oito para o oitenta. Antes de 
1964, havia uma certa xenofobia, no Brasil, em relação a esse problema. Ha
via até mesmo preconceito contra o capital estrangeiro. Mas, dali, riós parti
mos, depois de 1964, para um verdadeiro festiv-al do capital estrangeiro no 
Brasil. E veja V. Ex• que esse caso concreto que eu trouxe ao conhecimento 
do Senado e que já é público e notório, porque a imprensa o divulgou ampla
mente, serve para ilustrar a tese que estou defendendo. E, o que é pior essa 
fábrica não só está fechando suas portas corno está em vias de ser alienada a 
empresa multinacionais, que são as únicas, interessadas em adquiri-la. En
quanto isto, o projeto da nova fábrica do mesmo ramo, que está para ser im
plantada em Jaboatão, no Estado de Pernambuco, com a aprovação da SU
DENE, receberá o custeio dos incentivos fiscais, o que é um absurdo porque 
esse dinheiro, que pertence ao contribuinte brasileiro, que deixa de ser reco
lhido ao Tesouro, só deveria, realmente, beneficiar empresas genuinamente 
nacionaís~ 

Nesse sentido, aliás, lembro-me, ainda, que, na Câmara dos Deputados, 
o então Deputado Marcos Freire, apresentou um projeto que proibida, ex
pressamente, que os incentivOs fiScais fossem aplicados no custeio de projetas 
pertencentes a empresas multinacionais. Mas, infelizmente, nós estamos as
sistendo, justamente, ao contrário. São elas, justamente, porque têm projetes 
de mais alto valor, que mais recebem recursos derivados dos incentivos fis
cais, não só no- Nordeste, como nas demais regiões do País e nos demais seto
res da economia que são beneficiados com recursos de incentivos. 

O Sr. Henrique San til/o- E o mesmo que está Ocõrrendo na SUDENE, 
pretendem que ocorra, também, na área do Programa Grande Carajãs. Aque
les dois decretos-leis, o Decreto-lei n"' 1.813 e o Decreto-lei n9 1.825, conce
dendo ambos, incentivos fiscais e creditícios bem como isenção de Imposto de 
Renda por lO anOs, não faz nenhuma referênCia- a empresas nacionais, -dei
xando tudo a cargo do chamado Conselho Interrninísterial, dirigido pelo Mi
nistro Chefe da SEPLAN, para estabelecer os casos em que se poderão conce
der esses incentivos e essas isenções. Isto, na verdade, vem ofender gravemen
te a própria soberania nacional. Tenho a impressão de que aí está a grande 
questão da segurança nacional. Tenho também. eminente Senador um proje
to tramitando nesta Casa- a que dei entrada no início do ano passado, ain
da- que determina que incentivos creditícios e fiscais, na área do Grande 
Carajãs, apenas fossem concedidos a empresas cujó capital, majoritariamen
te, fosse nacional. Veja V. Ex• que não hã nenhum xenofobismo. Eu nem co
loquei no meu projeto que fosse inteiramente nacional, mas, sim, que fosse do 
domínio nacional, majoritariamente nacional. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, e sabe V. Ex•queprojetos 
como esse não andam aqui, como não andou o projeto que apresentei regu
lando a transferência de controle acionãrio de empresas nacionais para es
trangeiras, como não se acelerou, até hoje, o projeto orinundo da Câmara dos 

. 9eput-ados, que decorreu de uma CPI sobre atividades de multinacional, dis
pondo sobre a instituição de um código de étíca para as multinacionais no 
Brasil. Infelizmente, essas matérias não chegam à Ordem do Dia, apesar dos 
nossos esforços. 

O Sr. Leite Chm•es.- Permite~ me V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com prazer. 

O Sr. Leite Chal'es- O fato é de conhecimento da Casa, mesmo porque 
os jornais já o noticiaram amplamente. E há uma ressalva: essa firma apre
sentava um produto de qualidade.- V. Ex• sabe que o problema que estâ ha
vendo no País é este, tanto as fírmas nacionaiS Quanto as estrangeiras, em 
grande maioria, instaladas no País com incentivoS-físci1s, elas não estão sen
do honestas com o País, com o futuro do País, porque saiba V. Ex'- eu faço 
a ressalva- a grande maioria das firmas brasileiras está produzindo artigos 
de baixa qualidade. Então além das vantagens que houve na constituição de 
capital com inceniivos fiscais, gozàril as írídústríãs brasileiras da proteção da 
não importação de concorrente quando existir similar nacional. Mas, isso é 
para que elas tenham condições de competitiVIdade internacional. Pois beml 
Veja V. Ex~: ao invés de se valerem dessas vantagens oficiais para fazerem 
produtos qualificativos, elas se prevalecem da não concorrência estrangeira 
para fazer os piores produtos do mundo. Eu quero dizer a V .Ex• que os piores 
produtos industriais do mundo são feitos aqui no Brasil. E outra coisa: estão 
comprometendo, essas firmas, o nosso conceito futuro, porque estão expor
tando para a África, para a América Latina, que são mercados naturais para 
o Brasil, mas dois anos depois o carro enferruja, e entãojâ se sabe que o carro 
do Brasil não serve. Assim, elas estão comprometendo o nosso conceito, e 

isto é a coisa mais grave, ao meu ver. Tanto é, que eu pretendo atê apresentar 
_um projeto brevemente aqui, revogando essa proteção do artigo nacional, 
porque ao invéS dessas empresas se valerem disso para fazer coisa honestas 
para o País, elas estão se prevalecendo da não concorrência externa, tanto as 
multinacionais brasileiras como as firmas nacionais, para vender ao Brasil e 
ao exterior os piores produtos que se conhecem. Além do mais, existe em an
damento nesta Casa, há muito tempo, um projeto de atestação de qualidade e 
não se consegue aprovação, porque as multinacionais não deixam; elas que" 
rem que o consumidor brasileiro fique comprando dessas quinquilharias qUe 
nos envergonham que são imcompatíveis Com o poder aquisitivo de um povo 
pobre como o nosso. De foána que por uma questão da qualidade que terão 
essas molas produzidas por essa firma, as outras sofrem uma concorrência 
unilateral dessa ordem c se vêem na contingência de fechar suas portas. Por 
essas razões, parece-me extremamente oportuno o registro que V. Ex• faz des
te fato, no Senado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Inclusive, contrariando como aludi, 
nobre Senador Leite Chaves, uma resolução do Conselho de Desenvolvimen
to Industrial, órgão que foi criado pelo Governo para definir as linhas mes
tras da política de industrialização neste País. Veja V. Ex• onde chega a in
fluência das multinacionais, ao ponto de se derespeitar, na prática, através da 
deliberação de um órgão colegiado como a SUDENE, uma regra estabelecida 
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. E no caso em espêcie 
não será prejudicada apenas a Molas Sueden, que é uma das firmas que opera 
no ramo, mas, mais 3, porque são 4 as firmas que, em São Paulo, produzem 
molas, inclusive para fornecimento a várias indústrias, como a Ford, por 
exemplo. Assim, a implantação desse projeto da Ford no Nordeste irá desem
pregar não só 200 pessOaS na Mola Sueden, como outras centenas ou milha" 
res nas demais indústrias, que se tornarão cada vez mais ociosas, senão desa
tivadas, passando portanto à necessidade premente de ter o seu controle acio
nãrio alienado a firmas multinacionais. 

Como pode então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, permitir o Governo 
Federal que projetos como esse denunciado pela Sra. Mirian Lee sejam apro
vados pela SUDENE. contrariando uma resolução do COI, e, ainda mais 
grave, projeto que, se realmente colocado em execução, provocará inevitavel~ 
mente o agradecimento da situação de desemprego no País? 

O Sr. Hehidio Nunes- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Helvídio Nunes- Eminente Senador Humberto Lucena, ouso en
trar no discurso de V. Ex.', porque a mim me assalta uma grande dúvida. Eu 
não sei quantas fábricas de m_olas existem neste País; ou melhor, eu não sabia, 
mas V. Ex11- informou que são quatro. Não sei onde estão localizadas. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Em São Paulo. 

O Sr. Helvídio Nunes- Se as quatro estão localizadas em São Paulo, e 
abstraindo o fato de que urna pessoa jurídica obteve incentivos fiscais para 
instalação de uma fábrica no Nordeste, eu não vejo como este fato possa ser 
responsável pelo desbaratamento completo desta indústria de molas existente 
no País. Por que se pretende instalar uma fábrica de molas no Nordeste, essa 
indústria especializada vai desaparecer do País, vai ser arrasada no País? 
Logo uma fábrica em nossa região, que é tão distante de São Paulo? Franca
mente, eminente Senador, eu gostaria que V. Ex• a mim me desse esclareci
mentos- não sei se estou pedindo muito -mais detalhados sobre a matéria, 
porque a minha inteligência não percebeu. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Recomendo V. Ex•leia com atenção 
o depoimento que a Sra. Miriam Lee prestou à CPI sobre a rotatividade da 
mão-de-obra. 

O Sr. Helvídio Nunes- Eu preferiria ouvir Um brevíssimo esclarecimen
to de V. Ex'-

0 SR. HUMBERTO LUCENA- Vou chegar onde V. Ex• quer, mas 
pediria que V. ex' não deixasse de conhecer esse documento, porque ele entra 
em outros detalhes importantes. t uma peça ampla, onde todos os aspectos 
são abordados. 

Agora, na verdade, o quadro é o seguinte: há quatro fábricas em São 
Paulo, que no momento atendem inteiramente à demanda do mercado nacio
nal de molas, que está localizado quase todo em São Paulo. Assim mesmo, 
ainda há uma capacidade ociosa ponderável dessas indústrias. 

Veja bem. Cada indústria dessas, em São Paulo, emprega centenas e cenw 
tenas de pessoas, na sua grande maioria que vêm do Nordeste; são pessoas 
que migraram do Nordeste para o Centro-Sul, por falta de condições de tra
balho na nossa região. 
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Então, com a implantação desse projeto em Jaboatão, como ele é alta
mente sofisticado, a automatização será muito grande e o número de empre
gados será de apenas 24. 

Então, coloco para V. Ex' a questão social. Vamos ter uma dispensa de 
milhares de empregados em São Paulo, para empregar apenas 24, embora a 
fábrica se situe na Região Nordeste. 

Parece-me que em termos sociais, para o Nordeste, vamos ter um prejuí
zo, porque oS: nossos conterrâneos, os meus, os de V. Ex• os do Senador José 
Lins, os do Senador Martins Filho, etc., terão menores oportunidades de em
prego, porque a fábrica de Jaboatão terá apenas 24 vagas. Isto foi que me 
causou espécie. 

Além do mais, trata-se de um protencionismo a uma multinacional, con
trariando como eu disse uma resolução do Conselho de Desenvolvimento In
dustrial, que estabeleceu normas proibindo a verticalização do mercado e, no 
final das contas, são mais recursos diversos dos incentivos fiscais que vão fi
nanciar um projeto de empresa estrangeira. 

O Sr. Helvfdio Nunes- Quanto à parte de comercialização, não há dúvi
da alguma. Agora, há o problema tambêffi de custo de produção, porque 
tudo o que nós compramos a São Paulo nós pagamos inclusive com um ICM 
altíssimo. Então, na hora em que temos oportunidade de produzir para supri
mento do mercado nordestino e também, dado o baixo custo de produção, 
para competir no mercado internacional, até esta oportunidade é retirada do 
Nordeste, só porque- este dado é importante- vamos ter uma fábrica rela
tivamente sofisticada para produção de molas? Francamente! Mola é uma 
coisa tão simples ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas é o projeto que foi aprovado 
pela SUDENE. Ê este, segundo a denúncia apresentada na CPI da rotativida
de da mão-de-obra. 

O Sr. Helvfdio Nunes- E V. Ex• crê na veracidade de todas essas infor
mações? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu creio, porque elas são corrobora-
das por pessoas ligadas às demais indústrias do ramo em São Paulo. 

O Sr. Helvfdio Nunes - Todas de São Paulo? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Todas de São Paulo. 

Ouço o nobre Senador José Lins. 

O Sr~ José Lins- Senador Humberto Lucena, fico sempre desconfiado 
quando alguém se mostra contra a instalação de urna indústria ou de qual
quer unidade de produção no Nordeste. Realmente, custa crer que essa fábri
ca, a ser instalada na região, possa fechar tantas outras do mesmo gênero, no 
resto do País. Ainda que essa unidade consuma pouca mão-de-obra, tais in
dústrias sofisticadas sempre exigem indústrias de segunda ordem, no sentido 
de integração para baixo que, por sua vez, criam talnbém empregos. Toda vez 
que desenvolvemos a economia através de uma unidade de produção, esta 
gera outros empregos que) certamente, devem ser considerados na anAlise da 
criação de oportunidades de trabalho. A SUDENE, certamente, tem a sua 
sistemática de análise desses problemas. Ela não estuda o mercado somente a 
nível regional, ela a faz, também, a nível nacionªl. V. Ex• levanta o problema, 
certamente bem intencionadamente, crias parece-me que, do ponto de vista do 
Nordeste, o assunto merece o maior cuidado em sua análise. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Veja V. Ex•, por isso mesmo, porque 
a SUDENE deve examinar os projetas em termos de interesse global da eco
nomia nacional, é que eu estranhei que isso tivesse acontecido. 

Ouça V. Ex•, mais uma vez que, a Resolução n"' 63, de 8 de março de 
1979, do Conselho de Desenvolvimento Industrial, que é o órgão que supervi
siona a política de industrialização do País, estabelece, textualmente, no seu 
art. 1"' o seguinte: 

~'E. proibida a verticalização da produção de indústrias auto
motivas e de tratores, realizada diretamente pelas empresas inte
grantes desses setores ou por intermédio de empresas a elas associa
das." 

Quer dizer, começa logo por aí. A SUDENE desrespeitou uma resolução 
do Conselho de Desenvolvimento Industrial, o que é imperdoável. 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. 

O Sr. José Lins- Se o setor técnico da SUDENE desrespeitasse uma 
norma federal, evidentemente caberia ao representarite do Ministério da In
dústria e Comércio no seu Conselho Deliberativo reclamar da Superin_tendên
cia. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Perfeitamente. 

O Sr. José Lins- Quanto à proibição de integração, esta diz respeito à 
uma mesma empresa. 

··o SR. HUMBERTO LUCENA - Mas é uma mesma empresa. 

O Sr. José Lins - Sim. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - No caso, é a Ford. 

O Sr. Josr! Lins - Então váríOs projetes serão instalados ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA- É uma empresa produtora de veícu
los que está, agora, instalando no Nordeste um projeto para produzir molas. 
Então, é uma verticalização. 

O Sr._ José Lins --V. Ex• entende que estou aqui para defender o Nor
deste. 

O SR. HUMBERTO LUCENA:..._C!aro. Eu também. Tanto defendo o 
Nordeste, que a mim me parece que a questão primordial do Nordeste, nesta 
hora, é a questão social. 

O Sr. José Lins- Eu daria um crédito de confiança à SUDENE; queria 
mais informações, porque o objetivo da SUDENE é aportar unidades de pro
dução para o Nordeste, incentivadas inclusive. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex's defendem o Nor
deste e eu defendo o Regimento. Peço para que V. Ex• não aceíte mais apar
tes, porque V. Ex~ já passou cinco minutos de seu tempo. Muito obrigado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Em termos de Nordeste, o que mais 
me preocupa, repito, é a questão social e, ao contrário do que poderia pare
cer, ao invés de se aumentar as oportunidades de emprego com o projeto 
Ford, elas vão diminuir, como eu já disse, porque deixarão de trabalhar em 
São Paulo milhares de trabalhadores, em quatro indústrias que serão desati
vadas e até poderão ter o seu controle acionário alienado possivelmente às 
multinacionais, como já foi denunciado no caso de Molas Sueden pela pro
prietária, Miriam Lei; enquanto isto o projeto d_a Ford, em Jaboatão, empre
gará apenas 24 Pessoas. 

Por outro lado, o que também me impressiona é o aspecto do protecio
nismo, cada vez maior, aos projetes pertecentes a empresas multinacionais, 
no Brasil, sobretudo na área da SUDENE, custeados por recursos provenien
tes dos incentivos fiscaís. 

Concluo, Sr. Presidente: 
A denúncia da proprietária da Fábrica de Molas Sueden ilustra, como jâ 

afirmei, diferentes aspectos da problemática brasileira, que vêm merecendo a 
atenção da Oposição, não só em termos de denúncia, mas, acima de tudo, em 
termos da formulação concreta de projetes de Lei que apresentam soluções 
alternativas. Foi isso o que pretendi mostrar, Senhor Presidente, em meu pro
nunciamento de hoje. Naturalmente, cito os projetes de minha autoria como 
exemplo, mas poderia recorrer a inúmeros outros projetes de companheiros 
da Oposição, todos eles igualmente dentro da linha de apresentar alternat·ivas 
viáveis e concretas. 

O que tem norteado nossa atuação, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é, e 
continuará a ser, a busca incessante de soluções para os reais problemas de 
nosso País, pois foi este o compromisso imediato com nossos eleitores e ê este 
o nosso dever como Representantes de uma parcela dessa população que so
fre. 

Era isso o que tinha a dizer. (Muito bem/) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Sr. Senador Henrique Santillo, para uma comtmicação. 

- O SR. HENRIQUE SANTILLO (Para uma comunicação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Aqui bem próximo da Capital da República estão ocorrendo fatos la
mentáveis, Professores dos muriicípios de Luziânia e Formosa, da rede esta
dual, não estão recebendo os seus salários hâ mais de sete meses. Temos pro
curado todos os meios possíveis para que uma situação como essa seja regula
rizada. Foi impossível até o momento. Gostaria de ler desta tribuna dois tele
gramas que passei ontem, um ao Sr. Ministro do Trabalho e o outro ao Sr. 
Ministro da Educação e Cultura. Ao Sr. Ministro Murilo Macêdo eviei uma 
mensagem nos seguintes termos: 

Nome Ministro Murilo Macêdo 
End. Ministério do Trabalho~ 
Cidade Brasília Est. DF 1•-10-1981 
Como já é do conhecimento público, professores estaduais de 

várias regiões de Goiás, sObretudo Luziânia e Formosa, encontram
se sem receber seus salários desde março do corrente ano. Há cerca 
de 60 dias, esses professores iniciaram processo de mobilização vi
sando a defesa de seus direitos, sem sucesso até a presente data. Ale-
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ga o Governo de Goiâs para a não obediência à lei a procrastinação 
pelo Tribunal de Contas do Estado de processo relativo à questão 
que ali estaria tramitando. Tal afirmativa não corresponde à verda
de, já que o Presidente daquele órgão informa não existir ali qual
quer processo nesse sentido. Para agravar ainda mais a situação, as 
lideranças do movimento estão sendo demitidas e ameaçadas de en
quadramento na Lei de Segurança Nacional, o que evidencia a for
ma execranda com que estão sendo vistas a educação e as questões 
trabalhistas pelo Estado. Solicito, por conseguinte, a intevensão de 
V. Ex• junto ao dovernaqor do Estado no sentido de se dar cumpri
mento à lei de sorte a serem pagos com urgência os senhores profes
sores, serem formalizadas imediatamente suas contratações e a sus
pensão de qualquer demissão. Neste último caso, sobretudo, se se 
configurar qualquer ato de perseguição mesquinha, o Centro de 
Professores de Goiâs e a Sociedade de Professores do Brasil estarão 
deflagrando movimento grevista de protesto. Cordiais saudações 
Senador Henrique Santillo. 

Ao Sr. Ministro da Educação, enviei o seguinte telex. 
Ministro Rubem Ludwig 
Ministêrio da Educação e Cultura 
Cidade Est. Em l '-10-1981 

Está ocorrendo em Goiãs fato extremamente lamentável em re
)ação à ãrea educacional. Vãrias dezenas de professores estaduais 
dos Municípios de Formosa e Luziânia, principalmente das locali
dades de Novo Gama, Valparaizo e Cidade Ocidental, todas bem 
próximas à. Capital da República, encontram-se sem pagamento de 
seus minguados salários hã sete meses e até mesmo sem formali
zação de contrato bilateral de trabalho. Solicito a V. Ex• interferir 
junto Governador do Estado no sentido de cumprir a lei e evitar 

1 maiores sacrifícios a abnegados mestres e à população em geral. A 
situação jã se encontra insuportável e a c'asse se dispõe mobilizar-se 

·em todo o Estado em sinal de protesto. CDS Senador Henrique 
Santillo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR- PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 

nobre Senador M urilo Badaró, para uma comunicação 

l O SR. MURÍLO BADARÓ (Para uma comunicação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Congressistas: 

~ Ontem., durante o ·discurso do nobre Senador Humberto Lucena, S. Ex• 
fez referência ab discurso do Senador Jarbas Passarinho, eminente Presidente 
desta Casa e dis'se, textUalmente, o seguinte. Vou ler as notas taquigrãficas do 
discurso do Senador Humberto Lucena: 

H ••• Para dstranhar que o nobre Senador Jarbas Passarinho, Pre
sidente desta Casa, ao pronunciar em seu recente discurso em que 
proferiu injus'tas acusações a membroS da Igreja Católica, tenha fei-

. to uma alusão descabida ao Arcebispo da Paraíba, Dom José Maria 
Pires, 'sem dúvida, hoje, uma das figuras mais proeminentes do clero 
brasileiro, que terri dado tudo de si para que a teologia da libertação 
seja pdsta em prática, milimetricamente neste País, em benefício da 
causa,do povo de Deus. Sua Excelência acusou aquele prelado de ter 
se çonfessado até adepto do socialismo. Mas, Sr. Presidente e Srs. 
Senador&, nunca, em nenhum momento, Dom José Maria Pires 
afirmou, nem o faria, que é adepto do socialism? marxista." 

Este é o texto que o nobre Senador Jarbas Passarinho me solicita retifi
que, desta tribuna, e que eu faço nesta breve comunicação. 

O texto do discurso do nobre Senador Jarbas Passarinho- isso mecha
mou a atenção, poÍ'que ouvi o discurso do nobre Senador Humberto Lucena. 
Mas Q discurso não foi objeto de um grande debate e acabei não podendo re
ceber o aparte solicitado e, nas notas taquigrâficas consta a minha s~licitação 
para que eu ptidesse, naquele momento, fazer a retificação indispensável. 

O nobre Senador Jarbas Passarinho, no seu discurso, disse o seguinte: 

"Como Ministro do Trabalho e Previdência Social, certa feita, 
estive em São Paulo, num programa de televisão, que foi das 10 ho
ras e 30 minutos da noite, até às duas horas e 30 minutos da manhã, 
com um homen1 admirável, chamado vulgarmente, de "o Pelé da 
Igreja Católica".que é D. José Maria Pires. Fiz dele um amigo, creio 
eu. Nessa ocasião, eu defendi o principio do solidarismo cristão e, 
ele o socialismO cristão." 

Portanto, não hã nada que se diga a respeito desse socialismo marxista. 

"E, eu lhe perguntei se essa expressão "socialismo cristão", ti
nha sido liberada em algum documento responsável pela Igreja? S. 

Ex~. o Arcebispo, com a sinceridade que lhe é muito característica, 
me disse que não, mas que ele esperava que, um dia, o Papa liberas
se essa expressão.· Até hoje, nenhum Papa a liberou." 

E este o esclarecimento que faço, em atenção ao eminente Presidente da 
Casa. (Muito bem!) 

COMPARECERAM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Eunice Michiles- Evandro Carreira- Aloysio Cha
ves- Gabriel Hermes- José Sarney- Dinarte Mariz- Aderbal Jurema 
- Teotônio Vilela- Jutahy Magalhães ....l Lo manto Júnior- João CalmOU 
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Amaral Fur-
lan - Benedito Ferreira - Vicente Vuolo - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a mesa, projeto de 
lei que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretárió. 

· E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 287, DE 1981- Complementar 

Altera a Lei Complementar n.0 26, de 11 de setembro 
de 1975, permitindo a uHUzação da conta. individual do 
PlS-PASEP para saldar débito perante o Programa de 
Crédito Educativo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 o art. 4.0 da Lei Complemenrtar n.o 26, de 11 de se
tembro de 1975, passa a viger acrescido do seguinte § 4.o: 

"At1t. 4.0 .......••..........••....•....•............. 

§ 4.0 O partic!pamte do PIS-PASEP poderá, ainda, 
utilizar o saldo de sua conta individual para amortiza.r 
empréstimos concedidos pelo Programa de Crédito Edu
cativo, e-m seu própri-o nome, de sua esposa ou filhos." 

Arrt. 2.0 O Poder Executivo regulamentará esta lei comple
menbar no prazo de 60 (sessenta) dia.s, contadoo de sua publi-
cação. ' 

Axt. 
1
3.o Esta Lei COmplementar entra em vigor na data de 

sua publicação. 

Art. 4.o Revogam-se as dispOSições em oontrá.rlo. 

I Justificação 

Uma das carructerísti-cas essenciais do regime democrático é 
·ensejar-;s·e o a~esso à educaç_ão à maior pa-rcela poss1ve1 da po
pulação, particularmente à de baixa renda . 

Nesse contex'to. o Proi;rama de Orédi'to Educativo, embora ti
midamente, •tem sido uma ,tentativa válida ãe democra.tização do 
ensino, pois graças ao~ financiamentos que vem concedendo, jovens 
e adultos de ,parcos recursos fin.ancÊüros têm podido estudar, consti
tuin'do mão-de--obra altamente qualificada, de nível univemitãrio. 

Ocorre, no enta:n·to, que o País se d·efronta, atualmernte, com 
a mai:s séria crise econômtco-firianceira de toda sua história r&pu
blicana, eom uma taxa de inflação superior a cem por cento ao ano, 
da. ·qual deco:rre brutal depr:eciação da moeda corrente, diminuindo 
substancialmente o poder aqU!slt!yo~ dos salários. 

Assim, muitos trabalhadores ·'l):ue se valeram de financiamen
tos concedido.s pelo Programa de O~dito Educativo, após a con
clusão do curs·o resprm-tivo, não têm ·cOndições financeiras de .saldar 
seus débitos educativos. 

Dessa forma, afl.gurá.-ile-n~ de ·justiça que possam eles ut!ll
zar o saldo e:!OOtente em wa 'Conta individual d<> PI'S--P.ruSEP, para 
amortizar os financiam·entos concedidos pelo Programa d.e Credito 
Educativo. r 

Temos P~·ra.. nós que, com essa medida, o PIS-PASEP terá 
maior abrangên.cta social, config:rurando, inclusive, um estímulo a 
que oo trª<balhadores estudem. e se tornem melhor qualificados. o 
que. evidente·mente, reverterá em benficio do próprio Pai.<;. 

·É esse, .especificamente, o anelo desta proposição que, espera
mos, .. me·t~~erá :0 Qeneplácita de no:s:sos ilustres Pa·res. 

Sala dai Sassões, 1.0 de~<ill'tubro de 1981. - Lázaro Barb<>za. 

1 r As Comissões de Constituição e Justiça, de Legisla
çãd Social~ de Educação e Cultura, de Economia e de Fi
nançiUlJ 
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O SR. PRESIDE:'IITE (Jarbas Passarinho)- O projeto que vem de ser 

lido serã publicado e remetido às comissões competentes. 
Sobre a mesa, comunicações cuja leitura ser{/. feita pelo Sr. }9-Secretãrio. 

São lidas as seguintes 
, I 

Brasília, ]9 de outubro de 1981 
Senhor Presidente 
Na forma do disposto no art. 86 do Regimento Interno, tenho a honra de 

submeter à Vossa Excelência o nome do senhor Senador Benedito Ferreira, 
para integrar, em substituição ao senhor Senador José Caixeta, as seguintes 
Comissões.: ~ 

-Comissão de Agricultura, na qualidade de Suplente; 
-Comissão do Distrito Federal, na qualidade de Titular; 
-Comissão de Economia, na qualidade de Titular; 
-Comissão de Municípios, na qualidade de Suplente, e 
-Comissão de Segurança Nacional, na qualidade de Suplente. 
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência·protestos de 

minha elevada estima e consideração. - Bernardino Viana, Vice-Líder do 
PDS, no exercício da Liderança. 

Brasília, ]9 de outubro de 1981 
Senhor Presidente, 
Nos termos do parágrafo 19 do art. i O do Regimento Comum, tenho a 

honra de comunicar a Vossa Excelência, para os devidos fins, que esta Lide-

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como sabe a Casa, esse 
Projeto jã foi votado e aprovado e, agora, nós entramos na votação da emen
da. A matéria teve a votação iniciada na sessão de lO de setembro do corrente 
ano, tendo sido aprovado o projeto e adiada a votação da emenda a ele ofere
cida porJalta de quorum. 

Para levantar uma questão de ordem concedo a palavra ao nobre Sena
dor Mendes Canale. 

O SR. MENDES CANALE(l'ara uma questão de ordem. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores; 

Há dias, vem sendo procedido o encaminhamento da votação do presen
te projeto, a que V. Ex~ acaba de fazer referência. 

Permito-me, Sr. Presidente, lembrar aos Srs. Senadores, que a presente 
proposição vem a esta Casa em decorrência do que prevê o art. 403 do Regi
mento, que vou me permitir fazer a leitura, já que muitos dos Srs. Senadores 
não estão com o Regimento em mãos. 

"O Senado aprecia rã pedido de autorização para empréstimos, 
operações ou acordos externos, de qualquer natureza, a ser realiza
do por Estado, pelo Distrito Federal ou por município (Const., art. 
42, IV), instruído com a) doCumentos que o habilitem a conhecer, 
perfeitamente, a opç:fação, os recursos para satisfazer os compro-

. m}ssos e a sua finalidade;': 

rança deliberou propor a substituição dos nobres senhores Senadores Moacyr a finaJ\dade, Sr. Presidente, livemosjã ocasião de discutir muito esse aspecto, 
Dalla e Almir Pinto, pelos nobres senhores Senadores Jorge Kalume e Passos então reclamado aqui nesta Casa, em relação à falta de acompanhamento do 
Pôrto, na Comissão Mista do Congresso Nacional que darã parecer sobre as plano de aplicação do empréstimo pretendido pelo Sr. Governador do Esta-
Propostas de emenda à Constituição n9s 37 e 60, de 1981, que "modificam o do, empréstimo esse que, corno todos nós sabemos, vem da administração ao-
parágrafo 49 e acrescentam os parágrafos 59 e 69 ao art. IS da Constituição terior para a atual em que pretendia 15() milhões de dólares. E que dentro des-
Federal". ~150 milhões de dólareS vem de ser encaminhado, com base na mesma Lei 

A_prove~o a oportunidade p_ara re~ovar.os protestos da mais al~a esti . n9_18~, da Ass.ernbléia Legisl~tiva do Es~ado, que ::~.ut~riz_ou a operação dos 30 
e constderaçao.- Bernardino VIana, Vtce-L1der do PDS, no exercíciO d LI- miihoes de dolares, que esta sendo objeto de aprec1açao desta Casa. 
derança. Assim, Sr. Presidente, que com base no art. 350, do Regimento - que 

Of. n' 143/81-LID/PP Brasília, 1' de outubro de 1981 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência nos termos regimentais, o 

Senhor Deputaso Wa!ber Guimarães para membro da Comissão Mista in
cumbida de estudar e emitir parecer sobre as Propostas de Emenda à Consti
tuição n9s 37 e 60, de 1981, em substituição ao Deputado Renato Azeredo. 

Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus pro
testos de estima e consideração.- Antonio Mariz, Vice~Líder no exercício da 
Liderança do Partido Popular. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Serão feitas as substi
tuições solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência convoca ses
são extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à 
apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n9 5, de 1981; Projeto dC Lei do 
Senado n' 109, de 1980, e Mensagem n' 264, de 1981. 

O SR. PRESIDE:-lTE (Jarbas Passarinho)- Estã finda a Hora do Ex
pediente, 

Passa-se ã 

ORDEM DO DIA 

Item I: 
Continuação da votação em turno único, do Projeto de Reso

lução n9 49, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como 
conclusão de seu Parec;er n9 361, de 1981, com voto vencido do Se
nador Affonso Camargõ), ·que autoriza o Governo do Estado do 
Mato Grosso do Sul a realizar operação de empréstimo externo no 
valor de US$ 30,000,000~00\fiiiita milhões de dólares americanos), 
destinado ao programa de investimentos do Estado, tendo 

PARECERES, sob nos 362,663 e 664, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, ]'1 pronunciamento: pela constitu

cionalidade ejuridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ra
mos; 2" pronunciamento: favorável à Emenda n9 1 da_ Comissão de 
Finanças, com voto vencido, em separado, do Senador Mendes Ca
nale; e 

- de Finanças (2P pronunciamento: em virtude de documen
tação anexada), apresentando Emenda n9 1-CF, com voto vencido 
dos Senadores José Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon. 

O Sr. Mendes Cana/e- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão 
de ordem. 

me permito voltar a invocar, porque uma vez também jâ rapidamente, invo-
cado - que diz o seguinte: ' 

"0 adiamento da votação, obedecerA aos mesmos princípios es
tabelecidos para o adiamento da discussão." 

É o que estab~lece o art. 310, e que diz mais aqui- que me parece tenha 
se louvado numa decisão anterior da Mesa - que: 

"O requerimento de adiamento deverá ser apresentado e vota
do como preliminar ao ser anunciada a votação da matéria." 

Mas, quero recorrer mais à leitura do art. 310, em que diz o seguinte: 

"Art. 310. A discussão poderã ser adiada, mediante delibe
ração do Plenário, a i-equerimento de qualquer Senador ou Comis
são, salvo se faltar o período de 3 (três) sessões ordinárias, ou me
no~, para o té~~ino do prazo de tramitação da matéria, para os se
gumtes fins: ... 

E enumera os fins, Sr. Presidente, que eu vou citar apenas os dois que 
nos interessam: 

"d) preeencimento de formalidade essencial;" 

É exatamente o que nós achamos que faita no processo em relação a esta 
parte, em que o próprio art. 403 fala na exigência de conter estes esclareci
mentos. 

E outro, a letra e, que diz: 

ue) diligência considerada imprescindível ao seu esclarecimen
to." 

Nesta parte é que nós nos permitimos basear no§ 5~', deste mesmo artigo, 
quando na sua parte in .fine diz o seguinte: 

•'§ 59 O requerimento previsto rias alíneas a, b e c será apre
sentado e votado ao se anunciar a matéria e o das alíneas de e, -
que IlÓS invocamos - em qualquer fase da discussão." 

O que vale dizer, da votação, já que prevalece nesse caso quer para vo
tação, como assim determina o art. 350. 

Sr. Presideáte, é a primeira questão de ordem, a preliminar que nós le
vantamos, para, logo adiante, enfocarmos mais um aspecto e levantarmos 
mais urna questão de ordem frente ao próprio Regimento, e dentro da pró
pria matéria. 

Sr. Presidente, nas discussões que temos travado nesta Casa, nós falamos 
em plano de aplicação, quando nós nos referimos a determinado quadro que 
foi retirado da lei- o Sr. Governador do Estado atual maldosamente retirou 
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-porque a Inatéria, que foi encaminhada juntamente com o seu requerimen
to foi tão grande que omitiram um quadro, o quadro viário, que devia cons
tar da própria lei, como o art. 2~ da lei assim determinava. 

Então, referimo-nos à inexistência do __ quadro que devia constar da lei e 
não constou. Falamos num quadro que o Sr. Governador remeteu para esta 
Casa anc:xo ao seu requerimento e que não era aquele constante da lei, mas 
que era outro, esperando assim burlar a atenção da Casa, e que só tentou cor
rigir depois com uma segunda lei, a Lei n"' 219, de junho deste ano, quando 
solicitoU à Assembléia que retirasse exatamente a expressão contida na Lei n9 
189, que dava o quadro anexo fazendo parte integrante da lei. A Lei n9 219 i-e
tirou essa expressão. Então, constou apenas esse segundo quadro, que foi en
viado à Mesa ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre Senador Mendes 
Canale, permita-me uma interrupção. V. Ex,- pediu a palavra para levantar 
uma questão de ordem. Na verdade, V. Ex~. parece-me, está fazendo um re
querimento. Neste caso, ... 

O SR. MENDES CANALE- Dentro da questão de ordem por mim le
vantada, culminar ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• disporia só de 5 mi
nutos e já teria ultrapassado este tempo. Estou querendo colaborar com a 
economia de trabalho do Plenário, inclusive de V. Ex' 

Se é requerimento que V. Ex• pretende apresentar, eu sugeriria que fosse 
apresentado o requerimento e a sua fundamentação fosse feita em seguida, 
porque, se for urna questão de ordem eu tenho que defini-la, de pronto; sendo 
um requerimento, o que me parece pelo caminho original, quando citou os 
arts. 350 e 310, V. Ex' pretende adiar a votação, se não estou equivocado é 
esta a linha de raciocínio de V. Ex• 

O SR. MENDES CANAL E- Sr. Presidente, se me permite, não estou 
absolutamente dialogando, estou apenas agradecendo a V. Ex• a maneira 
com que vem ao meu socorro porque, de fato, estou precisando desse socorro 
nesta hora, ainda mais partindo da Presidência desta Casa. O meu objetivo 
foi exatamente finafizar o requerimento, invocando esses artigos e mais o 198 
-porque ele se assemelha ao número da lei que está pretendendo o emprésti
mo, às vezes eu faço esta confusão ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - E: porque eu pretendia 
apenas bater por partes do problema, e V. Ex• teria oportunidade de, depois, 
fundamentar-o--reque-ririielltõ~-- -- --- ---- ---

Porque, se V. Ex• me· pede para adiar a votação, terá naturalmente que 
fundamentar o requerimento, mas, se V. Ex• prefere continuar, a palavra é de 
V. Ex• 

O SR. MENDES CANALE- Se V. EX' me permite, eu já estou para 
concluir. Vou fazer menção a este novo artigo do Regimento e solicitar, den
tro dos arts. 350, 310 e 198, para exatamente requerer o adiamento da vo
tação, e para que a matéria possa, de fato, sair da Ordem do Dia corno deter
mina o art. 198, se não me engano. 

Fazia referênéía aJart. 198. O que tenho notado, Sr. Presidente, quando 
discutimos e falamos nesse quadro viário,~ que apenas nós estudamos o pro
jeto, porque tínhamos interesse direto nele- nós que eu digo, são os repre
sentantes do Estado de Mato Grosso, tanto o orador que está na tribuna, 
como o Senador José Fragelli; o nosso Senador Dirceu Cardoso, tão atento a 
esses problemas, o Senador Benedito Canelas, que foi o relator da matéria e o 
nosso ilustre Líder, o Senador Murilo Badaró, que conhece um pouco mais as 
peças do processo. Os demais Srs. S-enadores apenas estavam compulsando os 
avulsos e verificando o que constava. Portanto, vi o olhar indagativo de mui
tos dos Srs. Senadores, quando nós falávamos da inexistência do quadro. Eles 
olhavam e diziam: Parece que há existénCia desse quadro. Mas o que existe é 
um quadro, aquele a que me referi inicialmente, que o Sr. Governador doEs
tado encaminhou, mas que não é aquele que consta da Lei n9 189. 

Assim, Sr. Presídente, não constando dos avulsos o quadro, que é parte 
integrante da lei, que só .. depois, pela lei n9 219--esse quãdro foi revogado com 
base no art. 198, que diz o seguin~: 

"Art. 198. A sequência dos trabalhos da Ordem do Dia não po
derá ser alterada senão: 

e) pela retirada de qualquer matéria, para cumprimento de 
despacho, correção de erro ou omissão nos avulsos e para sanar fa
lha de instrução;" 

Então, Sr. Presidente, baseando-me nos arts. 350, ~lO e agora, finalizan
do com o art. 198, nós nos permitimos requerer â Mesa a retirada dessa ma
téria, para que, de fato, os avulsos possam Conter o quadro que não contém, e 
também uma oportunidade de que teríamos, em dilatando o prazo da apre-

ciação com a retirada da Ordem do Dia, de o Sr. Governador do Estado, se 
dignar ter atenção' para com esta Casa, e remeter o plano de aplicação do em
préstimo. 

Sr. Presidente, pe:mita-me prolongar um segundo mais, para dizer que 
esse plano não interessa só a nós, SeriadOres, mas interessa àqueles que aten
deram o tal cha!llado "contrato de risco", com as empresas que já estão exe
cutando serviços e que querem ver resguardados seus interesses. Elas poderão 
contar com o nosso apoio, sem dúvida nenhuma, mas esta aprovação terá que 
ser feita com a apresentação do plano viário, a quem vai destinar esseS 30 mi
lhões de dólares. Este o pensamento nosso, o desejo da Casa . .E: também a se
gurança que os. empreiteiros terão de que podem correr menos riscos, desde 
que esta Casa vote, mas constando do projeto o plano viário que deverá ser 
executado pelo Sr. Governador, e pago com esses recursos que deverão ser 
autorizados por esta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Srs. Senadores, o nobre 
Senador Mendes Canale pediu a palavra para formular uma questão de or
dem. Mas na verdade, encaminhou o seu raciocfnio, iil.icialmente, para fazer 
um requerimento. E depois preferiu fundamentar, desde logo, esse requeri~ 
mento. _Esse requerimento implicaria no adiamento da votação que está em 
curso. 

Peço ao Senador Mendes Canale, que citou tantos artigos, que se dete
nha no art. 238, do Regimento Interno e que me diga se tem alguma coisa a 
acrescentar. 

O Sr. Mendes Cana/e- Sr. Presidente, V. Ex• que já veio urna vez em so
corro do orador, na segunda vez, agora me dando mais uma aula de Regi
mento, àquele que tinha por obrigação conhecer melhor o Regimento porque 
esteve sentado aí a direita da presidência desta Casa, mas de fato passou-me 
despercebido ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex• poderia me apre
sentar por escrito. 

O Sr. Mendes Cana/e- Vou endereçar por escrito à Mesa, rpas se assim 
me permite eu agradeço a V. Ex• essa lembrança. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O formulârio estâ sen<lo 
apresentado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, requerimen
to que será lido pelo Sr. f9-Secretário. 

t lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 331, DE 1981 

Nos termos do art. 350 combinado com a alínea "e" do art. 310 do Regi
inento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Resolução n9 
49, de 1981, com fundamento, ainda, no art. l98Ietra "e", para a seguinte di
ligência: 

I - anexar o plano de aplicação a ser solicitado ao Sr. Governador de 
Mato Grosso do Sul; e 

2- constar dos avulsos o plano a que se refere a Lei Estadual n9 189, de 
1981. 

Sala das Sessões, l~' de outubro de 1981.- Mendes Cana/e. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O nobre Sr. Senador Men
des Canale, ao formular o seu requerimento, não declarou por que prazo ele 
desejaria o adiamento. 

O Sr. A-fendes Cana/e- Sr. Presidente, como o nosso pedido é para que 
haja as duas providências, uma vez sanadas as duas providências, acho que 
poderá ser encaminhado, razão pela qual nos omitimos em colocar o tempo 
porque, se eu colocasse dez dias, quinze dias ou mais, poderiam até achar 
que, af sim, nós estávamos mesmo desejando obstruir a matéria. Pelo con
trário, se o governador mandar para cá os planos com mencr espaço de tem
po, muito bem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• ve1 ificarã no trans
correr da ses_são a mzão da minha pergunta. 

O Sr. Mendes Canales- Muito obrigado a V. Ex• 

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o requerimen-
to. 

O Sr. Benedito Canelas - Sr. Presidente, peço a palavra para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Benedito Canelas, para encaminhar a votação. 
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O SR. BENEDITO CANELAS (Para encamingar a vplação. Sem revi- \ 
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Sendores: ' , 

Como o Senado estã lembrado, nos últimos dicls, nas últimas sessões do { 
semestre passado, nó's discutíamos exaiamente a Mensagem de ~9 49 que, pela 
falha e pela ausência da lei n9 219, o processo foi devolvi~o· à Comissão1para 
sanar possíveis irregularidades. , 

Sr. Presidente, Srs. Senad~ores, consultei ao Senador Aloysio Chaves, 
Presidente da Comissão de ConstituiÇão e Justiça para que ,me orientasse, 
porque não queria mais, de forma alguma, deixar que no pr9cesso existisse 
qualquer dúvida possível. Dirigi, então, ao Governador de Mato G;ross,o, na 
qualidade de relator jã designado pelo nobre Presidente Franco Montoro ~ 
o ex-Presidente era o Senador Teotônio Vilela - o seguinte' ofício, datado do 
dia 2 de jul~_o: ~ , r 

.. Sr. Governador. 
Na qualidade de relator da Comissão de Finanças, necessitan

do complementar o Projeto de Resolução n9 49, de 1981, do Senado 
Federal, solicitamos a V. Ex• o especial obséquio de nos remeter o~ 
seguintes documentos: Uma exemplar do Düí_rio Oficial que publi
cou a Lei estadual n9 189, de 18 de maio de 1981; um exemplar do 
Diário Oficial que publicou a Lei n~" 219, de 6 de maio de 1981; o pla
no de aplicação de recursos externos de 30 milhões de dólares norte
americanos, objeto do mencionado_ Projeto de Resolução - aviso 
da Secretaria do Planejamento da Presidência da República - re
confírmado a prioridade." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o aviso é existente, porque fazia só 
menção à Lei n9 189, porque a Lei n9 219 airida não existia. Solicitei a S. Ex•, 
a S. Ex• Governador. um novo aviso do Ministério do Planejamento reconfir~ 
mando a prioridade e citando a Lei n9 189 e a Lei n9 219. A prorrogação da 
pré-credencial do Banco Central, em função do novo aviso de prioridade do 
Ministério do Planejamento. A nova exposição de motivos 'do Ministério da 
Fazenda ao Presidente da República, tendo em vista a obtenção do aviso da 
Secretaria do Planejamento da Presidência da República, reconfirmando a 
prioridade jã manifestada através do Aviso o9 171. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, voltou o projeto com todas as exigências 
cumpridas, inclusive com uma nova mensagem ... 

) O Sr. Dirceu Cardoso - Não apoiado! 

O SR. BENEDITO CANELAS- Nobre Senador, pediria a V. Ex• que 
prestasse atenção. Sabe V. Ex• do apreço e da estima em que o tenho. Fui pes
soalmente a V. Ex•, e está aqui no processo, Plano de Aplicação- uma mar
ca efetuada por V. Ex" 

Sr PreSidente e Srs. Senadores, encontra-se, aqui, protocolado pelo Se
nado Federal, sob o n• 49(81, à folha 149 do processo, o Plano de Aplicação a 
que Se referem as Leis n9s 189 e 219. 

O Sr. Mendes Canale- Enviado por quem, Ex•? 

O SR. BENEDITO CANELAS- Enviado pelo Sr. Governador doEs
tado de Mato Grosso, acompanhando o Ofício n• 257(81, de !3 de julho de 
1981. 

' q Sr. Mendes Cana/e- Peço a V. Ex' que leia o Ofício do Sr. Governa-
l dor~ 1 

, O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho. Fazendo soar a companhia.) 
- lembro aos Srs. Senadores que no encaminhamento de votação não são 
permitidos apartes. 

O.Sr. Mendes Cana/e- Pensei que V. Ex'- consultasse a Assessoria ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Era eu quem estava sendo 
corisultado. O.nobre Senador Dirceu Cardoso estabeleceu, aqui, uma norma, 
de pedir o documento. A Mesa precisa do documento para consultar e o mes~ 
mq es~á nas mãos do orador. 

O SR. BENEDITO CANELAS - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Leio Ofício do Sr. Governador do Estado do Mato Grosso do Sul, nl' 

257(81, eQcamínhado' aS: Ext o Sr. Ministro da F~zenda: 
"Tenho a satisfação çle submeter à elevada apreciação de Vossa 

Excelência, justifi~tiva··e ... pedido de re-ratificação do Aviso n9 
1 1 ( 61/81 de 26 de fevereiro de I 981 desse Ministério, com vistas à rea-

lização de operação de crédito externo a ser contratado pelo Estado 

1 1 1' de M ~lo Orpsso1 do Sul, ~o va~r de US$ 30,0 milhões, objetivando 

1 '>melhor instruir 9 Projeto de Resolução em t_râmite fO Senado Fede
' \ ·ral ,onde leva o n~ 49, dé 1,?81. ( • 

, , , • < Entendemos que orEsl'\(lo c(e Mato Grosso do Sul, estabeleci-
.. 

1 
~a~ s~as ?iretriies gl'?bais e resp~ctivas â.ÇõeS setoríais, vem apoian-

f' \)i . 

I 
,, 

. 
t \ I 

,dg a consolida.ção neSte GovernO, d'a meta prioritária do Governo 
\Federal, de promover o desenvolvimento económico e social. 

\ Para a reafirmação deste processo, e com vistas ao sentimento 
nacional de.reordenação das prioridades e interesses estaduais, é 
qtie o meu Governo tem-se preocupado na recondução de uma so
ciedade sulmatogrossense mais justa e democrãctica, voltada para o 
atendimento das reais· necessidades de sua população. 

Norteado por esta filosofia e· certo de poder cumprir a digna 
missão que me foi1 confiada, é que estamos promovendo a reorien-

1 tação das metas governamentais, obedecendo fielmente a prioridade 
federal do Sistema Nacional da Produção Agrícola. · 

Neste sentidO, foi aprovada a Lei Estadual n9 219, de 6 de maio 
·de 1981 que altera o 11rtigo'2• da [..ei Estadual n• 189, de 18 de de
zembro de 1980, e\ que autoriza o Poder Executivo a "realizar ope-
ração de crêdito. · · 

~ A referida alteração ocorreu em virtude da necessária reprogra
mação <;ias prioridades de metas setoriais, reajustadas ao pedido de 
aprovação deUS$ 30,0 milhões como parte da a~torização inicial 

, para a contrataçãÓ de US$ 150,0 milhões. 
No entanto, em virtude do lançamento de importantes progra

mas de desenvolvili}ento estadual, e conseqüentemente da neces
sária reestruturação ·e adequação do sistema viário de apoio à Pro
dução Agrícola, promoveu-se novas metas, diferenciadas daquelas 
estabelecidas na referida Lei n9 189. 

·Tais metas além de permitir mais rápido retorno das previstas 
alocações de rec\frsos com vistas e expansão de fronteiras agrfcolas, 
atendem regiõe;s de elevado potencial agrícola bem como, aquelas 
que, se não foram atendidas virão aumentar ainda mais as dispari
dades regionais em nosso território. 

Nesta reprogramação; com plano d~aplicação anexo, propõe o 
f,stado atender inicialmente 14 (quatorze) municípios, com obras já 

1 em )andamento. · · · · 1 
Reconhecida a prioridade do Programa de Investimentos atra

vés do mencionado A viso n9 161/? 1, enqarecemos de Vossa Exce
lência a ~ua re-ratificação; fundamentada no anexo plano de apli
cação, que por sua vez não altera as finalidades da Lei Estadual n9 
189 que propõe a implantação do sistema viãrio de apoio à Pro
dução Agrícola. 

Assim é Senhor Ministro-Chefe, que venho sqlicitar de Vossa 
Excelência a re-rãtificação do Aviso n9 161/81 com o novo plano de 
aplicação reajustada às prioridades nacionais. 

1 

Certo de poder contar com a acolhida de Vossa Excelênpia ne~~ 
te pleito, aproveito a oportunidade para reiterar protestos de eleva~ 
da estima e distinta consideração.J 1 

Atenciosamente,"- Pedro Pedrossipn, Governador do Estado 
de Mato Grosso do Sul." 

1 
• 

\ 
Ressalto a parte importante: nesta programação, com plano de aplicação 

anexo, propõe o Estado atender inicialmente 14 municípios, Com obrasjã em 
andamento. 1 • 

Portanto, Sr. Presidente, ainda ontem, embora constando do processo 
protocolado__sob o n? 149, através de um telefonema solicitei ao Governador 
do Estado de Mato Grosso do Sul que remetesse novamente o plano de apli
cação que está no programa. 

O que ocorre é que o plano que tenho em mãos, remetido ontem, dia 30 
de setembro, através do ofício que passo a ler: 

"OF/GOV (MS N• 372(81 Em 30 de setembro de 1981 

Excelentíssimo Senhor Senador, 
Temos a satisfação de encaminhar a Vossa Excelência confor

me solicitação, anexo a este ofício, o Plano de Aplicação referente 
ao pedido de autorização de empréstimo externo no valor deUS$ 
30,0 milhões, 

Por oportuno, esclarecemos a Vossa Excelência que este Plano 
de Aplicação é o mesmo que consta dos Ofícios GOV JMS N~" 

257/81, de 13 de julho de 1981, dirigido ao Excelentíssimo Senhor 
Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da 
República e GOV (MS No 285/81, de 30 de julho deJ981, dirigido a 
Vossa Excelência. 

Ao ensejo renovamos a Vossa Excelência nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, - Pedro Pedrossian, Governador do Estado 
de Mato Grosso do Sul." 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, numa prova de apreço, para que não pai~ 

rasse nenhuma dúvida, no dia 30 foi enviado o plano de aplicação, que é o 
mesmo que consta deste processo, e não podia ser de outra forma, porque foi 
por esse plano de aplicação é que foi aprovada pelo Senhor Presidente da Re
pública a exposição de motivos do Sr. Ministro da Fazenda. Por este plano de 
aplicação é que foi reconfirrnado o aviso pela Secretaria de Planejamento. 

Por esta razão, Sr. Presidente, é que, ao encaminhar a votação, solicito 
aos nobres Srs. Senadores, que um processo iniciado no Senado em 30 de 
março de 1981... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Solicito a V. Ex• que con
clua. 

O SR. BENEDITO CANELAS- vou concluir, Sr. Presidente- e em 
julho retirado de votação para cumprir exigências. Hoje, cumpridas as exi
gências, Sr. Presidente, peço aos nobres Srs. Senadores que votem contra 
para que possamos votar a Resolução n9 49. 

O Sr. José Fragelli- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador José Fragelli, pelo Partido Popular, para encaminhar a vo
tação. 

O SR. JOS~ FRAGELLJ (Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Os nobres Senadores Mendes Canal e e Benedito Canelas trataram do as
sunto referindo-se ao Plario viário e que pela lei é indispensável na infor
mação do processo, para que o projeto seja aprovado. Nós temos aqui em 
mãos, Sr. presidente, o chamado plano de aplicação para este projeto, ofere
cido pelo Governador de Mato Grosso élo Sul, e que, especificadas as rodo
vias que seriam construídas, chega a um total - vejam bem os Srs. 
Senadores - de 8 bilhões, 104 milhões de cruzeiros, enquanto a solicitação é 
para 30 milhões de dólares, mais ou menos 3 bilhões de cruzeiros, hoje, um 
pouco mais. 

Sr. Presidente, o Decreto-lei n9 200, quando se refere à licitação neces
sária à realização de obras, diz: 

"Não será admitida a realização de licitação sem o atendimen
to prévio dos seguintes requisitos: 

19- ddiliiçãõ--preasa--ao seu-0l>Jitõ-,--CaraCterli:8.dO_P_o_f-PfOje--
tos completos, especificações e referências necessárias ao perfeito 
entendimento pelos interessados no trabalho a realizar." 

E aqui no§ )9 do artigo J9 desse decreto que regulamenta as licitações, de 
acordo com o Decreto-lei n~' 200, define-se o que a lei entende por projeto 
completo. 

.. Considera-se projeto completo ou final de engenharia, para os 
fins deste decreto, o aprovado pela autoridade competente, que con
jugue os elementos e informações indispensáveis à integral definição 
qualitativa e quantitativa dos a-tributos técnicos, administrativos, 
econômicos e financeiros dos trabalhos." 

E assim por diante. 
Peço aos Srs. Senadores que dêem uma olhada, apenas uma olhada, 

sobre o plano de aplicação, e vejam se ele satisfaz a esses requisitos da lei, ou 
seja, "integral definição qualitativa e quantitativa do projeto, com todos os 
seus atributos técnicos, administrativos, económicos e financeiros". 

Este não é um projeto completo, mas uma relação de rodovias, e com um 
valor muito superior aos 30 milhões de doláres, objeto deste pedido de em
préstimo para o Governo de Mato Grosso do Sul. 

Vemos, portanto, Sr. presidente, que o projeto realmente não satisfaz, 
não está em consonância com as diversas disposições legais. 

O projeto completo, que deveria estar aqui, não existe; veio apenas uma 
rdação de rodovias a serem construídas. 

Sr. Presidente, aqui está outro grave erro desta solici~ação de emprésti
mo. O mesmo Decreto-lei n9 200 exige que em- todas as obras, em todas as 
realizações, além dessa definição completa, haja a indicação dos recursos pre
vistos, ou dos recursos sufi.cíentes ao desenvolvimento normal dos trabalhos. 
Vemos aqui uma relação de rodovias com um valor de 8 bilhões, 104 milhões, 
e um pedido de empréstimo que vai a pouco mais de 3 bilhões de cruzeiros. 
Então, vemos que não existe projeto cOmPleto nenhum - nem completo, 
nem incompleto. Não obstante os esforços generosos do meu nobre amigo e 
Senador Benedito Canelas, este processo continua muito mal informado nos 
seus elementos necessários à sua apreciação e, sobretudo, à sua aprovação 
pelo Seriado da República. Não satisfaz, portanto, ao Decreto-lei n~' 200, não 

satisfaz às próprias especificações da Resoluçõe n9 62, do Senado, para que 
este~ bem informado, possa autorizar o Estado de Mato Grosso do Sul a efe
tuar esse empréstimo. O Projeto continua numa situação de desinformação, 
porque não apenas não há informação, mas há informações que nos levam às 
maiores dúvidas. As contradições nos perturbam, não nos informam, não 
nos esclarecem. O processo não está mal informado apenas; ele está desinfor
mado. Ninguém chega à conclusão algumas na apreciação de todos os ele
mentos colocados neste processo pelo Governo de Mato Grosso do Sul. 

Sr. Presidente, eu quis apenas ressaltar mais estes pontos para mostrar 
que uma diligência como essa é altamente necessária, além de outras conside
rações que vou fazer mais tarde referentes mais à apreciação do empréstimo 
em si e da inconveniência de se votar, dadas as atuais condições financeiras 
do País, sobretudo dos compromissos externos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Pres'idente. (Muito bem!) 

O Sr. Dirceu- Cal-doso- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex• tem 10 minutos 
para encaminhar a votação, como independente. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Desde princípios de setembro, o Senado vem-se debatendo com este pro
jeto de empréstimo a Mato Grosso. E hoje, ao que vejo, o estado-maior da 
Casa reunido lá em cima, junto à mesa da Presidência, e o estado menor reu
nido aqui na planície, com O técnico daSeleção do Governo instruindo os jo
gadores, isto não é Mato Grosso, isto é um bolo grosso que nós fizemos, aqui 
e Já em cima. 

Sr. Presidente, neste processo temos que definir duas coisas: a JngJaterra 
da Rainha Anna, não é a Inglaterra da Rainha Vitória . .e o que está aqui, nes
te processo. Não é Mato Grosso, não; a Inglaterra da Rainha Anna, não é a 
Inglaterra da Rainha Vitória. É diferente! 

O que há é o seguinte: o governador de Mato Grosso mandou para cã 
um processo de pedido de empréstimo, com um plano de aplicação esteado e 
arrimado numa lei. A lei tem que se referir ao Plano de Aplicação, a As
sembléia tem que tomar conhecimento do Plano de Aplicação. E diz, então, o 
Diário Oficial de Mato Grosso, do dia 18-12-80: · 

"Os recursos provenientes dessa operação de crédito destinam
se à implantaçãü dü sistema viário de apoio à proàução agrícoia, 
constante no anexo desta lei." 

E vem debaixo da lei o anexo. Então, o anexo começa: .. Estrada 
Dourados-Carapó ... E a última é Sidrolândia-Maracaju. 

Tem aqtii o plano que a Assembléia ãprovou, anexo à Lei n9 189. O go
vernador caiu, caíram os seus partidários, mudou-se a fisionomia política do 
Estado, os Senadores que estavam do lado de cã, passaram para o lado de lá, 
etc. Pois bem, houve uma metamorfose em Mato Grosso, com a ascensão do 
atual governador. _Então, o atual gqvernador fez passar uma nova lei, na As
sembléia, que vou ler aqui. Vou fazer aqui só uma referência, sem menospre
zo a ninguém. A outra lei, agora, do outro governador diz assim: 

"Pedro Pedrossian"- isto parece assim: César- governador 
do Mato Grosso do Sul 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono 
a seguinte lei: 

.. Art. J9 ................................•............ 
Art. 29 Os recursOS proVenientes dessa operação de crédito 

destinam-se à implantação do sistema viário de apoio à produção 
agrícola." 

..... Esta Lei entrará em vigor, revogadas as disposições em con
trário ... " 

Tudo que a outra lei, sobre esse empréstimo, houvere aprovado, a As
sembléia Legislativa de Mato Grosso está re.vogando. En ·ão, não há mais 
plano. A lei é de quando? A lei do Sr. Pedro Pedrossian, Governador do Esta
do de Mato Grosso, é do dia 6 de maio de 1981. 

Não há plano de aplicação, Sr. Presidente. Os exegetas, os filósofos, os 
sociólogos, os economistas, todas as autoridades da Bancada do Governo 
não podem dizer que há plano. O que há, simples e unicamente, foi agora o 
governador mandar uma relação de estradas, que não tem nada a ver com 
aquele plano de aplicação. 

A lei refere-se a plano de aplicação, lei que o Senado aprovou aqui, sob a 
assinatura de José de Magalhães Pinto, Presidente do Senado, um homem 
que l)ão sufocou a liberdade déste Senado. Hoje, nós estamos conhecendo, 
através dos jornaiS, que nós seremos garroteados na liberdade, neste plenário. 
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Nós estamos falando pela úhirna vez com esta liberdade. Da semana que 
vem, em diante, nós só falaremos, Sr. PresiQente, de lua em, lua. Quando sur
gir a última lua de agosto, rlós então falaremos na última lua de setembro ... 
Só um mês depois. ~ o garrote que a Maioria está preparando para a As
sembléia. Só faltava is.so para esta Casa ser uma Casa aberta fechada, e o bolo 
continua lá em cima ainda. ' ' 

Então, diz a nossa lei, Sr. Presiden~e, a nossa Lei 'assinada por Maga
lhães Pinto, Presidente desta Casa, diz: 

~·Estabelece critérios de cabal fundamentação dos planos de es-
tradas," etc. "que os municípios ... " 1 

E mais o seguinte: 

H Art. 89 A inobservância das disposições da. presente reso
lução sujeítarâ as autoridades responsáveis às sanções pertinentes, 
cabendo ao Banco Central do Brasil exercer a competente fiscali
zação no âmbito dos mercados financeiros e de capitàis na forma 
pertinente." . 

Quer dizer, não pode fazer sem um plano d~ aplicação: O que há é uma 
relação de obras. 

Sr. Presidente, fui prefeito.do menor município do mundo. Se isso aqui é 
plano de obra, esta relação de estradas, que não confere com o plano de obra 
da lei, que foi aprovada pela Assembléia, esta Lei n'? 189, que eu 1i aqui, se
gundo o Diário D/fCTal, do Estado de Mato Grosso, começa com a Estrada 
Dourados-Caarapó. São dezoito estradas que a Assembléia aprovou. 

Diz a outra lei, que o Governador Pedro Pedrossian aprovou, em maio 
de 1981: 

.. Os recursos provenientes desta operação de crédito destinam
se à implantaÇão do sistema viário de apoio à produção agrícola". 

E não faz referênCia nenhuma a apoio. Não tem plano de aplicação. Está 
sujeito, portanto, às sanções da lei que o Senado já sancionou, ja promulgou 
aqui no tempo de José Magalhães Pinto, Presidente do Senado; num tempo 
em que não_s_e cogitava de sufocar a voz da oposição, nos tempos de opres
são. Tenho honra em ser da oposição. Nos tempos de opressão, ter honra é 
ser da oposição, é se opor a isso, é se opor e esses desmandos, Sr. Presidente. 
Sem plano e se vai emprestar. A Assembléia aprovou um plano, que foi revo
gado pela outra lei, pela lei do a tua! Governador, e se vai emprestar. Na outra 
lei eram dezoito estradas, nesta aqui são seis estradas; apenas doze estradas a 
menos. E outra coisa, Sr. Presidente, com o mesmo valor. Mas querem se ser
vir~de ISO milhões de dólares que a Assembléia aprovou. Isso o governador 
não revogou, o q·uantitativá, ele não revogou, agora ele vai aplicar apenas 
(com aspas) 30 rnilh[,es de dólares ... Este que é o plano ... Se isso é plano, o Se
nado é a Câmara Municipal de Santo Antôii1ó de Chocaurubu. 

Sr. Presidente, estão preparando as cordas p~ra enforcar as liberdades 
desta Casa. Já vi as figuras que estão aí preparando -não vou falar sinistras 
porque ofendermuita gente. No fim, sou eu quem fico com as inimizades, to
dos ficam com as suas frivolidades, com o seu bem-querer e nós ficamos com 
as inimizades. Mas não tem importância; eu cümpro q. meu dever até o'fím. 

Sr. Presidente, o que Deus der, eu comerei; comerei ou roerei; faço o que 
for, mas cumpro meu dever. Sr. Presidente, isto aqui é uma relação sem o be
neplácito da Assembléia Legislativa. Todos nós aqui, parece, fornos deputa
dos estaduais, e eu disse, aqui, onteni, neste plenário estão 12 ou 15 ex
governadores, que não fariam isso se fosSem governadores, mas vão aprovar 
isso. Temos aqui IS ex-governadores, 5 ex-ministros deste País e lO futuros 
governadores, porque, quando passamos perto de alguns Senadores, roncan
do dentro de suas barrigas um futuro candidato a governador: de saída, te
mos 10 e outros vão sair para a Jrente ... 

~ Então, tudo isso, sem plano ... (O Sr. Rresidente faz soar a campanhia.) 
Sr. Presidente, querp servir-me da última oportunídade em que podemos fa
lar livremente, nesta Casa. Estou vendo a corda encerada, estou com ela aqui, 
que vai passar no pescoço da OpoSfção~"~ possível que isso venha a ter um 
desdobramento tão grande na vida desta Casa que até os Senadores que estão 
independentes podem tomar uma posição contra a violação da liberdade da 
Casa. - - -----

Sr. Presidente, uma lei que restringe custa muita liberdade antiga. Pode 
ficar Certo, V. Ex'", essa alteração do Regimento Interno, de qu~ só i.lm Líder 
falará uma vez por semana, e nós só poderemos requerer verificação de quo
rum uma hora depois da última, isso sufoca a lib~rdade deste Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nobre Senador, peço a V. 
Ex'" que se atenha ao assunto e à matéria, pois -o de que V. Ex'" trata será as
sunto posterior. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Então V. Ex• me casse a palavra. 1'. o 
que está faltando, me casse a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Eu não casso a palavra de 
V. Ex' 

' O SR. DIRCEU CARDOSO- Então, vou continuar a falar, Sr. Presi
dente. Isso é uma violação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passadnho)- V. Ex•ê que cassará a pró
pria palavra. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Essa é uma violentação ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• está-se exaltando, 
indevidamente. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Somos amigos, sou seu admi<adm, mas 
não seja nunca o violador dessa nossa liberdade. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• ultmpassou o tem
po nor~al de encaminhamento. Ninguém lhe está cassando a palavra. Estou
lhe fazendo, corno a todos os Senadqrc:s, um apelo para que cumpra o Regi
mento Interno. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Não tem importância, Sr. Presidente. 

01SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex' cumprirá o Regi
mento p9rque é um Senador civilizado. Por isso V. Ex' cumprirá, na defesa 
da liberdade de todos, é a única forma de garantir o respeito por esta Casa. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Na defesa da minha liberdade não sou 
homem civilizado, sou UJV caboclo da minha taba. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A liberdade de V. Ex• está 
contida no Regimento que V. Ex' está dizendo que deve defender. 

O SR. DIRCEU CARDOSO·_ Isso aqui é um instrumento que vai gar
ro tear a liberdade desta Casa. Está aqui. Estou vendo aí as cassandras agou
rentas que estão preparar.do isso aqui. 

Sr. Presidente, eu disse, t:~ão há absolutamente plano de aplicação, há 
uma relação de 8 estradas, são 18 que foram aprovadas pela Assembléia; não 
teve a sanção da Assembléia-, de maneira nenhuma. A Assembléia não tomou 
conhecimento, mandou um simples ofício para câ. 

Sr: Presidente, vejo no Olhar contrafeito dos Senadores, na fisionomia 
crispada, olhando para mim, que vamos perder a oportunidade de sustentar 
esse abuso e essa violentação contra esta Casa. Mas, Sr. Presidente, eu tenho 
o direito de encarã-los a todos, olhando-os com olhos nos olhos. Em nome de 
que fizeram essa aprovação? Olham para mim, mas eu vejo os olhos em 30 e 
tantos rostos, e os olhos nos olhos. 

Sr. Presidente, sou contra, contra até o fim, contra esse empréstimo abu
sivo, violentador, que não tem a chancela da Assembléia; é um simples oficio 
que, de hoje em diante, esses 15 ex-governadores, esses 5 ministros que aqui 
estão, esses 15 governadores que vão para o poder, no ano que vem, com a 
graça de Deus, daqui por diante, o plano de aplicação é uma simples relação, 
não tem impli"cação nenhuma. 

Contra, Sr. Presidente, e vou requerer verificação de quorum. (Muito 
bem!} 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Concedo a palavra, para 
encaminhamento da votação, como Líder, ao nobre Senador José Lins. 

O SR. JOSE LINS PRONUNCIA O SEGUINTE DISCURSO 
QUE. ENTREGUE. À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O Sr. Mendes Cana/e- Sr. Presidente, eu consultaria V. Exf, emborajâ 
tenha usado da palavra para encaminhamento de votação, se ainda posso 
usar da palavra para encaminhar o requerimento? 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passadnho)- Veja porque eu perguntei 
se V. Ex• desejaria, por econonlia de trabalho, apresentar o requerimento e 
justificá-lo depois, ou fazê-lo desde logo. V. Exf preferiu fazê-lo desde logo. 

1 O Sr. Mendes Cana/e- E. a razão pela qual estou consultando V. Ex•, 
porque apenas ocupei cirico minutos quando, para o encaminhamento da vo
taçãç, disporia de dez minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu não gostaria de cer
cear, nem de longe, qualquer liberdade ~m dúvida regimental. Até aqui o 
comportamento da Presidência tem sido exatamente o de resguardar o direíto 
de todos. 

O Sr. Mendes Cana/e- Todos nós reconhecemos isso. 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A partir do momento em 
que cada um, isoladamente, achar que é a verdade, que é ajustiça e que é a lei, 
todos os outros serão atingidos. 

O Sr. Mendes Cana/e- Veja V. Ex' que eu não invoquei, absolutamen
te, nenhum dispositivo regimental, fiz apenas uma consulta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- E eu, de fato, não dei a pa
lavra a V. Exf para encaminhar a votação. 

De maneira que, como autor do requerimento, V. Ex' tem a palavra, e 
peço que seja breve. 

O SR. MENDES CANALE (Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Agradeço a V. Ex•, Sr. Presidente, mas pedi a palavra porque fui citado 
nominalmente. Eu não gostaria de voltar a falar sobre o assunto, que nós 
sobre ele já falamos sobejamente. Mas, quando o nobre Senador José Lins diz 
que não estávamos a par da ocorrência em re1açã0 ao requerimento, que~o 
lembrar ao ilustre Senador José Lins qU€: talvez S. Ex' é que não tenha acom
panhado bem de perto. Até dou razão a ele, porque essa parte, não sendo do 
Estado do Ceará, talvez não tenha por que se ater assim ao trabalho de pro
curar verificar bem e seguir de perto as razões por nós invocadas, Sr. Presi
dente. 

Pergunto ao ilustre Senador José Lins se ele, corno fiz inicialmente, pro
curou tornar conhecimento de que o Sr. governador do Estado do Mato 
Grosso do Sul, ao encaminhar para esta Casa a solicitação da autorização do 
empréstimo _de 30 milhões, a encaminhou devidamente, com o projeto apro
vado pela Assembléia Legislativa? Mas quero adiantar até a resposta ao ilus
tre Senador, já que estou encaminhando a votação e ele não poderá me a par
tear, quero assim apenas responder por ele, que não deve ter lido, porque se 
tivesse lido ele veria que o que o Sr. governador encaminhou não foi arelação 
constante da lei; o que ele encaminhou foi isso que ele volta hoje a encami
nhar a esta Casa- ele tentou burlar a ação, a vigilância nossa. Lamento que 
V, Ex• sorria parque eu por dentro estou chorando, quando um governador 
do meu Estado age dessa maneira, E o Senado devia assim repudiar um trata
mento a esta Casa, à dignidade desta Casa. 

Sr. Presidente, não é com um sorriso que se responde a um caso grave 
dessa natureza. É muito grave, Sr. Senador José Lins, que um governador de 
Estado encaminhe para esta Casa, da foram como foi encaminh!ido, e que V. 
Ex!-, com um sorriso, responde que _está sa~isfeito com aquilo que ele procu
rou burlar, não só a acão da Oposição mãs ii ação de toda a Bancada da 
Maioria do Governo. 

O Sr. Governador deveria ter mais respeito para com esta Casa, ter mais 
respeito para com o Senado Federal. Quando levantei a minha voz não foi só 
em defesa da dignidade do mandato que nós, representantes do Mato Grosso 
do Sul, aqui cumprimos, mas, sim, em respeito â dinigdade desta Casa, Sr. 
Presidente; porque da forma que se encaminhou para cã, tentando burlar a 
ação vigilante do Senado Federal, ela foi muito bem demonstrada pelo Sena
dor José Fragetli~ secundado pelo ilustre Senador Paulo Brossard. 

Deveria, sim, esta Casa repudiar, mandando para o arquivo um projeto 
dessa natureza, porque faltou o Sr. governador com o respeito para com o Se
nado Federal. Lamento, Sr. Presidente, que eu tenha que me dirigir ao Sena
do da forma com·o estou fazendo. Mas se assim o fiz, foi porque senti-me pro
vocado por um sorriso fora de hora, num momento, para mim, que reputo 
dos mais sérios para o Senado Federal, porque sei que aqui estão homens 
sérios, se não não iria me dirigir jamais assim a esta Casa. _· 

Pela seriedade que reconheço dos Srs. Senadores, com assento nesta Ca
sa, é que desde a primeira hora eu me indignei com aquela forma que feria o 
Senado da República, ao tentar o governador do n:teu Estado burlar a vigílân
cia do Senado Federal~ Casa pela qual ele passoU e, como jâ tive oportunida
de de dizer e quero repetir, passou por pouco tempo. No pouco tempo que 
passou r:tão Conheceu bem a dignidade e a honradez dos seus colegas. Mas os 
homens com assento ao Senado Federal conhecem bem qual a honradez e 
qual a dignidade daquele que, para infelicidade nossa, hoje ocupa o governo 
do meu Estado. 

Falo assim, Sr. Presidente, com esta veemência, porque esta hora é muito 
séria, é a hora em que vamos votar um projeto cjue nasceu defeituoso e que 
veio com esse desejo de burlar a ação fiscalizadora e a vigilância do Senado. 

Lamento que os homens com a dignidade que eu reconheço se quedem 
diante do desejo de um governador, para que possamos, assim, aprovar um 
empréstimo da forma em que ele nasceu e da forma em que foi enviado a esta 
Casa. 

Conhece bem este Senado, a minha forma de agir: sempre fui muito tran
qüilo, jamais me excedi, mas, hoje, sinto-me tocadÕ nos meus brios de repre-

sentante desta Câmara Alta, deste Senado que tanto admiro, com tantos cole
gas que por quase oito anos aqui convivi, e que tenho sentido bem na alma de 
cada um o seu amor a esta instituição, que agora está sendo tisnada por aque
le que faltou para com o respeito à Câmara Alta, ao Senado Federal. 

Desculpem-me se me dirijo assim a esta Casa. Não é um desabafo, mas é 
o sentimento de um brasileiro como todos que aqui se encontram que, quei
mado no seu sentimento e na sua dignidade por esta Casa que cumpre a nós 
levantar bem alto a sua dignidade, sente que ela está sendo tisnada pelas mãos 
de um governador corrupto, como é aquele do meu Estado. Corrupto, como 
provei perante esta Casa, corrupto que impedi que pela primeira vez chegasse 
ao governo do meu Estado. Não posso, portanto, permitir que o Senado na 
sua dignidade, seja atingido por aquele que não tem dignidade nenhuma. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O Sr. José Lins - Para uma explicação pessoal, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• foi citado nominal
mente. 

O Sr. Alexandre Costa - Sr. Presidente, pela ordem. 
Pelo Regimento não é mais permitido o uso da palavra. O fato de ser ci

tado nominalmente, bastará agora para que o Senador José Uns cite o Sena
dor Canale, e eles passarão falando a tarde toda. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Perdão, V. Ex• há de me 
permitir a interpretação, e tenho sido rigoroso nisso. 

O pedido de palavra, pelo art. 16, quando se solicita a explicação pessoal 
só tem cabimento, para mim, quando há um fato. Esse fato existiu. O nobre 
Senador Mendes Canale, evidentemente tomado de comoção, por várias ve
zes voltou-se para o Senador José Lins e declarou que havia sido insultado 
por um sorriso dele. Acho que cabe a explicação do Senador José Lins. 

O Sr. Alexandre Costa- Aceito a determinação de V. Ex• 

OSR. JOSE UNS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTRE
GUE A REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTE· 
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Srs. Senadores, acho que 
seria inútil salientar que a sessão de hoje está sendo tornada por algumas de
monstrações exacerbadas de comoção pessoal. Acho que este projeto tem 
tido uma tramitação extremamente tumultuada. 

Lembrarei a V. Ex's., tirando p3.rtido da presença do Senador Teotõnio Vile
la, Presidente da Comissão de Finança~ no ano passado, que a primeira 
impugnação apresentada em Plenário foi exatamente com relação a um pare
cer da Comissão de Economia, que tinha como Presidente o nobre Senador 
Teotônio Vilela e cómo Relator o nobre Senador Benedito Canelas. Era uma 
questão de soma aritmética, que não poderia ser menor no seu todo do que o 
conjunto das parcelas, já que não se tratava de soma algébrica; portanto, não 
poderia ser menor. Era evidente, era claríssimo, mas ainda assim, pedi apre
sença à Mesa do nobre Presidente da Comissão e do Relator, retiramos o pro
jeto de pauta, mandamos refazer o parecer e o projeto entrou em pauta nova
mente. Isso foi nos primeirOs dias de março deste ano, quando votamos me
diante acordo entre as bancadas alguns empréstimos aqui. 

Tempos depois,jâ ao fim do mês de junho, no dia 29 de junho, eu retira
va o projeto da Ordem do Dia com estas palavras: Quando o nobre Senador 
Benedito Canelas ofereceu o seu parecer na Comissão de Finanças, presumo eu 
que S. Ex' já sabia que a lei tinha sido modificada, o que prova a sua boa fê 
no momento em que alterou o plano de aplicação apresentando um novo, que 
seria até despiciendo, porque a nova lei não atenderia a isso. 

Acontece, porém, que o Senado foi instruído todo o tempo a respeito da 
Lei n'i' 189. Então, a minha conclusão é, conquanto admitindo a boa fé do Se
nador Benedito Canelas no seu relatório, acolher a impugnação e utilizar a 
atribuição que me confere o art. 52, inciso c, do Regimento Interno, que diz 
como atribuição do Presidente: designar a Ordem do Dia das sessões, retirar 
matéria da pauta para cumprimento de despacho. correção de erro ou omis
são no avulso e para sanar falha de instrução, o o nobre Senador Mendes Ca
nal e, apresenta, agora, um requerimento em que pede diligência para anexar 
o plano de aplicações, a ser solicitado ao governador de Mato Grosso, e cons
tar dos avulsos o plano a que se refere a lei estadual. Quer dizer, voltamos, en
tão, ao art. 52. 

Eu consulto o processo que estava correndo de mão em mão- por sinal 
acho que vou tomar uma deliberação, a de não fazê-lo mais, porque todos os 
avulsos devem ter todas as peças- do processo que se encontra sobre a mesa da 
Presidência. Conseqüentemente, não há necessidade de fazer os processos 
irem a Plenário. 
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Consulto o avulso e verifico que, de fato, depois de haver retirado o do

cumento de pauta, ele voltou às comissões e a Comissão de Finanças deu os 
seus Pareceres n9s 663 e -664 de 1_981, com uma emenda, e essa emenda, exala
mente, era para sanar aquele inconveniente antes apresentado. 

A nova lei, que consta do documento apresentado pelo Senador Benedi
to Canelas e acolhido pela Comissão de Finanças, modifica o art. 29 da lei an
terior. A lei anterior falava, no seu art. 29: 

''Os recursos provenientes desta operação de crédito, destinam
se à implantação do sistema viârio de apoio à produção agrícola, 
constante no anexo desta lei." 

Foi retirado o anexo com a nova redação. A nova lei diz: 

Os recursos provenientes desta operação de crédito destinam-se 
à implantação do sistema viãrio de apoio à produção agrícola." 
Ponto final. 

Logo não posso exigir anexo que não exista na lei. 
Em atenção ao requerimento do Senador Mendes Canale, verifico, que 

além do necessârio, o Senador Benedito Canelas, como RelatOr do projeto 
em todas as vezes na comissão, acrescentou um plano de aplicação. Plano de 
aplicação este que sobe a 8 bilhões de cruzeiros e que, tla explicação do Líder 
da Maioria, nada tem que se estranhar a respeito, porque teria que se estra
nhar se menor fosse ele e não maior. 

Se se pedem 30 milhões de dólares, que correspondem, aproximadamen
te, a 3 bilhões de cruzeiros, e se faz um plano de aplicação de I bilhão de cru
zeiros, então esse plano de aplicação seria insuficiente. Mas se é um plano de 
aplicação de 8 bilhões, os outros recurso~, naturalmente, cabem ao Governo 
do Estado complementã-los para execubr o seu plar10 uma vez que a Comis
são de Fjnanças que apóia por unanimidade esse doeu nento, todas as vezes, e 
que tem a presença· das Comissões,--cofi.1llm-voto venç do do Senador Mendes 
Canal e, teria, então, a oportunidade de refugar a ac" .ação de um documento 
oferecido a mais. 

Não entro e não quero ser soccionado para a discussão do mérito do 
problema, o que não é o papel do Presidente. Quero_ apenas dizer que, a rigor, 
este plano de aplicação estâ citado pelo Senador Mendes Canale, depois que 
eu retirei o projeto ae-pautã, qu3:ndo S. Ex• diz, na pãgina dois do documento 
que estâ à disposição dos Srs. Senadores, nos Pareceres n9s 663 e 664, item 6: 

HO Senhor Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, 
pelo Oficio GOV /MS n9 285, encaminhou a este Relator novos do
cumentos.'' 

E S. Ex•, em seguida, cita os documentos: 

"Diário Oficial, do Estado do Mato Grosso do Sul, que publi
cou a Lei Estadual n'~' 189; DiárlO Oficial, do Estado de Mato-GrQS
so do Sul que publicou a Lei Estadual n9 219, que é a nova, com 
nova redação e cópia do plano de aplicaç&_o dos recursos externos 
no valor de_30 milhões de dólares." 

Ora. ao compulsar o avulso, verifica-se que esta cópia não se encontra na 
parte final dos avulsos, encontra-se na original. É o rriesmo plano de apli

cação que não foi, entretanto, coloc~do na segunda parte da instrução do 
processo. 

Diaiile dfs-tó, hâ um requerimento apresentado e se houvesse uma fla
grante falta de documentação no avulso, eu me antecederia à decisão de Ple
nário para fazer sanar a insuficiência._Como considero que neste_avulso cons
ta o plano original referido, entretanto, _n9 segundo parecer, vou submeter o 
requerimento do nobre Senador Mendes Canale a votos. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o requerimen-
to do nobre Senador Mendes Canale. 

os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Mendes Cana/e (PP- MS)- Requeiro verificação da votação, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Vai-se passar à verificação 
requerida. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus devidos lugares, para que 
possamos fazê~ la pelo sistema eletrônico de votação. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores jã podem votar. (Pausa.) 

Procede-se à ·votação. 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Adalberto Sena- Aderbal Jurema- Benedito Ferreira- Humberto 

Lucena - Mendes Canale. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Alexandre Çosta - Aloysio Chaves- Amaral Furlam- Amaral Pei

xoto - Arno Damiani - Benedito Canelas - Bernardino Viana - Eunice 
Michiles- Gabriel Hermes-:- Helvídio Nunes- João Calmon- João Lú
cio-Jorge Kalume- José Lins -Jutahy Magalhães--LomantoJúnior
luiz Cavalcante - Martins Filho - Milton Cabral - Murilo Badaró -
Passos Pôrto. 

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
Lázaro Barboza. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram "sim" 5 Srs. Se
nadores; "'não" 2l. Houve uma abstenção. 

Não há quorum para deliberação. Em conseqüência, fica adiada a vo
tação do requerimento e sobrestada a apreciação da matéria. 

Em razão disso, não serão submetidos à consideração do Plenário os de
inais itens da pauta, cujas matérias dependem de votação. 

São os seguintes os itens cuja apreciação é adiada 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 72, de 1979 (n9 
3.467/77, na Casa de origem), que dâ nova redação ao caput do artigo 55 da 
Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 248 e 249, de 1981, das Comissões: 
-de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência 

Social), favorâvel, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Cha
ves; e 

- de Saúde. favorável. 

3 

Votação, em turno único, do Pr~jeto de Lei da Câmara n'<' 27, de 1981 (n9 
l.OOl/79, na Casa de origem), que aUtoriza o Poder Executivo a instituir_ a 
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 640 e 641, de 1981, das Cernis-
sões: 

-de Educação e Cultura; e 
-de Finanças. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de. Resolução n9 90, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como Conclusão de seu Parecer n9 608, 
de 1981, com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autoriza o Gover
no do Estado do Piauí a elevar em C.rS 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e 
quatro milhões, cinqüenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 609, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale. 

5 

Votação, em turno único, âo Projeto de Resolução n'~' 93, de 1981 (apre
sentado_ pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 619,' 
de 1981), que aUtoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em 
Cri 50.000.000,00 (cinqü6nt8. milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 620 e 621, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade,_ com 

vófo -vencido dOs s·ena:dores Mendes Canale e Hugo Ramos; e 
- de Municípios. favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'<' 95, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nl' 625, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapâ (AP) a elevar em 
Cr$ 20.000.000,-oo-(vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 626 e 627, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 96, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nl' 628, 
de 1981), que ãutoriza a Prefeitura Municipal de Maringâ (PR) a contratar 
opera,ção de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove 



Outu\no de WR l DIÁRIO DO CONGRESsO NAC'IONA{-(Seçã~ 11) Sexta-feira 2 5071 -----------------------------------
milhões, quinhentos c vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e 
dnco centavos), tendo 

PARECERES. sob n's 629 c 630, de 1981, das Comissões; 
-de Constituidio e Justiça, pela constitucionalidade ejurididdade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- lk Municípios. favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nC? 205, de 1980 (apre
scn'tado pda Comissão de Economia como_ conclusão de seu Parecer nC? 1.356, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar 
cm Cr$ 49.070.232,8g (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta 
e dois cruzeiros e oitenta e oito cen(avos) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n's 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões: 
- dl' Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Mwricí'pins. favorável. 

9 

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n9 7, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 21, de 
1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) a elevar em 
Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, sete
centos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 22 e 23, de 1981, das Comissões: -
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidalde; e 
-de Municípios. favorável. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 68, de 1~81 (apre
sentado pela Comissão de Economia como cqnclusão d.e seu Parecer n9 421, 
de J98l). que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar 
em CrS 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 422 e 423, de 1981, das Comissões: 
- d<' Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejut'idicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Mwridpios. favorável. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nC? 84, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nC? 485, 
de \981 ), que autoriza a Prefeitura _Municipal de Castanhal (PA) a elevar em 
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqüenta 
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 486 e 487, de 1981, das Comissões: 
-de Cvn.'ltituicà(l e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Mwridpios. favorável. 

12 

Votação, em turno útco, do Projeto de Resolução n'i' 91, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 610, 
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$ 
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante 
de sua díVida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 611 e 612, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalià'ade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Franco Montoro; e 
- d(' MunicÍpios. favorável. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução !'lC? 8, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 24, de 
1981), que autoriza a Prefei~ura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$ 
29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cin
co cruzeiros e trinta e seis ceÍltavos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 25 e 26, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela coos:l.itucionalidade e juridi'cidade; e 
- de Munictpios. favorável. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 64, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de_ Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 409, 

de 1981 ), que autoriza a _Prefeitura Municipal de Itatiba (SP) a elevar em Cr$ 
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqUenta e cinco mil, nove
centos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida 
consoli_dáda interna, tendo · 

PARECERES, sob n•s 410 e 411, de 1981, das Comissões: 
-de Constitul(ào e Justica. pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Munidpios, favorável. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 12, de 
198l), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
tr.S 6.Õf7-:-So:i,6J (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões: 
~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidilde; e 
- de MunidpÍo$, favorável. t 

16 

Vota"ção, em tUrno úniCo, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apre
sçntado pela Comissão de Ecoridrriia como conclusão de seu Parecer n9 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (iv!G) ~elevar em Cr$ 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecen
tos e vinte e cinco crUzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela coristitucLonalidade e juri_dicidade; e 
-de Munidpios. favorável. 

17 
Votação, em turno único, do ProjetQ de Resolução n.,., 6, de 1981 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino d~ Campos (SP) a 
elevar em CrS 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros e Vfilte e quatro centavos) o montante de sua 
dí~ida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidaae; e 
- de Municípios. favorâvel. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de ResolUção n9 38, de 19'~1 (apr~
sent'ado pela COmissão de Economia como co'nclusão de seu Parêcer n9 279, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em 
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta 
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 280 e 281. de 1981, das Comissões: 
- de Conslftuição e JUstiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municí'pios. f~Vorável. 

19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Ecohdrnia como conclusão de seu Parecer n9 594, 
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física deGoiâs a con
tratar operaÇão de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oito
centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constituçionalidade e juridicidade. 

20 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nC? 675, 
de 198\), que autoriza a Prefeitura Munícipfl.l de Maceió (AL) a elevar em 
CrS 130.213.939,45 (cento e trinla milhões, duzentos e treze mil, nOvecentos e 
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões: _ 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios. favorável. 

21 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 60, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 396, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande. do Sul a elevar 
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em CrS 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e ses_senta e 
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante_de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

22 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 102, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como_ conclusão de seu Parecer n9 678, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvile (SC} a elevar em 
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis nlilhões, setecentos e dezesseis 
mil cruzeiros} o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões: 
-de Comtituição e iustka. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

23 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 108, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 713, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar 
em Cri 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e no
venta e nov.emil, duzentos c cinqücnta e nove cruzeiros e setenta e nove cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 714, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade e juridicidade. 

24 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 40, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo do escritor_ Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro 
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. 

25 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, 
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de 
1964. 

26 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos tetmos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Senador Franco 
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e 
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e 
INAMPS). 

27 

Votação, em turno único,-do Requerimen-to n9149, de 1981, do Senador 
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, no"S- Anais do Senado Federal, do 
artigo intitulado "O !':Jordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Mone
tário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do 
Brasil, edição de 23 de junho de 1981. 

28 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 313, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senãdo n9 156, de 1979, do Senador Hum
berto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras provi
dências. 

29 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1981, 
do Senador Jorge K alume, que dispõe sobre enquadramento de professores 
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 654 e 655, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no 

mérito, favorável; e 
- de Educação e Cultura, favorável. 

30 

Votação, em pririieirO turno, do Projeto de Lei do Senado n9 117, de 
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como incenti
vo fiscal, na ãrea da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pe-

las pessoas físicas e jurídicas domíci1iadas na Amazônia Legal, e dá outras 
providências, tendo · 
· PARECERES, sob n's 204 a 207, de 1981, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 
vo_to em _separado do Senador Aderbal Jurema; 

-de Assuntos Regionais. favorável, com voto vencido do Senador José 
Lins; 

- de Ecoúomia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e 
~ de Finanças. favorável. 

31 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria' especial para os coveiros e empregados em cemitérios·, tendo 

PARECER, sob n' !.006, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Ader
bal Jurema. 

32 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento lnte~no), do Projeto de Lei do Se
nado n9 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da 
Lei n9 3.807, de 26 9-e agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Pre-

. vidência Social, tendo 
PARECER, sob n' !.034, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

33 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n"" 146, de t 980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de 
renda o t 3~>-salário, tendo 

PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justica. pela inconstitucionalidade. 

34 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje
to de Lei do Senado n9 \63, de 1980, do Senador Orestes Quércia, qtie dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo 

PARECER, sob n' !.009, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

35 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
318, de 1981 }, que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cr:S 5.70d.OOO,OO (cinco milhões e setecentos '!lil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- dl' Munidpios, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81~ do Senador Dir

ceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Cons
tituição c Justiça.} 

- - o-SR;--PRESiDENTE- (Jarbas·Passarinh6)- Há o·radores- inScritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior. 

O Sr. Humherto Lucena:...=.__ Sr. Presidente~ peço a palavra çomo Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Depois de eu a haver con-
cedido? Para uma reclamação? 

O Sr. Humht~rto Lucena - Não, é para a leitura de um documento. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Há V. Ex• de convir o meu 
embaraço. Concedo a palavra e V. Ex'- me pediu a palavra depois de concedi
da. Tem V. Ex~ o direito de pedir a palavra em qualquer momento da sessão. 

O Sr. Humherto Lucena- Falarei em seguida ao nobre Senador Loman
to Júnior. Só lembro a V. Ex~ que o Regimento assegura ao Líder falar em 
qualquer fase da sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Exatamente. E esse direito 
de V. Exf. está sendo escrupulosamente respeitado, só que eu já havia dado a 
palavra ao Sr. Senador Lomanto Júnior, antes de V. Ex• me pedir. 
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O Sr. Humherto Lucena- Não há problema, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Obrigado a V. E~• 
Com a palavra o nobre Senador Lomanto Júnior. 

O SR. LOMANTO ,JÚNIOR (Pronuncia o seguinte discurso) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Compreendo a decisão de V. Ex' e apenas para acatar a letra do Regi
mento, por isso uso da prerrogativa que me confere, pela ordem de inscrição e 
estou certo que, logo em seguida, o nobre Senador Humberto Lucena usará 
também da prerrogativa que o Regimento lhe concede, para falar como Líder 
do seu Partido. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
A 13 de julho dt: 19&0 transcorreu o centenário de nascimento de João 

Pacheco de Oliveira, ilustre e inolvidável figura de meu Estado. 
Filho de João Pacheco de Oliveira e de dona Joana Carolina Vieira de 

Oliveira, nasceu esse baiano, que por mui~os atos e títulos se notabilizou, na 
heróica cidade de CachOeira. 

Bacharel em Direito em t9Ó7, foi, logo a·-s-eguir, nomeado fiscal junto à 
Faculdade Livre de Direito de Salvador. 

Em 1909 elegeu-sr;; deputado à Assembléia Legislativa do Estado, reeleito 
ein 1911. Nessa Assembléia seria ele Primeiro-Secretário e, posteriormente, 
V ice-Presidente da Casa. Desfrutou, então, da confiança e da estima do Go
vernador José Marcelino de Souza. 

Projetando-se na política nacional, conseguiu, junto ao Senador Pinhei
ro Machado- na época, uma espécie de Condestável da Nação- promover 
a coligação das forças eleitorais então mais expressivas dõ Estado, para a or
ganização de uma chapa única federal. 

Em 1916, já agora na oposição, elegeu-se conselheiro muriicipal, voltan
do à Câmara Estadual cm 1917 c cm 1921. Em 1924, eleito deputado fedàal 
na condição de candidato mais votado- foi esbulhãdo no seu direito, viven
do um fato comum à época. 

Em 1927, sob o Governo Washington Luis, logrou eleger-se e empossar-
se deputado federal. r 

Em 1933, foi eleito Para Asseinbléia Nacional Constituinte, sendo seu 
primeiro ~i fc-presidente. Em 1935,_ foi eleito senador da Repliblica. No Sena
do foi Presidente da Comissào de Educação e Saúde. Dissolvido o Poder Le
gislativo, em 1937, foi nomeado ministro civil do Superior Tribunal Militar e, 
ao se aposentar cm 1947 retornou à vida partamentar, eleito por uma coli-
gação de partidos. -

Teve ação destacada em todos os cargos que ocupou, empenhado sempre 
sem servir às nobres causas. Da sua atuação parlamentar, além de outras vi
tórias, conseguiu o alargamento dos limites da zona do polígono dfs secas 
para beneficiar todo o sudeste baiano; a isensão de impostos para a casa úni
ca de valor modesto; a fedcra!ização da então Escola Politécnica; a criação 
das caixas de aposentadorias e pensões: 6 amparo de classes então desprotegi
das, como o funcionalismo dos Correios, e Telégrafos e das alfândegas fede.. 
rais. 

Como Ministro do Superior Tribunal Militar, notabilizou-:se pela mode
ração e pelo invariável respeito ao direito, muito eni particular Quando os jul
gamentos envolviam pessoas humildes e carentes de defesa. 

Pacheco de Oliveira foi, também, advogado militante e jornalista, com 
brilhante currículo. Esteve ele, em épocas diversas, à frente de orgãos de im
prensa como ·~Diário da Bahia", "A C(dade", .. 0 Jornal de Notícias" e "O 
Democrata". 

Foi de, pois, no sentido mais nobre, um cidadão atuante, atento ao inte
resse público, empenhado em servir à comunidade e a cumprir sem medo seu 
dever. Veio falecer aos 71 anos de idade, em 24 de setembro de 1951. 

Que este breve registro sirva para assinalar nos Anais desta Casa, Senhor 
Prt:sidcnte, com o nosso respeito e a nOssas homenagem, o transcurso do cen
tenário de nascimento de João Pacheco de Oliveira, um baiano que soube dig
nificar seu Estado c sua Pátria. 

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

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao Sr. Sena
dor Humberto Lucena, na qualidade de Líder do PMDB. 

O SR. Hl 1 ~1BERTO LUCENA (Como Líder. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, Srs. Senadores~ 

Todos nesta Casa sabem de quanto's atcrntados terroristas têm ocorrido 
neste País. 

Lembro~ me bem de alguns deles que ganhariam imensa repercussão em 
todos as carnUdas do povo brasileiro. Refiro-me ao atentado ao Jurista Dai
mo Dallari, por oCasião da visita do Papa João Paulo II, ao Brasil; ao atenta
do a ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeíro, quando perdeu a 

vida Dona Lídia Monteiro, secretária daqu'ela entidade, hã muitos anos; ao 
atentado da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. que levou à invalidez 
um funcionário dos quadros daquela Casa Legislativa, assessor de um dos ~e
reactores da Oposição: ao ãtentado do RioCentro, no qual perdeu a vida um 
sargendO do Exército e foi ferido um capitão, sem que, até hoje, a opinião 
pública tenha conhecimeilto da aPuração da responsabilidade por esses fatos 
criminosos que atingiram em cheio a Nação Brasileira. Ninguém até hoje foi 
punido por nenhum desses atentados, esta é que é a verdade. 

Agora mesmo acaba de acontecer no Rio de Janeiro mais um atentado 
ignominioso, do qual foi vítima D. Magali Salomão, esPosa do Sr. LúizJ.Al
fredo Salomão, coordenador da campanha do Senador Roberto Saturmno, 
candidato ostensivo do PMDB ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, nas 
eleições de 1982. ~ 1 

Pois bem, também não se Conhecem providências capazes de elucidar 
mais esse lamentável acontecimento. A impunidade continua a campear. E 
cOm -iStO, Sr. Presidente, -vamoS estimulandO a repetiÇão desses gravíssimos 
lamentáveis fatos que ocorrem periodicamente no Brasil: 

A propósito do atentado praticado contar a Sr' Magali Salomão, leio, 
para que conte do Anais do Senado Federal, nota da Comissão Executiva do
Diretório Nacional do Partido do Movimentro Democrático Brasileiro, à Im
prensa, emitida em 30 de setembro de 1981. 

Eis os seus termos: 

"O PMDB expresa integral solidaried3de à Senhora Magali ' 
Salomão, vítima de covarde e abominável ultraje que atinge exem
plar Mãe e esposa, com vãrios filhos, e que teve como objetivo inti
midar e enfraquecer o engajamento político de Seu marido, o com
panheiro Luiz Alfredo Salomão, competente coordenador da cam
panha do nosso candidato a Governador do Estado do Rio de Ja
neiro, Senador Roberto Saturnino Braga. 

Reiteradas advertências têm sido feitas pelo Partido mostrando 
ao Governo cá Nação que a impunidade de crimes de natureza polí
tica, tornando-se regra sem exceção, com evidente desinteresse ou 
impotência das autoridades na elucidação dos mesmos e punição 

. dos responsáveis, constitui fato r de encorajamento e estímulo à mul-
tiplicação desses atentados, cuja indignidade e provocação atingem 
proporções jamais registradas na história do País, com profundas e 
desmoralizadoras repercussões no exterior. 

Novamente o PMDB denuncia essa impunidade, manifestan
do, com sua indignação, sua fundada suspeita de que o extenso roJ 
dos crimes políticos não aPurados s~rá acrescido com a inominável 
agressão à D. Magali, face à inexp!icada e inexplicável lentidão com 
que se processam as investigações, sem o aparecimento de qualquer 
indício, decorridas 3 semanas do atentÁdo. 

Evidencia-se que é o pânico dos interesses contrariados cóm as 
vitórias do PM DB nas eleições do próximo ano que determina essas 
ações criminosas. Além- dós casuísmos, querem que disputemos 
eleições com terrorismo. O PM DB enfrentará essa sinistra estraté- ~ 
gia. Somos um Parti<:{o provado na luta desleal contra o autoritaris
mo e suas manipuladas formas de agressão. Não nos intimidaremos. 
Confiamos no destino democrãtico desta Nação e nos desígilios 

1 amadurecidos do povo brasileiro, que saberá julgar, inclusive nas 
urnas. os- usurpadores, os exploradores e seus agentes criminosos." 

O Sr. José Uns- Permite V. Ex'- um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não. 

O Sr. José Lins- Senador Humberto Lucena, nós do PDS, pela sua li
derança, também lamentamos o que aconteceu à Sr• Luís Alfre"do Salomão, 
como ademais lamentamos, profundamente, todos esses 3tenta\dos que vêm 
intraqüilizando a famflia brasileira. V. Ex~ fez referência à incapacidade das 
autoridades, ou a seu dçsinteresse pela identificação dos criminosos. Seria 
lícito falar çm desinteresse, s_e esse não fosse hoje um fenômeno geral no mun
dc. Estamos, infelizmente, diante de atitudes que se têm mostrado totalmente 
incontroláveis cm todos os países. Isso não diminui, de modo nenhum, ares
ponsahilidãdc das autoridades e nem ·a nosso direito de reclamar mais 
atenção, mais cuidado, m'â.íslação para Iiwar a COO) Unidade desses desacertos 
que provêm, certamente, das_ camadas e das minÕrias mais desajustadas da 
SDcicdadc. Queremos levar, também, à Sr• Magali Salomão os nossos senti
mentos. Peço, porém, a V. Ex• que compreenda que o interesse do Governo 
não é menor em deslindar essas questões. infelizmente isso vem ocorrendo no 
mundo todo: casos e mais casoS em toda parte, sem que os governos possam 
identificar os criminosos. 
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Já tivemos oportunidade de debater 
esses aspectos em outras sessões do Senado Federal, quando do atentado do 
Riocentro. Lembro-me que eu próprio, a respeito das considerações que V. 
Ex' acaba de repetir, chamava a atenção para o fato de que, realmente, os 
atentados terroristas ocorrem no mu-ndo inteirá. Mas há uma diferença, é que 
na maioria dos casos conhecidos os fatos são logo apurados, os criminosos 
presos e punidos. Aqui no Brasil é diferente. Aí é que está, nobre Senador Jo
sê Lins. O que é de estarrecer é que, até hoje, nenhum desses atentados a que 
eu me referi tenham sido elucidados. E o Governo conta com uma engrena
gem imensa de órgãos para apurar fatos dessa natureza. O Governo não só 
dispõe da Polícia Federal, devidamente aparelhada para a tu ar em casos dessa 
natureza, como dispõe do SNI, dos órgãos de segurança das três armas das 
Forças Armadas que são todos instrumentos dos mais adequados e eficazes. 
Mas o fato é que, até hoje, não se sabe de ninguém que tenha sido responsabi
lizado pelo atentado contra Dalmo Dallari, contra a Ordem dos Advogados, 
contra a Câmara dos Vereado_res do Rio de Janeiro, contra o festival artístico 
do Riocentro e, agora, contra a Sr'- Magali Salomão. 

O Sr. José Lins -V. Ex• me permite"? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não. 

O Sr. José Lins- Qualquer político, em qualquer país do mundo, hoje, 
poderá citar uma __ r_el_a_ç_ão de fatos como estes, Cujos criminosos hão foram 
identifcados. Isso não significa que haja desinteresse das autoridades tanto no 
Brasil, como em qualquer outro país, para coibir tal tipo de violência. 

O SR: HUMBERTO LUCENA- Pelo que tenho visto através do noti
ciário internacional, a nível, por exemplo, de Itália, de França, de Estados 
Unidos, sempre que ocorre um atentado mais grave, imediatamente, divulga
se a apuração do fato, da prisão, e da punição dos criminosos. 

O Sr. Roberto Satumino - V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com prazer, nobre Senador. 

O Sr. Roberto Saturnbto- Acho que V. Ex• está dizendo a pura verda
de. Pode haver um ou outro caso ainda não elucidado, mas a maioria esmaga
dora dos atentados ocorridos em outros países, encontram a sua solução na 
identificação e na punicão dos culpados. E vale lembrar, também, que aqui, 
no Brasil, em outros tempos, quando ocorreu uma onda de terrorismo que 
teve sua origem em grupos revolucionários in.confo_rmados com a situação de 
autoritarismo existente, esses casos fõi'am todos elucidados, usando es\a en
grenagem, este aparelhamento a que V. Ex~ se referiu. E mesmo ultimamente, 
nos casos de seqüestros e de atentados que não têm conotação política e que 
atingem. por exemplo, filhos de pessoas muito ricas, como agora nos últimos 
20 dias tivemos notícia de dois casos, um em São Paulo e outro no Rio Gran
de do Sul, de ti!hos de familias muito ricas que foram sequestrados e, em 24 
horas ou 48 horas, a polícia identificou e prendeu os culpados. De forma que, 
realmente, isto nos dá direito de levantar as suspeitas que V. Ex• levantou e 
que estavam contidas_ na nota do Partido e que têm efetivamente, muito fun
damento, apesar da solidariedade e do sentimento de repúdio expressado pelo 
nobre Líder da Bancada do PDS. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Procede a argumentação de V. Ex• 
que traz a lume esses atentados que não tiveram conotação política. Os se
qUestros a que V. Ex• se refere ocorridos um em São Paulo e outro no Rio 
Grande do Sul, atingiram pessoas da alta sociedade. A polícia se pôs a cam
po, e em pouco tempo, se soube do resultado das providências; os Criminosos 
foram logo descobertos e estão sendo processados regularmente. Mas quanto 
aos atentados políticos, está hoj~, nada se apurou e esta é a verdade. 

O Sr. José Uns- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. 

O Sr. José Lins- Senador Humberto Lucena, repito que V. Ex• sempre 
pode mencionar uma relação de fatos em que as autoridades não consegui
ram identificar os criminosos. Sempre também será possível fazer compa
rações com casos nos quais se idenficaram os responsáveis. É que, felizmente, 
pelo menos em alguns casos, os criminosos-são e-ncOntrados. Imagine V. Ex' 
se cm casos nenhum houvesse essa identificação. Esse tipo de comparação, é 
portanto, de ser feito, mas não provã. o desinteresse das autoridades. O mun
do todo está diante de problemas sérios desta natureza, sobretudo na área 
política- e V, Ex' sabe disso- onde muitas vezes as minorias extremadas 
são terrivelmente organizadas. Não são como indivíduos isolados ou crimi
noso-s comuns. Creia V. Ex• entenda que o interesse do Governo, para solu
cionar esses casos, não é menor do que V. Ex'- desejaria. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- O que eu espero é que V. Ex•, como 
nobre representante da Liderança do PDS e do Governo, nesta Casa. se junte 

.a nôs, da Oposiç.ão, clamando as autoridades competentes para que, de uma 
vez por todas, se elucidem esses atentados que horrorizam a Nação. 

O Sr. José Lins- V. Ex' tem o nosso apoio. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Fica, portanto, Sr. Presidente, nestas 
palavras, a solidariedade do PMDB nacional, a Dona Magali Salomão e ao 
seu esposo, Luiz Alfredo Salomão, coordenador da campanh<.! do Senador 
Roberto Saturnino, candidato do nosso Partido ao Governo do Estado do 
Rió de Janeiro. 

Era o que tinha a dizer. (Muito hem.l) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lázaro Barboza, por cessão do nobre Sr. Senador Henrique Santillo. 

O SR. LÃZÃRO BARBOZA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

-Em verdade, quero aproveitar minha presença na tribuna para ferir três 
assuntos. Dois deles dizem respeito à situação do meu Estado de Goiás, à si
tuação do meu Partido, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro e a 
certos abusos que costumeiramente são praticados pelos homens que gover
nam o meu Estado e que agora, com a manifestação de que muitas vezes o fei
tiço vira contra o feiticeiro, começam a pagar o preço dos abusos cometidos. 

Em primeiro lugar, quero ressaltar o encontro que ontem, em compa
nhia do candidato a Goycrnador do PMDB de Goiás, o Sr. I ris Rezende Ma
chado, tivemos na cidade de Formosa, importante município das proximida
des de Brasília. Lá nos reunimos com nada menos do que !50 cidadãos, dos 
mais variados segmentos da sociedade formosense, dentre eles um número 
grande de profissionais liberais, de comerciantes, de industriais, de fazendei
ros, todos, até ontem, integrantes do Partido do Governo; no decorrer dessa 
reunião, cento e cinquenta cidadãos, antes filiados ao PDS - que, pratica
mente, deixou de existir no municípiO de Formosa, no meu Estado, como está 
deixando de existi r em-algumas dezenas de municípios goianos - firmaram 
um documento de apoio irrestrito ao nome do candidato do PM DB ao gover
no de Goiás, Sr. I ris Rezende Machado. Vou Sr. Presidente, com a permissão 
deV.--Ex~. pedir que o documento encaminhãdo ao Sr. Iris Rezende Macha
do,_ ~eguido das assinaturas e da qualificação dessas pessoas, seja registrado 
como parte integrante deste meu pronunciamento. 

A candidatura de I ris Rezende Machado, como provou ontem a reunião 
de Formosa, vem efetivamente contagiando a população das terras goianas, 
atingindo todos os segmentos sociais, pelo que representa aquele eminente 
homem público, pelo seu passado como vereador em Goiáilia, como deputa
do estadual e como prefeito çia Capital do meu Estado, numa prefeitu~a que, 
até então, era considerada um cemitério de político lris Rezen ie Machado 
transformou a prefeftura, quase que num par;;se de mágica, em .1ma posição 
política mais importante e capaz até mesmo de fazer sombra ao Governo ?o 
Estado da época. E em virtude dos ciúmes causados oeh1 rP."clucionária ad
ministração de I ris Rezende Machado, é que seu nome acabou, Sr. Presiden
te, entrando no roi dos proscritos pelo Ato InstituciOnaL 

O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Ouço o nobre Senador Mauro Benevi
des, com prazer. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Lázaro Barboza, desejo me as
sociar à natural euforia de V. Ex~ ao se reportar à situação invejável do_nosso 
companheiros Iris Rezende, comO-candidato ao Governo do Estaclo de 
Goiás. Posso dizer a V. Ex~ que me honro de privar da amizade pessoal da
quele nosso eminente correligionário, desde quando S. Ex' exercia o mandato 
de deputado estadual, com a maior correção, com a maior dignidade, ascen
dendo, inclusive, à Presidência da Assembléia LegislatiVa do viZinho Estado 
que V. Ex'!- representa nesta Casa. Naquela época, em 1964, eu exercia tam
bém a chefia do Poder Legislativo cearense. E' nos congressos de que partici
pávamos, víamos em I ris Rezende um homem público de virtudes excepcio
nais, que estava fadado a ocupar outras posições de maior_ relevo na estrutura 
poHtico-administrativa do seu Estado e do seu País. Posteriormente, nós o vi
mos guindado à Prefeitura de Goiânia, onde ele levou a efeito uma adminis
tração, como V. Ex• ressaltou, verdadeiramente revolucionária, contando 
para isso com o concurso inestimável da própria comunidade, através daque
les célebres mutirões, com os quais ele introduzia melhoramentos substan
ciais na estrutura urbana da Capital do seu Estado. Com surpresa - e mais 
do- que surpresa, com revolta e indignação - tomamos conhecimentos da 
cassação do mandato do Prefeito I ris rezende, e, a ele, naquela ocasião, ende
reçamos uma correspondência manifestando a solidariedade dos companhei
ros do Ceará, levando a I ris a demonstração do nosso conforto, da nossa soli
dariedade, enfim, naquele momento em que a suspensão de direitos políticos 
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e a cassação de mandatos eram um fato rotineiro no furor que dominou os se
tores que comandavam os destinos do País. Agora, na estruturação do 
PMDB, tive a grata alegria de me reencontrar com Iris Rezende, aquela mes
ma vitalidade, aquela mesma simpatia, aquela mesma disposição para a luta, 
essa disposição que se acha testemunhada, exuberantemente, na grande cam
panha que ele já encetou no Estado de Goiás. Tenho absoluta certeza de que 
Iris Rezende, pelos seus méritos pessoais, pelo concurso inestimável à sua 
campanha de Líderes do porte de V. Ex' e, sobretudo, com a solidariedade do 
povo de Goiás, ele, nas urnas de 1982, será consagrado governador daquela 
Unidade da Federação brasileira. 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Nobre Senador Mauro Benevides, 
agradeço o aparte de V. Ex' que lembra os inúmeros contatos que teve com o 
Sr. I ris Rezende Machado, ao tempo em que, o hoje já candidatp do PMDB 
ao Governo de Goiás, era Deputado estadual e Presidente da Assembléia Le
gislativa e, depois, prefeito da cidade de Goiânia, Capital do meu Estado. 
Efetivariú~~nte, I ris Rezende Machado foi um homem capaz de, com o concur
so das multidões, governar Goiânia de uma forma quase ímpar, apelando, â 
vista da falta de recursos, para a força d_? povo, que, em mutirões constantes, 
transformou Goiânia, fli.tm espaço curto de tempo, numa das cidades mais 
belas e mais bem administradas do País. 

Hoje, nobre Senador Mauro Benevides, o nome de I ris Rezende Macha
do como candidato a governador, pelo PMDB, no Estado de Goiás, jâ eleva
do a todos os quadrantes da terra goiana e, pessoalmente, acompanhan,:Io I ris 
Rezende Machado, .respaldando a sua candidatura para governador, tenho 
com ele percorrido, a esta altura, cerca de mais de 2/3 dos duzentos e tantos 
municípios de Goiâs. Não hã uma vila, um povoado, uma cidade ou um dis
trito, onde chequemos, que lrís Rezende Machado não se veja cercado doca
rinho das multidões e de homens que, embora até àquele instante adversários 
nossos, querem vê-lo, ouvi-lo e aplaudi-lo e a ele se juntam, respaldando o seu 
nome honrado e probo, como postulante ao Governo de Goiás, na certeza de 
que ele terá condições de, como governador, pela austeridade do seu carâter, 
pela exuberância da sua capacidade de trabalho, pelo seu carisma, pela sua 
retidão, sem dúvida alguma, de fazer com que Goiás venha trilhar a efetiva 
senda do progresso. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, diante dos avanços do PM DB, no Estado 
de Goiãs, e do nome de I ris Rezende Machado, que traz todo o respaldo do 
PMDB e desta Casa tem o respaldo, não só do orador que fala entre instante, 
mas também do meu eminente colega de representação, o nobre Senador 
Henrique Santillo, uma das grandes revelações políticas do País, emergida 
para o cenârio nacional no pleito de 1978, à medida em que avança o PMDB 
e o nome de I ris Rezende Machado, o Governo entra em desespero e começa, 
por todos os meios, a tentar_ b8:rrar o caminho da Oposição. Numa tentativa 
inglória, o Governo, muitas vezes, chega ao ponto, até mesmo, de aliciar ho
mens da Oposição, homens de caráter fraco, que acabam, tantas vezes, fican
do à margem do caminho. É o que aconteceu, por exemplo, com o aluai pre
feito, nomeado, da cidade de Anãpolis, o Si. Walnei Martins, que se elegeu 
Peputado Estadual em 1978, pela legenda do MPB, e que, depois, Sr. Presi
dente, acabou passando para o partido do Governo, com a condição de ser 
nomeado prç:feito da cidade de Anã polis. E, para isso, passaram até mesmo 
por cima dos preceitos constitucionais, alterando, a toque de caixa, a Consti
tuição dÚ meu Estado, a fim de permitir que um Deputa~ o Estadual pudesse, 
sem perda do seu mandato, assumir a Prefeitura de Anâpolis, município que, 
infelizmente, está hoje no rol dos municípios em que o povo "está impedido de 
votar, porque ali é considerada área de segurança nacional. Pura e simples
mente, porque lá há uma base área, entendem que o ato do eleitor anapolino 
de comparecer às urnas e depositar o seu voto para prefeito possa atentar 
contra a segurança nacional. E nomearam este Deputado que foi capaz de 
vender os votos recebidos do povo ·anapolino e do povo do Estado de Goiás 
em troca da cadeira de prefeito nomeado daquela cidade. 

Mas, Sf. Presidente, o nobre Deputado Juarez Magalhães, 19-Secretário 
do Diretório Regional do PMD,B de Goiás, entrou. no Supremo Tribunal Fe
deral, com uma representação, argí.ii!ldo a inconstituciQJlalidade dos arts. 12 
e I3 da Constituição goiana. 

E o excelso Pretória, em decisão proferida no mês de junho do corrente 
ano, por unanirriidcide-de voto, entendeu que os art~ .. I2_e 13 da Constituição 
goiana não se coadunam com o princípio da Carta Magna e decretou a sua 
inconstitucionalidade, numa decisão, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que 
vale para todos os casos idênticos, numa decisão erga omnes. E, em verdade, 
o Prefeito Municipal de :Anápolis, ainda hoje, assina documentos com o títu
lo de Deputado Estadual, quando, depois de publicado o acórdão do Supre
mo, depois de transitado em julgado a decisão do Pretória excelso, sem dúvi
da alguma, já houve a perda do mandato do Deputado Walnei Martins, hoje 
prefeito "biônico" na cidade de Anápolis. 

Venho a esta tribuna, Sr. Presidente, para congratular-me com o povo de 
Anápolis e o Estado de Goiás, que, pelo menos, tiveram a alegria de ver que, 
com os votos dados àquele cidadão, que vendeu os seus votos para ser no
meado prefeito, ele não poderá mais, pelo menos a esta altura, voltar a exer
cer o mandato de Deputado Estadual, porque a decisão do Supremo não é 
daquelas que precisa transitar por esta Casa, já que e!a se originou de repre
sentação acolhida pela Procuradoria Geral da República. 

Outro tema, Sr. Presidente, que pretendo tratar no aligeirado este fim de 
tarde, é um problema bastante diferente do anteriormente invocado. 

QuerO, Sr. Presidente, referir-me às apreensões minhas e de todo o setor 
da vida rural brasileira, em relação à próxima safra agrícola, e dizer, Sr. Presi
dente, que é inconcebível que o. Ministro da Agricultura, agora, recentemen
te,· tenha coragem de comparecer a um programa de televisão, onde, ao longo 
de algumas horas, S. Ex', fugindo à abordagem profunda e mais sêria dos 
problemas da agricultura, chegou ao ponto de, ao ser questionado por um en
trevistador, S. Ex~' afirmar que, se a venda de máquinas agrícolas sofreu uma 
queda de quase 50% este ano, é porque os agricultores estão recuperando as . 
máquinas velhas e que, por isso, não estão comprando máquinas novas. ' · 

Quando indagaram de S. Ex' por que a vende de insumos agrícolas caiu 
vertiginosamente, por que a venda dos adubos caiu em percentagens jamais 
vistas, S. Ex• teve a coragem de afirmar que é porque muitos agricu~tores, 
uma quantidade enorme de agricultores, armazenaram fertilizante e que, por 
isso, não têm necessidade de ª"dquiri-lo para a próxima safra. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Seriadores, é um absurdo que um Ministro de 
Estado tenha a coragem de comparecer a um canal de televisão e, falando 
para milhÕes de brasileiros, fazer uma abordagem desta ordem! E um absur
do, porque a grande verdade, a verdade verdadeira mesmo, é _que a agricultu
ra brasileira está a caminhar por ínvios caminhos, à mingua de uma progra
mação séria do Governo. E em virtude disto, não é segredo para ninguém que 
a área a ser planta~a. sobretudo, $r. Presidente e Srs. Senadores,_ com ar~oz, 
feijão e miiho, produtos básicos e indispensáveis à dieta do povo brasileiro, 
não vai sófrer, jâ sofreu uma redução vertiginosa qúe faz com que fiquemos 
alarmados. 

O Sr. José Liirs - V. Ex• me permite? 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Com prazer.' 

o Sr. José Lins- senador Lázaro Barboza, o teste fundamental para o 
comportamento da agricultura é o resu"lrado da safra. Lembro-me de que, 
desde o ano passado, tem havido muita preocupaçã~ c6m a pecuária e, real
mente, o Goyerno não te"m Sido pródigo em empréstimOs para investimentos 
nesse setor. No entanto, este ano o que vemos é um real aumerito da oferta de 
carne e de leite. Isso é patente, e não sé trata de· queda de consumo. Esse 
problema jã foi"... 

O SR, LÁZARO BARBO;zA- Nobre Senador, me permita V. Ex•, não 
há excesso de oferta de leite, o que hã é o constante- erhpobrecimento do con
sumidor brasileiro que êstá a coD.s-umii" uma daS mais baixas percentagens de 
leite dà face da Terra. 

O Sr. José Lins - V. Ex• me permite? 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Com prazer. Pedindo a V. Ex•, natural
mente, ·que não fique demais na preocupação de defender o _Ministro da Agri
cultura e a política agrícola do Governq, porque, esta, efetivamente, não tem 
como ser defendida. 

_O Sr. José Lins- Peço desculpa a V. Ex' mas eu tenho uma opininão di
ferente. Não me referi a excesso de produção de carne e de leite, falei em au
mento da produção de carne e de leite, sem redução de consumo que é o que 
as e:;tatísticas comprovam. Quanto à gricuftura, se tivemos no ano passado 
um aumento de produção de cerca de 10%, não teremos este ano de 8% ou 
9%. Vê V. Ex~ haverá... ' 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Por favor, Senador, gostaria que V. Ex• 
repetisse, eti não entendi bem. 

O Sr. José Lins - Referi-me ao aumento da produção agrícola. Faço. 
aliás, uma referência mais espeCíficã à produção de grãos. Quanto ao percen
tual de crescimento do ano passado, o dado consta, iriclusive, de Mensagem 
do Presidente da República, à esta Casa. Para este ano, prevê-se em cresci
mento da ordem de 8%, o que é muito bom, e V. Ex' sabe disso. A referência 
do Ministro ao problema do fertilizantes, segundo vi citado no jornal, foi fei
ta ao residual de fertilizante no solo. Realmente foi identificada em algumas 
áreas, uma aplic8.çào excessiva de fertilizantes. Mas. repito, o teste consiste 
em verificarmOs- Se a safra, realmente, vai ser boa ou não. Como nos dois 
anos anteriores a política deu certo, esperamos que também dê certo para a 
próxima safra. 
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O SR. LÁZARO BARBOZA- Nobre Senador José Uns, me perdoe, 
eminente Senador, mas se o Ministro Amaur)i Stabile chegou ao ponto de 
afirmar que, em muitas áreas de fronteiras agrícolas. há aplicado na terra, 
ainda hoje, depois de muitos meses da colheita, uma grande percentagem resi
dual de fertilizantes, pelo amor de Deus! Porque a grande verdade é que os 
fertilizantes químicos não têm, aplicados ao solo, uma durabilidade maior do 
que 60, 90 ou, quando muito, quando são de excepcionais qualidades, de 120 
dias. 

Gostaria que o Ministro Amaury Stabile, ou V. Ex•, me informasse qual 
a fórmula de um adubo químico capaz de ultrapassar na terra a sua presença 
residual de um ano, de uma safra para a outra. Isto parece piada, nobre Sena
dor. 

Ademais, o crescimentO da safra agrícola de 8%_ a 9% constante da men
sagem preSidencial, e que eu tenho cá minhas dúvidas se, efetivamente, che
gou a 8% ou 9%, se refere à ptodução de g-rãos ~ril_geral. Mas se V. Ex• fosse 
analisar, sobretudo grãos alimentícios- arroz, milho e feijão- eu desafio 
V. Ex• a provar que houve aumento na safra de arroz~ feijão e milho na per
centagem indicada. 

Por outro lado, com a queda nas veQdas de fertilizantes e inseticidas, na 
ordem de 40 e 45%, com a· queda na ordem de 50% na venda de máquinas 
agrícolas, com a perda natural do maquinário que se torna inservível, eu du
vido que possa haver na safra próxima aumento de produtividade. Gostaria 
que houvesse, nobre Senador, porque eu gostaria de ver no meu País dimiriiiir 
o índice de subnutrição e de fome que estaria a atirigir milhões de brasileiros 
em todos os quadrantes da pátria brasileira e, principal mente, no Nordeste de 
V. Ex• 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex•? 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Com prazer. 

O Sr. José Lins- Estamos discutindo, aqui, sobre dois pontos. Primei
ro, há uma dúvida de" V. Ex• quanto ao aumento da próxima safra. Nesse 
caso não me compete fazer qualquer conjectura, a não ser desejar que esse au
mento se realize. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Mas, nobre Senador, como não compe
te se V. Ex• jâ constata uma queda na venda de fertilizantes da ordem de qua
se 50%? Pergunto a V. Ex• como a produtividade vai crescer, se V. Ex• consta
ta que houve uma queda na venda de implementes e máquinas agrícolas que 
atinge a quase 50%. 

Pergunto a V. Ex'~-: Como, então, poderemos esperar uma supersafra 
para o próximo ano? Pelo amor de Deus! 

O Sr. José Uns --V. Ex• me perniltecompletar a resposta? Compreendo 
a dúvida de V. Ex• ... 

O SR. LÁZARO BARilOZA.- Permito, mas pediria a V. Ex• que tra
tasse do tema- me perdoe nobre Senador- com a seriedade que ele está a 
exigir. 

O Sr. José Lins- V. Ex• não me permite concluir o pensamento. É im
possível dialogarmos em torno de uma dúvida. Espero que o resultado seja 
bom. Em segundo lugar, desejo dar um esclarecimento a V. Ex• Os fosfatos 
permanecem na terra por mais de dois, três anos. Isso é comum, é um dado 
técnico que não merece exaltação de V, Ex• 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Mas, nobre Senador, eu quero ver al
guém produzir mais milho, mais feijão e mais arroz, usãrido, para terras áci
das, terras pobres, estéreis, pura e simplesmente, o fosfato; Gostaria que V. 
Ex• provasse que isto ê possível. O fosfato, efetivamente, permanece, mas 
qual é a sua função? 

O Sr. José Lins - É clar,? 51-ue é um adubo, é um alimento vegetal. 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Mas, nobre Senador, as grandes fron
teiras agrícolas deste País são hoje abertas em terrenos de cerrado. 

O Sr. José Lins - Solos ácidos são corrigidos com calcário. 

O SR: LÁZARO BARBOZA- Em terras ácidas? Terras que necessi
tam não apenas do calcário, terras que necessitam não apenas dos sulfatos, 
mas de outros componentes químiCos indispensáveis à boa germinação e ao 
desenvolvimento do plantio, seja do arroz, do fiijão ou do milho, mas princi
palmente do arroz e do milho, sendo que o milho é ainda muito mais exigen
te, em matéria de fertilidade do solo, do que o arroz. Pelo menos, nobre Sena
dor, é o que aprendi desde menino no amanho da terra, pelo menos é o que 
vivo, até hoje, como produtor, que ainda sou. 

O Sr. José Lins- Veja V. Ex•, o milho foi uma das culturas cuja pro
dução mais cresceu. 

O SR. LÁZARO BARBOZA Efetivamente, a produção do milho 
cresceu, não nos percentuais de 8 ou 9% indicados por V. Ex" 

O Sr. José Lins - Quanto ao percentual, não me referi ao milho. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Sim, V. Ex~ se referiu a grãos, generica
mente, e vou aqui dizer qual é, efetivamente, o grão que teve o maior aumen
to de produtividade na safra passada. Foi o soja. Por quê? Porque o Governo 
tem dado uma ênfase muito maior aoS- produtos de exportação, relegando a 
plano secundário o abastecimento interno ... 

O Sr. José Lins - Engana-se V. Ex• 

O SR. LÁZARO BARBOZA - ... gerando, nobre Senador, uma si
tuação terrivel não apenas para o consumidor, mas principalmente para o 
produtor. Porque o Governo, fruto de uma política errônea aplicada ao setor 
fundiário, ao longo de toda a yid~ republicana, mas acentuadamente mais 
grave nos últimos 17 anos, gerou esses efeito~ terríveis do êxodo rural, a pon
to de inverter a equação: há um quarto de século, 70% do povo brasileiro resi
dia no interior, na zona rural, e apenas 30% nas cidades. Em pouco mais de 
du~s décadas, as cidades incharam e, hoje, hospedam 70% do povo brasileiro, 
enquanto o campo se despovoou. E como a população citadina cresceu assus
tadoramente, aumentando o consumo de alimentos, o Governo quer, por 
toda forma, fazer com que os preços dos gêneros alimentícios sejam sempre 
baixos. O que seria louvável, porque permitiria aos habitantes das cidades, 
principalmente as grandes legiões desassistidas e de baixíssima:s rendas, ter 
acesso à comida. Mas, para isso; o Governo teria que oferecer condições van
tajosas ao homem que lavra a terra, ao homem que planta e ao homem que 
produz. 

Eu quero ver o agricultor que, no próximo ano, terá condições de produ
zir uma saca de arroz para vendê-la a menos de 3 ou 4 mil cruzeiros, sem o 
que não corresponderã, de forma alguma, ao preço do custo de produção .. 

E, pergunto a V. Ex!'- e ao Senado, como as populações das cidades, sem 
renda, que consomem hoje, como disse há pouco a V. Ex•- e é do conheci
mento de toda Casa e de todo País- quandO V. Ex• falava em abundância de 
leite, e eu mostrava que não há abundância, o que há é falta de condições 
para adquirir o Produto; tanto é que bastou haver, recentemente, um aumen
to demasiado no preço do leite e o consumo do leite caiu, do dia para a noite, 
em algumas regiões em até 40%. Não é que o povo fizesse greve para não to
mar o leite, é pOrque, pura e simplesmente, o povo não podia comprá-lo. Aí 
está o desemprego, o subemprego. Hã um quadro de recessão instalado no 
País, fruto dos erros acumulados, sobretudo ao longo desses quase 18 anos de 
governos que V. Ex!'- defende, nobre Senador José Lins. 

O Sr. José Lins- Já que V. Ex• faz referências a mim, peço a V. Ex• um 
novo aparte. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- OuÇo V. Ex• com prazer. 

O Sr. José Lins- Acabei de dizer a V. Ex~ que não houve queda no_ con
sumo. Quanto ao preço do leite, o que V. Ex• viu foi uma queda, agora; re
centemente o preço baixou de 43 para 40 cruzeiros. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Nobre Senador, o preço do leite baixou 
representando um sacrifício enonne para o produtor de leite, porque os insu
mos que ele gasta quase sempre são, também, de empresas multinacionais. 
Quase tudo, neste País, que é adquirido para o produtor rural, vem das multi
nacionais, continua a subir de preço. E V. Ex• sabe muito bem que, hoje, não 
é negócio produzir leite; é péssimo negócio produzir leite. Baixou preço do 
leite porque é evidente, é evidente que é melhor vendê-lo por um preço até 
mesmo aquém do custo, mas permitir que a população possa consumi-lo? E 
mesmo assim o consumo de leite, no Brasil, é um dos mais baixos do mundo. 

O Sr. José Lins - ~ verdadeA 

O SR. LÁZARO BARBOZA -A grande verdade é que o Governo de
veria subsidiar. .. 

O Sr. José Lins- Mas o preço do leite no Brasil é um dos mais baixos 
do mundo, nobre Senador. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- ... subsidiar, para as populações de bai
xa renda, os gêneros mais íinprescindíveis à dieta da família brasileira. O leite, 
por exemplo, deveria ser subsidiado. Se o leite fosse largamente subsidiado, 
talvez a mortalidade infantil, neste País, pudesse cair em 50%. Porque sabe V. 
Ex• - não é segredo para ninguéiri - que a cada ano morrem, neste País, 
centenas de milhares de crianças, de zero até dois anos de idade, de subnu
trição. 
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Ãs vezes, nobre Senador, em muitas regiões do País, e até mesmo aqui no 
meu E.:; ta do de Goiás, ·multo próximo a Brasília, em certa época dO ano, só ti
nha leite para os porcos. Mas não é porque sobra leite, é porque o produtor 
não tem mesmo condições de vender esse produto, e o poder aquisitivo do 
povo, que vive nas cidades, está hoje acima de zero, nobre Senador José Lins; 
porque com o custo de vida que aí está, corroendo os baixos salários que os 
trabalhadores recebem, com o subemprego que grassa neste País, com o de
se'mprego, a situação é grave. E V. Ex•, no gabinete de Senador da República, 
deve receber, também, uma quantidade enorme de pessoas, diariamente, que 
vem implorar a atenção de V. Ex•, para tentar conseguir um emprego qual
quer que lhe permita sobreviver. No meu gabinete- isso porque o meu Esta
do de Goiás circula Brasília por todos os lados- recebo no mínimo uma mé
dia de 40 pessoas-por día, e dessas40 pessoas que lá entram, pelo menos 35 es
tão desesperadas, à procura de uma oportunidade de trabalhar e ganhar algu
ma coisa para sobreviver. 

Tudo isso é fruto e vem gerando, a cada dia, uma situação piOr dessa 
malfadada política, sustentada pelo chamado Governo pós-64. A situação 
fundiária, no País de hoje, aí estão os conflitos de Norte a Sul do País, e de 
Leste a Oeste, a atestar que está havendo um erro gravíssimo. Ou V. Ex• acha 
que um humilde lavrador, que um pobre pai de família, desesperado e aflito, 
vai invadir um pedaço de terra qualquer, vai se expor à sanha das carabinas 
dos pistoleiros, vai enfrentar a polícia, pura e simplesmente pelo gosto da 
aventura, ou porque são criminosos, ou pofque estão sendo insuflados por 
quem quer que seja? Estão insuflados, sim, pelas injustiças que grassam no 
País, insuflados pela fome que os leva ao desespero. 

O Sr. José Lins- Permite ainda V. Ex•? 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Com prazer. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador, estamos praticamente só nós dois nes
te plenário, de nlodo que é difícil não falarmos em tom de diálogo. Temo que 
V. Ex' me considere impertinente. Sei que V. Ex' tem razão em muita coisa. 
Por exemplo quando diz da dificuldade do povo, da vontade que temos de 
que os produtores sejam mais assistidos e que, assim mesmo os preços aos 
consumidores fossem ainda mais baixos. Mas é preciso não esconder que há 
um profundo intefesSe do Governo por esses oOjetivõs~-0 Governo considera 
a agropecuária cOmo setor prioritário, e nela vem concentrando um grande 
esforço. · 

O SR. LÃZARO BARBOZA -V. Ex• está chegando exatamente nas 
afirmativas que estou a tecer. Se o preço é dos mais baixos e o consumo é 
baixíssimo, o que isso está a evidenciar? Que o povo não pode comprar o lei
te. 

O Sr. José Uns- Permita-me V. EX• concluir. Não desejo atrapalhar o 
seu discurso. h difícil que haja aumento da produção do leite quando os pro
dutores estão perdendo dinheiro. Isso é que é uma impossibilidade material, 
de modo que esse aumento de produção, mostra mesmo que houve alguma 
coisa de melhor para o produtor. Aliás isso se refletiu até na baixa do preço, 
que constituiu uma g~nde vitória, do Governo sobre a inflação. Claro que 
temos muitos problem"as, há gente com fome, gente pobre. Gostaria de vê-los 
todos resolvidos, como V. Ex• também gostaria. Mas isso não pode empanar 
a verdade sobre o esforço que vem sendo feito. 

O SR. LÃZARO BARBOZA- Sr. Presidente, enquanto a agricultura 
brasileira marchar à feita de programas definidos, que não têm seguimento, 
que não têm normas que durem pelo menos um prazo razoável, enquanto as 
loucuras de um Ministro da Agricultura continuarem a ser defendidas nesta 
Casa, como agora estão sendo pelo nobre SenadOr José Lins, a situação deste 
País vai continuar se agravando. 

Acabo de receber, por exemplo, aqui na tribuna, uma nota fiscal que al
gum agricultor fez de semente de milho. O agricultor vende hoje uma saca de 
milho por 550 a 600 cruzeiros, é o preço de mercado hoje. Mas quando ele vai 
comprar um saco de sementes selecionadas- têm apenas o nome- ele paga, 
como vejo aqui numa nota, Cr$ 3.075,00, quando o agricultor é obrigado a 
pagar CrS 65.000,00 por ~ma toilelãda de fertilizante de primeira linha, quan
do o agricultor está sujeito a pagar 75% de juroS para corriprar um pequeno 
tratar ou um arado, -para produzir na agricultura. E. uma atividade que exige 
um prazo longo de maturação, porque não é especulação no mercado de capi
tal, não é operaçào no mercado da usura, do overni;:ht, do open market, em 
que se deposita o dinheiro, hoje, e obtém-se a renda creditada em conta ama
nhã. Vai-se priiTieiro preparar a terra, Sf. Presidente, e nisto Vái um longo 
tempo, nisto se derrama muito suor, vai_ plantá-la, vai esperar que o tempo 
ajude e vai esperar, afinal, as colheitãs, se o Governo não atrapalha. 

Sr. Presidente, fiquei estarrecido e confesso a V. Ex• que não tive cora
gem de ficar diante das câmeras de televisão até o final do programa onde 

apareceu S. Ex'-, _o Sr. Ministro_ da Agricultura, tamanhas eram as heresias 
que S. Ex• proferia, num i_nsulto à inteligência de milhões de brasileiros. 

Venho aqui protestar, Sr. Presidente, contra essa falta de seriedade na 
condução de um setor de tamanha importância para o povo brasileiro, para 
quem planta e para quem consome, e venho alertar, mais uma vez, eu, Sr. 
Presidente, que já tive a opOrtunidade de dizer desta tribuna que no instante 
em que o Governo retirasse todo o subsídio da agricultura, como ameaçava 
fazê-lo há algum tempo e acabou por fazer, ele acabaria por ter a fome como 
resposta- e temos hoje a tristeza de verificar que dois terços da população 
brasileira encontram-se em estado de subnutrição. 

Quero dizer, Sr. Presidente, que tratar a agricultura como ela está sendo 
tratada, é efetivamente escancarar ainda mais as portas do desespero para 
milhões de irmãos nossos e é, ainda, abrir caminho maior para que as multi
nacionais que hoje já tomaram conta de quase todos os setores da economia 
brasileira, acabem também por monopolizar a produção de alimentos deste 
País, expulsando o restante que ainda está no campo, do brasileiro nato, do 
homem que ela criou, do caboclo, do pequeno proprietário, do lavrador sem 
terra, do parceiro e do meeiro, transformando a agricultura também numa 
atividade privativa das empresas multinacionais. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LÁZARO BAR
BOZA EM SEU DISCURSO: 

I!O Sr. 
Dr. !ris Rezende Machado 
Goiânia - Goiás 

Formosa, setembro de 1981 

O chamado "Grupo Independente de Formosa", integrado por cidadãos 
pertencentes às mais diferentes camadas da população, se organizou conven
cido de que, neste momento importante da vida nacional, quando o País estã 
voltando ao Estado de Direito, todos devem participar no esforço de aper~ 
feiçoamento das nossas instituições políticas. 

Alêm de se preocupar com a regularização da vida política nacional, o 
Grupo acredita que pode se constituir num importante instrumento de pro
moção do desenvolvimento de Formosa, hoje relegada a um plano secun
dário pelo Governo Estadual. 

Os posicionamentos assumidos por V. S•, corno candidato do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro, à Chefia do Executivo Goiano, no dia 3-
8-81, em reunião com o Grupo, em Formosa, e através de reiteradas pre
gações por todo o Estado, coincidem plenamente com os nossos anseios, e 
d~ixaram a _impressão generC:tljzada de que Goiás, _com V. S• no seu comando, 
eliCõntrará o seu verdadeiro desenvolvimento. 

Assim, considerando que uma das condições fixadas pelo Grupo, para se 
decidir em favor de qualquer candidato, era a de que houvesse uma coinci
dência de pontos de vista; 

Considerando que o seu passado honrado de político vitorioso e de ad
ministrador consagrado, o credencia a se manter coerente com as teses que 
vem defendendo; 

Considerando finalmente que a sua candidatura ao Governo do Estado 
' está amplamente legitimada pela vontade popular; 

Vêm os signatários. pefO- presente, que V. S• está autorizado a dar publi
cidade hipotecar irrestrito aPoío à sua legítima pretensão de se tornar o Go
vernador de GOiás, para qUe o poderá, desde já, contar com o nosso esforço e 
nossa lealdade em prol da sua causa, que tambêm passa a ser a nossa. 

Seguem-se as assinaturas. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Bernardino Viana. (Pausa.) 

S. Ex~ não está presente. 
.Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 
S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. (Pausa.) 
S. Ex~' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. 

O SR. HELVID10 NUNES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Precedida de festividades cívico-religiosas, que se desenrolaram de oito a 
vinte e três de setembro, realizou-se na penúltima quarta-feira, na catedral de 
Nossa Senhora das Mercês, na cidade de Bom Jesus, Estado do Piauí, a Miss11 
de ação de graças pelo transcurso do vigésimo quinto aniversário da orde
nação episcopal de Dom José Vasquez Dias. 
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Presentes o governa ior Lucídio Portella, o V ice~ governador Waldemar 
Macêdo~ o deputado federal Milton Brandão, os deputados estaduais Sebas~ 
tião Leal e Jesualdo Cavalcante, o ato religioso, presidido pelo homenageado 
e concelebrado por Dom José Freire Falcão, arcebispo de Teresina, Dom 
Edilberto Dinkelborg, bispo de Oeiras~Fioriano, Dom Abel Alonso Nunes, 
bispo de Campo Maior, Dom Cândido Gonzales, bispo de São Raimundo 
Nonato, Dom Diogenes Silva Mathes, bispo da diocese de Franca, São Pau~ 
lo, e Dom Ramon Carrozas, bispo auxiliar da Prelazia de Bom Jesus, pelos 
padres Elias Ortiz, Rafael Ojeda e-Pedro Vasquez, de Corrente, Gregório CaM 
bilola, de São Raimundo Nonato, Raimundo Negreiros, de Monte Alegre do 
Piauí, Plácido Cassanova, de Parnaguá, José Batista Figueiredo, de Curima
tá, Francisco Sabatini, de Franca, e Carlos Martini Estevão, Rafael Roseiron 
e José Fernandes, de Bom Jesus, foi iniciado às nove horas e contou, ainda, 
com a participação do cerimoniârio Antonio Valberto da Silva e o compare
cimento das IrmãS mercedãrias-, do Prefeito Adelmar Moreno, do ViceM 
Prefeito José da Costa Rosal, vereadores, delegações das cidades vizinhas, as
sociações religiosas e incontável número de fiéis, de todas as classes e con
dições sociais, que lotavam todas as dependências da ampla e bela Catedral. 

Durante a celebração da Missa, e após as ofertas simbólicas dos repre
sentantes das diversas cidades e classes laboriosas da Prelazia, Dom José Vas
quez foi saudado em nome da comunidade eclesial, pelo bispo auxiliar Dom 
Ramon Carrozas e, em seguida, pelo engenheiro José Anchieta Martins Ro
sal, que discursou em nome do Prefeito e do povo de Bom Jesus. Ao final da 
cerimónia religiosa, de singular beleza, dirigi em nome das autoridades e do 
povo piauiense breves palavras de saudação ao homenageado, com destaque 
especial ao pionerismo e à obra, sobretudo nos campos educacional e social, 
realizada por Dom José Vasquez, ao longo do seu profícuo, dinâmico e bene~ 
mérito trabalho episcopal. 

O titular da Prelazia de Bom Jesus nasceu ern_ 20 de nOvembro de 1913, 
na Espanha. Ordenado sacerdote em 1936, licenCiado em ciências químicas 
pela Universidade de Salamanca, professor de matemâticà nos colégios dos 
padres mercedários de Ferro! e Poyo, Dom José Vasquez foi sagrado bispo 
no dia 9 de setembro de 1956, na sua pátria de origem. 

Considerado o criador da atual Prelazia de Bom Jesus, onde chegou a 13 
de maio de 1957, durante os vinte e cinco anos de ãtividade pastoral Dom Jo
sé Vasquez construiu um semfnárló e-3. Catedral de Nossa Senhoras das Mer
cês, edificou colégios e um Centro de Treinamento, fundou escolas e implan
tou obras sociais, instalou oficinas e lutou, algumas vezes oculta mas sempre 
denodadamente, pela abertura de todos os caminhos que conduzem à inte
gração e à participação do sul do Piauí na comunidade estaduaL 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Identificado com o Piauí e o seu povo, o filho da pequena Monforte de 

Lemos, na província de Lugo, na Espanha, fez-se realmente credor, no decor
rer do seu episcopado, do carinho, do respeito e das homenagens das autori
dades e do povo piauienses. 

Cidadão honorário do Piauí, em razão de título que lhe conferiu a As
sembléia Legislativa do Estado, Dom José Vasquez, para quem não contam 
as riquezas materiais, empolgou com a sua ação, especialmente, o sul do meu 
Estado. 

Hoje, já ao longe os ecos das festividades cívicowreligiosas que assinala~ 
ram a passagem do seu Jubileu Episcopal, desejo reiterar a Dom José Vas
quez as minhas saudações, preito de reconhecimento ao inigualável trabalho 
realizado, durante vinte e cinco_an_o_s, em favor do desenvolvimento do Piauí. 

Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
~ nador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Há pouco dias um conhecido humorista divulgou uma amarga anedota 
que dizia que o Brasil já possui a a bomba de nêutrons. Trata~se do BNH que 
mata o cidadão e preserva a habitação. Pelo jeito poderemos ter mais uma se 
a bancada do partido oficial aprovar o Projeto de Lei n9 22/81, do Executivo, 
que altera para pior o já inqualificável sistema previdenciário brasileiro. 

Devo acrescentar, Srs. Senadores, fazendo justiça à criatividade sem par 
de nossos governantes que a bomba de nêutrons da previdéncia serâ ainda 
mais avançada que a norte~americana, jâ que esta aniquila a todas as formas 
de vida orgânica, sem distinção de ctasse social, de idade, de renda ou de sexo, 
enquanto a nossa é seletiva: atinge em cheio os trabalhadores de baixa renda e 
muito especialmente aos aposentados, as viúvas e os órfãos, ou seja, fulmina 
inapclavclmente os humildes c desprotegidos. 

Para o Ministro Delfim e s_eu exército de técnicos incondicionais a velhi
ce é um estorvo, é um peso morto que não produz e que consome. Para ele o 

aposentado é carta fora do baralho, é bananeira quejâdeu cacho. O aposen~ 
tado não é lembrado dentro dos seus desumanizados cálculos econômicos. 

Belas e contundentemente comovedoras são as palavras do poeta Carlos 
Drumond de Andrade em artigo publicado recentemente no Jornal do Brasil, 
diz ele: ··começa pela dureza de ser rotulado de i nativo pelos documentos bu
rocráticos. Aposentado era antigamente. O termo envolvia certa dignidade, 
atestada pelos dicionários. Quem se aposentava recolhia-se a seus aposenta
dos, de pijama ou de chambre, bebia seu vinhozito, ouvia seu Bach ou seu 
Nazareth, lia as Memórias de um Médico em mil volumes e ... é isso mesmo. 
Sobrava algum vigor para o que desse e viesse, em matéria daquilo que é bom 
e não dura sempre". 

''Então a nomenclatura daspiana acabou com o termo aposentado e o 
substitui por inativo: 

"'-Fica-te aí a apodrecer, o não mais ativo, que nem sequer ês 
passivo! Se o que define o homem é a ação, o fazer e acontecer, dei~ 
xaste de pertencer à espécie humana, homem ou mulher que sejas, 
país não ages estâs legalmente incapacitado de agir!'~ 

HSuportar tamanho vexame, que hâ~de? Então os aposentados, 
perdida a identidade, passam à condição metafísica e se dissolvem 
na inexistência. O aposentado não é nem estâ: o aposentado, ou ina
tivo, define-se pelo não e pelo nada." 

Até aqui, Srs. Senadores, a cortante beleza das palavras do grande poeta. 
A Nação pergunta estarrecida, Senadores, porque a injustiça e o sadismo 

de penalizar os trabalhdores Civis mais huÕlildes quando em recente desabafo 
o próprio Ministro da Previdência declarou que a dívida do setor privado 
para com a Previdência Social aproximava-se de 15 bilhões de cruzeiros. Esta 
dívida envolve 168.921 processos que tramitam no Instituto de Adminis
tração da Previdência, podendo existir muitos -mais, diante da dificuldade de 
Obter informações reais. 

Injustiça com os humildes e proteção aberta aos poderosos. o Sr. Minis
tro não explicou, mas é válido supor que esses 15 bilhões incluem a contri
buição previdenciária descontada em folha de pagamento aos trabalhadores 
dessas empresas, ou seja, esses empresários não só deixam de recOlher sua 
própria- contribuiÇão e ainda fazem uso indevido da parcela descontada aos 
trabalhadores. Não são processados juridicamente e eram até há pouco pre
miados com o não pagamento dos juros e da correção monetária! De mais a 
mais, a Previdência sempre esteve disposta a acordos especiais com seus deve
dores e até a generosas anistiaS mediante promessa de bom comportamento 
futuro. 

Mas não é apenas o setor privado que deve à Previdência. As compa
nhiãs estatais devem, apenas elas, I bilhão de cruzeiros, cerca de mil prefeitu~ 
ras também não pagam. O débito da União era, em julho de 1981, de l06 bi~ 
lhões de cruzeiros, rião corrigidos monetariamente e isentos de juros. 

A conclusão é elementar: do tripé que compõe o sistema de sustentação 
da previdéncia apenas um setor cumpre religiosamente com suas obrigações, 
os trabalhadores assalariados. E é exatamente este setor, senhores Senadores, 
que se quer penalizar com as pretendidas alterações que se baseiam exclusiva~ 
mente em cortes de benefídos e restrições a direitos adquiridos. A injustíÇa de 
tal pretensão é gritante, pois penaliza segurados- empregados por todas as 
distorções do sistema, para as quais eles não concorrrem, e que resultam na 
alegada falência do sistema, segundo as conclusões da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Secção do Rio Grande do Sul. 

Fez-se necessário, Srs. Senadores. que explodisse o milagre económico, 
que se aprofundasse a crise política, econôn1ica e social que vive o País, que o 
povo conquistasse espaços para atuação política para que a Nação tomasse 
conhecimento de parte da ineficiência que impera no sistema previdenciãrio. 

Uma extensa reportagem publicada no Jornal da Tarde a partir de 6-7-
81, afirma que a Previdência simplesmente desconhece a existência de milha
·res e milhares de empresas. A Previdência tão pouco dispõe de um cadastro 
de contribuintes. Isso significa que o sistema não tem controle sobre a entra
da e a saída de recursost!! 

A isso some .. se a necessidade de exibir poder e suntuosidade. A sede da 
Previdência em Cuiabá, é um edifício de dezessete andares, padrão guarantã, 
para uma cidade que não chega sequer a ter 400 mil habitantes, A agência de 
Gu<i.rulhos é outro exemplo de faraonismo: é dotada até de heliporto!!! 

A Previdéncia é proprietária de 3.460 edificações e de 1.276 terrenos, 
imóveis estes avaliados em cerca de Cr$ 36 bilhões. A Previdência é dona de 
50% do capital do Instituto de Resseguros do Brasil, representado por 500 mil 
ações nominativas que, em maio de 1981, valiam 3 bilhões de cruzeiros. 

Segundo a reportagem cit_ada, a hidrelétrica de Itaipu, recebeu em de~ 
zernbro de 1977, um empréstimo da Previdência que, em valores da época, 
correspondia a I bilhão de cruzeiros. 
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Contudo isso, Srs. Senadores, como explicar que a Previdência pague 

atualmente Cr$ I 00 milhões a título de juros, por dia, aos bancos: cerca de 
Cri 36 bilhões anuais. 

Como entender que o superâvit de Cr$ 3,8 bilhões registrado nas fi
nanças do SINPAS em 1979, se convertesse, em 1980, em um déficit da ordem 
de Cr$ 46,8 bilhõos. 

É claro que o desvio indevido de verbas para outras atividades que não 
são aquelas para as quais o sistema foi criado enfraquece-o, descapitaliza-o, e 
caracteriza uma situação flagrantemente víolatória dos princípios eminente
mente sociais para os quais a Previdência foi criada. As mazelas administrati
vas, as constantes denúncias de fraude ajudaf!'l a entender outro tanto, e são 
situações que as autoridades executivas deveriam ter eliminado pela raiz antes 
de remeter a esta Casa um projeto que atenta contra direitos adquiridos pelos 
trabalhadores. 

Não é mera coincidência que déficit da Previdência tenha atingido a casa 
dos Cr$ 46,8 bilhões em 1980. O aumento do déficit é também conseqUência 
da atual política econômica de contração das atividades econômicas e causa
dora do desemprego generalizado e crescente. 

Atualmente, Srs. Senadores, vagam pelas seis maiores regiões metropoli
tanas do País - São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Salvador e Recife- mais de 900 mil pessoas desempregadas, segundo dados 
do IBGE. Adicionando-se a esse total o _número de subempregados- que é 
de I 0% da força de trabalho dos seis principais centros urbanos-, chega-se a 
2 milhões de desocupados somente nesses centros. 

Este é o núcleo do problema. A política recessionista imposta pelos inte
resses dos grandes banqueiros internacionais_. A dívida externa administra o 
Brasil e não o Brasit a dívida externa. A inflação e o desemprego são conse-
qüências diretas de tal política econômica. · 

Como afirmamos anteriormente, do tripé básico para arrecadação do 
sistema previdenciário - União, empregadores e empregados somente o últi
mo cumpre rigorosamente seus compromissos, e é justamente ele a maior víti
ma da atual política econômica. Se o Governo realmente quer solucionar o 
problema de déficit previdenciârio, deve modificar profundamente sua políti
ca econômica, pois cada desempregado é um contribuinte a menos e mais 
uma pessoa que necessitará de benefícios. 

É simplemente inaceitável, Srs. Senadores, que se pretenda impor mais 
sacrifícios nos orilbros já sacrificados dos trabalhadores. Soluções existem, só 
que o Governo rião quer enfrentá-las. Por exemplo, Srs. Senadores, jã existe 
amplo consenso entre políticos, economistas e entre os estudiosos da matéria 
que é fundamental introduzir correções na sistemática de contribuição das 
empresas. A contribUição das empresas que utilizam técnicas intensivas ·em 
capital deve ser calculada com base no faturamento das mesmas e não em re
lação à folha de pagamento como atualmente. Essas empresas, Senhores Se
nadores, com uma massa menor de trabalhadores, p·ortanto com uma folha 
de pagamento relativamente menor que as empresas intensivas em mão-de
obra, obtêm um faturamento incomparavelmente maior. Logo, é de elemen
tar justiça estabelecer esta diferenciação entre esses grupos de empresas, para 
os efeitos de contribuição à Previdência Social. 

Termino, Sr. Presidente, Srs. Senadores, reafirmando minha convicção 
de que esta Casa não pode fazer o papel de verdugo dos aposentados, das viú
vas, dos órfãos e dos trabalhadores em geral. Por isso, esse projeto de lei deve 
ser integralmente desaprovado, uma vez que as alterações pretendidas se ba
seiam exclusivamente em corte de benefícios e restrições a direitos adquiridos. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. PEDRO SI
MON EM SEU DISCURSO: 

PREVIDENCIA PERDE 10 

BILHÕES COM ISENÇÃO 

28-7-81 

Da Sucursal de Brasília 

Só com a isenção da cobrança de juros de mora (8% ao ano) sobre os 
atuais 168.921 processos de empresas que deixaram de recolher encargos pre
videnciários, tramitando na Procuradoria Jurídica a Previdência Social deixa
rã de receber, ao final dos cinco anos da reparcelamento especial concedido 
pelo Presidente Figueiredo aproximadamente Cr$ 10 bilhões, que represen
tam pouco menos da metade da dívida estimada em Cr$ 28 bilhões. Isso sem 
contar a isenção da cobrança de correção monetária (de acordo com a va
riação da ORTN) a todas que requerem o reparcelamento da dívida, congela
da daí para a frente. 

Para assessores da Previdência, essa foi a única fórmula encontrada pelo 
órgão para receber dos devedores sem condições de quitar suas dívidas que, 

ao requrerem o parcelamento do débito, passarão a pagar duas parcelas men
sais; uma atrasada e outra atualizada. colocando-se em dia com o sistema 
previdenciãrio. "Dessa foram- assinalaram- a Previdência passará a rece
ber mensalmente, a partir -de maio, cerca de Cr$ 900 milhões, se todas as 63 
mil empresas pedirem o parcelamento especial." 

O fato de o Governo beneficiar essas empresas com o reparcelamento, 
perdoando a correção normal a que estariam submetidas legalmente, repre
senta muito em termos financeiros para a Previdência, no entender dos asses
sores do Ministro Jair Soares: .. Esse é um dinheiro morto, já sem chances de 
ser recebido, que passarâ a entrar no caixa previdenciário." 

O mais importante, para os assessores do Ministro é que todas as 63 mil 
empresas devedoras do sistema passarão a pagar suas dívi~as, o que não 
aconteceria sem a insenção, ocasionando à Previdência um prejuízo muito 
maior. Além disso, as que atrasarem três parcelas consecutivas do pagamento 
especial perderão o privílégio da isenção, sendo o débito novamente corrigido 
e não mais terão direito a reparcelam'ento. 

Processos 

Os 168.921 processos que tramitam no Instituto de Administração da 
Previdência- podem existir muito mais, diante da dificuldade de se obter in
formações reais - estão assim discriminados: 34.645 são processos de in
fração em fase administrativa, representando Cr$ 11,3 bilhões; 60.678 em fase 
de cobrança judicial, representando Cr$ 5,4 milhões; 59.256 com parcelamen
to de dívidas através de cobrança administrativa, totalizando Cr$ 10,2 bi
lhões; 14.342 também com parcelamento da dívida, mas em cobrança judi
cial, equivalendo a Cr$ 984,6 milhões (destes valores não estã descontada a 
isenção). O ESTADO DE S. PAULO. 

NÃO É APENAS O SETOR 
PRIVADO QUEESTÁ EM FALTA COMA PREV!DENCIA 

As companhias estatais devem, apenas elas, I bilhão de cruzeiros; cerca 
de mil das quatro mil prefeituras espalhadas por todo o Brasil também não 
pagam. Mas toda essa dívida é um grão de areia diante da montanha de di
nheiro devida pelo próprio Tesouro. A contabilidade do SINPAS registra um 
débito da União de 106 bilhões de cruzeiros dos_ quais a Secretaria do Planeja
mento reconhece 99 bilhões, a serem reembolsados em suaves prestações. 
(Jornal da Tarde. 6-7-8!.) 

FALTA CADASTROS 

Prova máxima de que a máquina da Previdência está desgovernada é o 
fato de que não há um cadastro de contribuintes. Isso significa que o sistema 
não tem controle sobre entrada e saída de recursos; não sabe quem tem ou 
quem não tem direito aos seus benefícios; ou por quanto tempo contribuiu 
cada segurado. Os interessados é que sempre têm de provar, por meio de um 
sem número de papéis, atestados e certificados estarem em dia com o INPS. 

Não se pode sequer alegar que a elaboração de um cadastro geral é uma 
tarefa impossível. Não é menos do que foi, por exemplo, o Cadastro Geral 
dos Contribuintes da Receita Federal feito" há anos. Se o leão do imposto de 
renda conseguiu realizar um serviço relativamente eficiente, por que o SIN
PAS que, pelo menos teoricamente, dispõe de mais recursos e de mais gente 
não o conseguiu'? Essa pergunta não tem resposta fácil dentro do Ministério. 

Não falta aPenas um cadastro de contribuintes. Falta ainda um cadastro 
de empresas que constituem a segunda parte dos contribuintes da Previdên
cia. A DA T APREV estâ trabalhando para isso, mas o Ministro Jair Soares 
reconhece que mais de 1,8 milhão de empresas são simplesmente desconheci
das pelo SINPAS. (Jornal da Tarde, 6-7-8!.) 

SUNTUOSIDADE 
O espírito centralizador, mesclado com a eterna necessidade de exibir 

poder e suntuosidade, levaram a Previdência a construir custosíssimos edifi~ 
cios administrativos. O Ministro Jair Soares, por exemplo, critica a sede da 
Previdência em Cuiabá, um edifício de dezessete andares, padrão guarantã, 
para uma cidade que não chega sequer a ter 400 mil h,abitantes e que, certa
mente, tiraria melhor proveito se os prédios fossem mais simples, menores e 
mais próximos da popul.ação da Capital e do Interior. 

Outro exemplo de faraonismo segundo o Ministro, é a agência de Gua
rulhos, dotada até de heliporto, uma benfeitora que seguramente não serâ uti
lizada pelos doentes. 

Além dos imóveis utilizados para abrigar a máquina do sistema, há os 
imóveis que passaram a ser da Previdência quase sempre por apropriação a 
titulo de pagamento de dívida. São nada menos que 3.460 edificações e !.276 
terrenos, num total de 4.736 imóveis. Grande parte deles são mal administra
dos, ocupados por terceiros, gritados e, por isso mesmo, são de difícil recupe
ração. 
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"Outro dia descobri - disse Jair Soares- que um maravilhoso escri
tório situado no coração do Rio de Janeiro, na rua México, está alugado por 
nada mais do que 58 centavos por mês. T-rata-se de um a:rltigo contrato que 
não foi reajustado, não foi renegociado ... querp é que tira o inquilino de lá 
agora?" 

Nada se programa, nada se racionaliza, nada se prevê. As coisas vão 
acontecendo apenas por gravidade e inércia. "'Em Manaus, por exemplo, os 
hospitais credenciados não fazem hemodiâlise renal (filtragem do sangue por 
meio de rim artificial) pOrque não estão equipados para isso. Mas hâ lá um 
hospital não credenciado que poderia perfeita-mente executar o serviço. Em 
vez de encaminhar o paciente a esse hospital, o INAMPS vem sendo obrigado 
a pagar transferência, por via aérea, parã Belém do Pará, com acompanhante 
e tudo, porque só lá é que o INAMPS tinha autorizado a execução do trata
mento. Tudo isso aqui está cheio de coisas assim"- diz o Ministro. (Jornal 
da Tarde, 8-7-81.) 

INSTITUTO DE RESSEGUROS 

O Instituto de Resseguros do Brasil, não se sabe a que título, também re
cebeu um valioso presente da Previdência, igualmente por meio da partici
pação de 50% no_ seu capital, representado por 500 mil ações nominativas 
que, em maio de 1981, valiam 3 bilhões de cruzeiros. Apesar de ser dona da 
metade do ativo do IRB, a Previdência Social não tem direito sequer a parti
cipar de sua administração. O IRB está subordinado ao Ministério da lndús

. tria e do Comêrcio. (Jornal da Tarde 7-7-8/.) 

ITAIPU 

A própria Hidrelétrica de Itaipu, empreendimento qu-e é 50% estrangeiro 
(porque construído em parceria com o Paraguai), recebeu, em dezembro de 
1977, por decisão do presidente Geisel, um empréstimo da Previdência que, 
em valores da êpoca, corresondia a 1 bilhão de cruzeiros. Hoje Itaipu ainda 
deve 2,9 m"ilhões de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional que valem 
um pouco mais de 3 bilhões de cruzeiros. Se levarmos em conta que apenas 
em 1980, a correção monetária correspondeu à metade da inflação real, dá 
para concluir que, em apenas um único ano, a Previdência, somente com esse 
empréstimo à ltaipu perdeu aproximadamente I bilhão de cruzeiros. Foram, 
pois, 500 milhões de cruzeiros dos trabalhadores brasileiros, ' 4doados" ao Pa~ 
raguai, apenas no ano de 1980. (Jornal da Tarde, 7-7-81.) 

TABELA I 
fVOLUCÃO RECENTE DA SITUACÃO FJNANCElRA 

DO SINPAS Cr$ BllHOtsCORREH"'!.ES 

tYl·l 191') l'llô I '1/ l \Y7H l'l/9 1'/l!IJ 

R•< oito ~tt:. a s~ 1 "'' I :11;1 9 713.7 J:l~.L! 6J6 o 
D<t~p<HO ~:J I ~') 6 '}0 l 1 :l'/ !I :.'1'1 33:1 u t.II'JU 

Ro\t~hodo 3 I 3 1 , I 7 1.1 1.0 3U •b n • • 
Fortle: lAPAS MPAS 

! TABELA2 
'IAXAS REAIS DE CRESCIMENTO DAS DESPESAS 

DOSINPAS (Taxas Anuais% ) 

1975 1976 1977 1978 [<,'79 1'~110 

0o"Spos::~1'otul 271 71.9 6' l \ 3 \b '" 
INP~ \0.1 166 lO' 1:2.9 62 I .7 

INAMPS 346 :11 u 30 116 '60 16 

lAPAS .:J.\.2 l2.0 :29_0 IJ . 31,4 3'!.9 

UI.A + -
17.6 5.7 

FUNABEM 
73.1 ::lS.S 30 3 ,. 

FONJ!: lAPAS MPAS ai• 19'77, Bolanços Gorcrls do FPAS, EBA 
• .FUNABEM porg anof poHedoros. 'd.,f/olor /GP. 01 

TI\ BEL!\ :1 
COMPO~IÇÃO % DA DESPESA !lO 

SJNPA:; EVOLUÇÃO RECENTE 
I'Hol 1916 197U JQUO 

INPS 6U.1 6:1,5 6~ u ótl.O 

INAMPS 26.~ li ,6 '}9 ~ 273 

lAPAS ol.l 39 :I :I JO ... " 07 '" 13 

FUNAEIEM o' 0.3 0.4 0.4 

TOTAl 100.0 100.0 100.0 100.0 
SIMPAS 

FONTE~ \f'Jd" Tobela 6 

TI\BELA4 
TAXAS REAIS DE CRESCIMENTO DA RECEITA DO 

SISTEMA PREVIDENCIÁRIO 

(Taxa Moi-dla {Texas anuais) 

1971 19'74 1975 1976 1977 1978 197'1 1980 

Receita do 
19.6 17,6 ll.J 110 6.6 "' 60 C:ontribu!çõos 

Re~:colta Total 18.2 17,Q 13.9 66 10,9 19 5.3 
FPAS 

FONTE: lAPAS -MPAS Ocflolor utilizado /GP· 01 

TABELA5 

QUEDA DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO NO 
fiNANCIAMENTO DA PREVIDÊNCIA 

{Taxa Mt.tdia) 1974 1975 197~ 1977 1978 1979 1980 1970 1973 

Partic:ipaçi!oa da Uniõo na 

'' 
., 6 2 

Rece!lo Total da FPAS 
62 7.1 " 

,,, 5.2• 

So/doOov1tdar de Unliia 

"·' I para com a SINPAS 4.2 7.6 14.7 no l3.7 5ó.8 
{bilhõ•s corronte~) 

FONTE: Bolonça.s do FPAS 
• rJxdulndo·se os encargos prttvidendórlas da Un/áo;o,ql.lll pouaram" lertr6nsi1o orçcrm•n-

tório somenlo cm 1980, cr poriTdpoçlJo elotlva dos tronsforfnclos do UnUSo em 1980 foi 
de ope11os 3.4"•· 

TI\BELA6 
EVOlUÇÃO DA DESPESA COM BENEFÍCIOS E !lA 

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES COMPUlSÓRIAS 
{MILHÕES CORRENTES) 

1 1974 1975 1976 1'177 1978 1979 1980 

A. ~:~~~~~:l~õos I 32,7 49,1 78,8 12.4,6 188,0 309,3 582.7 

B. ~:;:~:~:sde Í 22.1 32 .B 53,9 86,9. 138,6 213,8 43l-.~ 

6/A J 67 . .4 66.7 68,4 69.8 7l,7 69,1 7.tA 

fonte' lAPAS,. MPAS 

(Folhetim - Supleménto Folha de S. Paulo, 30-8-81) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Não há mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designan

do para a sessão extraordinária, a realizar-se às 18:30 h., a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n"' 5, de 
1981 (n9 76/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio 
de Cooperação Cultural e Educacional entre o Governo da República Fede-
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rativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, concluído em 
Brasília, no dia 29 de julho de 1980, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 756 e 757, de 1981, das Comis
sões: 

-de RelaçÕf!s Exteriores; e 
-de Educação e Cultura. 

-Z-
Discussão, erri primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 109, de 

1980, do Senador Nelson Carneiro, que pi"õíbe ação declaratória ainda que 
tenha ocorrido a violação do direito; tendo 

PARECER, sob n' 727, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

a Emenda n9 1-CCJ que apresenta. 

-3-

ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exte
riores sobre a Mensagem n•264, de 1981, (n' 418/81, no origem), de 17 de se
tembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Armi.ndo Branco M.endes Cadaxa, 
Ministro de Primeiro Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República Popular Polonesa. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 20 minutos.) 

ATA DA 171~ SESSÃO, EM }9 DE OUTUBRO DE1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -
PRES!Dll:NCIA DO SR. JARBAS PASSARINHO 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto S~na- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Evandro Carrei
ra - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Jarbas Passarinho - Alexandre 
Costa- Luiz Fernando Freire- José Sarney- Alberto Silva- Bernardi
no Viana - Helvídio Nunes - José Lins - Mauro Benevides - Dinarte 
Mariz - Martins Filho - Cunha Lima -·Humberto Lucena - Milton 
Cabral- Aderbal Jurema- Nilo Coelho -João Lúcio- Luiz Cavalcante 
- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Passos Pôrto- Jutahy Magalhã~s
Lomanto Júnior- Dirceu Cardoso -João Calmon- Amaral Peixoto
Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Mllrilo Badaró
Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco Montare- Benedito Ferreira 
- Henrique Santillo - Lãzaro Barboza - Benedito Canelas - Gastão 
Müller- Vicente Vuolo- José Fragelli- Mendes Canale- Affonso Ca
margo- José Richa- Leite Chaves- Jaison Barreto- Arno Damiani
Paulo Brossard - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 54 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-a à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
no 5, de 1981 (n' 76/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Convênio de Cooperação Cultura e Educacional entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Esta
d.os Unidos Mexicanos, concluído em Brasília, no dia 29 de julho de 
1980, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 756 e 757, de 1981, das 
Comissões: 

-de Relações Exteriores: e 
- de Educação e Cultura. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 5 DE, 1981 
(n' 76/80, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Convênio de Cooperação Cultura e Educacio
nal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go-,.·erno 
dos Estados Unidos Mexicanos, concluído em Brasília, no dia 29 de 
julho de 1980. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I 'i' Fica aprovado o texto do Convênio de Cooperação Cultural e 

Educacional entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 

dos Estados Unidos Mexicanos, concluído em Brasília, no dia 29 de julho de 
1980. 

Art. 29 Este decreto legislativo entrarã em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item Z: 
Discussão~ em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 109, de 

1980, do Senador Nelson Carneiro, que proíbe ação declaratória ainda que 
tenha ocorrido a violação do direito, tendo 

PARECER, sob n' 727, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

a Emenda n':t l-CCJ que apresenta. 
Em discussão o projeto e a emenda, em primeiro turno. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves para discutir a ma

téria. 

O SR. ALO YS!O CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Continua em discussão a 
matéria. (Pausa.) 

Não havendo mais quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação o projeto, sem prejufzo da emenda a ele oferecida. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 109, DE 1980 

Proíbe ação declaratória ainda que tenha ocorrido a violatão do 
direito. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 É revogado o parágrafo único do- art. 49 do Código de Processo 

Civil (Lei n' 5.869, de II de janeiro de 1973). 
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições Cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se à votação ·da 
Emenda n' 1-CCJ. · ·· · 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovados o projeto e a emenda, a matéria vai à Comissão de Redaçã6 a 

fim de redigir o vencido para o segundo turno regimental. 

P. a seguinte a emenda aprovada 

EMENDA No 1-CCJ 

Dê~se à Ementa do Projeto a seguinte redação: 

"Revoga o parágrafo único do art. 4'i' da Lej n9 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 - Código de Processo CiviL" 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Consulto os Srs. Líderes: 
A folha de presença registra o comparecimento de 53 Srs. Senadores; to· 

camos a campainha por meia hora e verificamos que estão presentes no pie~ 
nário apenas 27 Srs. Senadores. A matéria constante do item seguinte será de 
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natureza secreta. Terei que fazer evaCuar do ·recinto os funcionários e assis- ' 
tentes, para submetê-la à votação. 

O Sr. Aloysio Chaves - Sr. Presidente, p~rmite-me uma ligeira inter-
venção? · 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não. 

O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presidente,_ desejaria tecer_ uma série de consi
derações a respeito dessa indicaçã_o, porque fui relator do processo na Comis
são de Relações Exteriores. Trata-se de uma designação da mais alta impor
tância, para Ocupai ã Embaixada do Brasil na Polónia, no momento em que 
esse País atravessa notórias dificuldades. Gostaria de fazer uma apreciação 
ao Plenário do Senado, na oportunidade, na reunjão secreta, i"nclusive, 
reportando-me à lúcida e minuciosa exposição que foi apresentada pelo Em
baixador Armindo Branco Mendes Cadaxa. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador José Lins. 

O SR. JOS.it LINS- Sr. Presidente, solicitaria de V. Ex• que, em virtu-~ 
de da falta de número, suspendesse a votação dessas matérias para posterior 
apreciação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- É uma consideração sobre 
o qual ouvirei a Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Presidente, jã que se cogita de refor
mar o Regimento ã moda da Casa, devo declarar a V. ~x• que nada mais aqui 
passará sem número. Tomo uma posição definitiva, haja o que houver. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Masjã hã algum tempo es
tã sendo assim. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Ratifico a minha posição. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A partir de 1• de março, 
parece-me que tem sido assim. 

Apenas acho que se transformarmos a sessão em secreta, como é regi
mental, e tivemos de mandar ler o parecer da Comissão, para depois votar~ 
mos, especialmente alertados pela colocação do nobre Senador Aloysio Cha
ves, ao constatarmos não haver quorom, poderá haver uma interpretação des
primorosa de que a indicação do Sr. Embaixador não foi" acolhida. Por esta 
razão, se houver entendimento dos Líderes, eu declararia a falta de quontm e 
não transformaria a sessão_ em secreta. 

O Sr. Aloysio Chaves - Sr. Presidente, a decisão é das Lideranças. Eu 
apenas estava me antecipando para dizer a V. Ex• e à Casa que desejada tecer 
considerações elogiosas à designação do eminente Embaixador para ocupar a 
representação do Brasil na Polônia. 

A exposição de S. Exf. calou muito bem no espírito de todos os membros 
que integram a Comissão de Relações Exteriores. E mais: por sugestão do 
eminente Senador Paulo Brossard, como o Embaixador Cadaxa vinha da Ja
maica, ele fez para a Comissão de Relações Exteriores, primeiro, uma disserw 
tação sobre as condições deste país e a maneira como se houve no desempe~ 
nho desta alta missão. A seguir, produziu uma minuciosa, muito bem deta~ 
lhada, mui to bem estruturada exposição sobre a Polônia, o seu comércio ex~ 
terno, o seu desenvolvimento industrial, os problemas que está enfrentando e, 
ao mesmo tempo, as diretrizes que leva rã para o desempenho de tão alta mis~ 
são. 

Esse registro ficou limitado numa sessão da Comissão de Relações Exte~ 
riores, que foi pública. Agora eu me julgo no dever de trazer o assunto para o 
conhecimento de toda a Casa, subordinando~ me à decisão de V. Ex• e da Li~ 
derança. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Até porque a participação 
que V. Ex• pretende ter serã na sessão secreta correspondente. 

Somos 27 Srs. Senadores e depois do toque de 30 minutos da campainha 
temos apenas 3 dos 20 representantes do PMDB. (Pausa.) 

O Senador Bernardino Viana diz agora que somos 30: eu havia contado 
27. Neste caso, vou transformar a sessão secreta; pode ser que cheguem 4 Srs. 
Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 3: 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Re
lações Exteriores sobre a Mensagem n• 264, de 1981 (n•418/81, na 
origem), de 17 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Pre
sidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Sr. Armindo Branco Mendes Cadaxa. Ministro de Primeira Classe, 

da carreira de Diplomata, para exercer a função de Em baixado r do 
Brasil junto à República Popular Polonesa. 

A matéria constante do presente item da Ordem do Dia, nos termos da 
alínea h~ do art. 402 do Regimento Interno, deve ser apreciada em sessão se~ 
creta. 

Solicito dos Srs. funcionários as providências necessárias a fim de serres
peitado o preceito regimental. 

(Secreta às 19 horas e 05 minutos, a sessão volta a ser pública às 
/9 horas e 20 minutos) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Estã reaberta a sessão. O 
nobre Senador Franco Montoro enviou à Mesa projeto, cuja tramitação, de 
acordo com o Regimento Interno, deve ter início na Hora do Expediente. A 
prOposíção será anúnciada na próxima sessão. 

O SR. PRESII]ENTE (Jarbas Passarinho) - Nada mais havendo que 
tratar, vou encerrar apresente sessão, designando para a sessão ordinária de 
amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
I 

Contirillação da votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 49, 
de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Pa
recer n• 361, de 1981, com voto vencido do Senador Affonso Camargo), que 
autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a realizar operação de 
empréstimo externo no valor de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares 
americarióS),- destinado ao progrfl;ma de investimentos do Estado, tendo 

PARECERES, sob n•s 362, 663 e 664, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, lP pronunciamento: pela constitucionalidade 

ejurjdicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 2P pronunciamen
to: favorável à Emenda n9 I da Comissão de Finanças, com voto vencido, em 
separado, do Senador Mendes Canale; e 

-de Finanças (2? pronunciamento: em virtude de documentação anexa
da), apresentando Emenda n9 1-CF, com voto vencido dos Senadores José 
Fragelli, Affonso Camargo e Pedre, Simon. 

(Dependendo da vot:;tção do Requerimç:nto n9 331, de 1981, do Senador 
Mendes Canale de adiamento da votação para cumprimento de diligência). 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 72, de 1979 (n9 
3.467/77, na Casa de origem), que dá nova ·redação ao caput do artigo 55 da 
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 248 e 249, de 1981, das Comissões: 
-de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência 

Social), favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Cha
ves; e 

- de Saúde. favorável. 
3 

Votação, em turno único, do Projçto de Lei da Câmara n9 27, de 1981 (nll 
1.001/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a 
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 640 e 641, de 1981, das Cernis-
sões: 

-de Educação e Cultura; e 
-de Finanças. 

4 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 90, de 1981 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 608, 
de 1981, com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autoriza o Gover
no do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e 
qu.atro milhões, cinqüenta e três mil e ceril cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 609, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale. 
5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 93, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 619, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG} a élevar em 
Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 620 e 621, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e 
- de Munic{pios, favoráveL 
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6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nll 95, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nll 625, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapá (AP) a elevar em 
Cr$ 20.000.UOO,OO (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 626 e 627, de 1981, das Comissões: 
- de Consrítuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

7 

Votação, em turno úriTCo, do Projeto de Resolução n~'96, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nll 628, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringã (PR) a contratar 
operação de crédito no valor de CrS 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove 
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e 
cinco centavos), tendo 

PARECERES, sob n•s 629 e 630, de 198 Çdas ComiSsões: 
-de Constituiça-o e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios. faVOrável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 205, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como concJusão de seu Parecer n9 1.356, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar 
em Cr$ 49.070.232,88 (quareqta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta 
e dois cruzeiros e -oitenta e oito centavos) o mo-ritante de sua dívida consolida· 
da, tendo 

PARECERES, sob n's 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitUcionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nll 7, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~'2l, de 
1981), 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, sete· 
centos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 22 e 23, de 1981, das Comissões: 
-de ConstÚuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munic[pios, favorável. 

lO 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 68, de 1981 (apre-
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nº 421, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de florianópolis (SC) a elevar 
em Cr$ 48.600.000,00 fcruarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívicí'a consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 422 e 423, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Munic[pios, favorável. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 84, de 1981 (apre· 
sentado pela Comissão de Economia como côndusã_ô_ d-e- seu- Parecer n9 485, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em 
CrJ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqUenta 
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqílenta e sete centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 486 e 487, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munic-fpios, favorável. 

12 

Votaçãb, em turno único, do Projeto de Resolução nll 91, de 1981 (apre· 
sentado pela Comissão de Economia como conc1úsão de seu Parecer n~' 610, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$ 
2.722,000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 61 I e 612, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Franco Montoro; e 
- de Municípios, favorável. 

13 

Votação, em turno único,- do Projeto de Resolução nll 8, de 1981 (apre· 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 24, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$ 
29.272._025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cin
co cruzeiros e trinta e seis centavos} o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 25 e 26, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

14 

Votação, em tUrno úrik:O,-do Projeto de Resolução n9 64, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~'409, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (SP) a elevar em Cd 
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqUenta e cinco mil, nove
centos e oito cruzeirOS e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna, tendo 

PARECERES, sob n's 410 e 411, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ra~os; e 
- de Munic_fpios, favorável. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 12, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
Cr$ 6.017.802,61 (s~is milhões, dezessetc; 11}il, oitocentos e dois cruzeiros e ses
senta e um centavos) o montante de sua divida consoliçiada, tendo 

PARECERES, sob n's 13 e 14, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munif[pios, favorável. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 15, de 
1981 ), que autoriza a Prefeitura ~unicipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecen
tos e vinte e cincO cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nll 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios. favorável. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 38, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279, 
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em 
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta 
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição i! Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 1981 (apre-
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 594, 
de 1981 ), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiás a con
tratar operação de crédito no valor de CrS 9.813.300,00 (nove milhões, oito-

~ centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo 
PARECER, sob n' 595, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 
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20 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 675, 
de 1981), -que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em 
CrS 130.213.939,45 (cento e trinta-milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

21 

Votação, em turno únicO, do Projeto ae Resolução n9 60, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em CrS 128.9"68.800,00 (céitO e vinte e oTfó milhões, novecentos e sessenta e 
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

22 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 102, de 1981 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 678, 
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvile (SC) a elevar em 
CrS 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões: 
-de Constituiçàõ e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidaôe; e 
-de Munic[pios, favorãvel. 

23 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 108, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia COfiO conclusão de seu Parecer n9 713, 
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar 
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e no
venta e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 714, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

24 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 40, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo do escritor Josué Moot_e_llo, referente ao ingresso do ex-Ministro 
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. 

25 

Votação, em turilo único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, 
baixadas em comemoração ao 179 aniversãrio da Revolução de março de 
1964. 

26 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, cl do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Senador Franco 
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e 
empresários na administração da Previdêricia Social (INPS, lAPAS e 
1NAMPS). 

27 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 149, de 1981, do Senador 
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo irliiüilado .. 0 Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Mone
tãrio", de autoria_ __ d_o _e_cQnomista Sérgio Machado, publicado no Jornal do 
Brasil. edição de 23 de junho de 1981. 

28 
Votação, em turno único, do Requerimento n9 313, de 1981, do Senador 

Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 156, de 1979, do Senador Hum
berto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras provi
dências. 

29 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1981, 
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores 
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 654 e 655, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no 

mérito, favorável; e 
- de Educação e Cultura, favorável. 

30 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 117, de 
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como incenti
vo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pe~ 
las pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 204 a 207, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto em separado do Senador Aderbal Jurema; 
-de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José 

Lins; 
- de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e 
-de Finanças, favorável. 

31 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo 

PARECER, sob n• 1.006, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Ader
bal Jurema. 

32 

Votação, 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 Quércia, alterando dispositivo da 
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Pre
vidência Social, tendo 

PARECER, sob n• 1.034, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justlça, pela inconstitucionalidade. 

33 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de 
renda o 139-salário, tendo 

PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comlssão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

34 

Votação, em primeiro turno (apreciaçãÕ preliminar da constitucionali
dade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje-. 
to de Lei do Senado n9 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo 

PARECER, sob n• 1.009, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

35 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
CrS 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de MunicíPios, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, do Senador Dir

ceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Cons
tituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 20 minutos.) 
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SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Resenha das Matérias apreciadas de ]'i' a 30 de Setembro 

(Art. 293, inciso II, do Regimento Interno) 

Projetos A provados e encaminhados à promulgação 

Projeto de Resolução n'i' 186, de 1980 (Comissão de Economia)- que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Fernandópolis, Estado de São Paulo, a 
elevar em CrS 25.093.740,67 (vinte e cinco milhões, noventa e três mil, sete
centos e quarenta cruzeiros e sessenta e sete centavos) o montante de sua dívi
da consolidada. Sessão: 10-9-81. (Extraordinâria.) 

Projeto de Resolução n'i' 187, de 1980 (Comissão de Economia)- que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim Alegre, Estado do Paranã, a elevar 
em CrS 5.400.803,20 (cinCo milhões, quatrocentos mil, oitocentos e três cru
zeiros e vinte centavos)" o monfante de sua dívida consolidada. Sessão: 10-9-
81. (Extraordinária.) ' 

Projeto de Resolução n' 188, de 1980 (Comissão de Economia)- que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, a 
elevar em Cr$ 9.108.331, t 7 (nove milhões, cento e oito mil, trezentos e trinta e 
um cruzeiros e dezessete centavos) o montante de sua dívida consolidada. 
Sessão: 10-9-81. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n9 202, de 1980- (Comissão de Economia)- que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas, Estado de Minas 
Gerais, a elevar em Cr$ 42.342.30o-,oo (quarentá e dois milhões, trezentos e 
quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. Sessão: 10-9-81. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n' 203, de 1980- (Comissão de Economia)- que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa, Estado de Minas Gerais, 
a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setent

1
a e um mil, 

cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 
10-9-81. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n' 98, de 198l -(Comissão de Finanças)- que 
estabelece alíquotas máximaS para o imposto de que trata o item I, do artigo 
23, da Constituição FederaL Sessão: 10-9-81. (Extraordinária.) 

Projeto de Decreto Legislativo n' 6, de l98l (n' 63/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o Texto do Tratado de Amizade, Cooperação eCo
mércio, concluido entre o Governo da República Federativa do Brasil e ci 
Governo da República de Zâmbia, em Lusaca, a 5 de junho de 1980. Sessão: 
!6-9-81. (Extraordinária.) 

Projeto de ResoluÇ"Jo n' 206, de 1980- (Comissão de Economia)- que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina, Estado de Mato Grosso 
do Sul, a elevar em Cr$ 845.980,00 (oitocentoS e quarenta e cinco mil, nove
centos e oitenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 16-
9-81. (ExtraordinÚia.) 

Projeto de Resolução n9 36, de 1981- (Corriissão de Economia)- que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
a elevar em Cr$ 164.593.304,00 (cento e sessenta e quatro milhões, quinhentos 
e noventa e três mil, trezentos e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. Sessão: 16-9-81. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n9 87, de 1981- (Comissão de Constituição e Jus
tiça)- que suspende a execução da Lei n'i' 634, de fq de abril de 1975, do Mu
nicípio de Rinópolis, Estado de São Paulo. Sessão: 16-9-81. (Extraordinária.) 

Projeto de Decreto Legislativo n' 24, de l980 (n' 64/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o Texto da Convenção n9 142 da Organização Inter
nacional do Trabalho, sobre a Oricritãção Profissional e a Formrição Profis
sional no Desenvolvimento de Recursos Humanos, adotada em Genebra, a 
23 de junho de 1975, durante a sexagésima sessão da Conferência Geral da 
Organização Internacional do Trabalho. Sessão 17-9-81. (Extraordinária.) 

Projeto de Decreto Legislativo n' 31, de 1980- (n' 65/80, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o Texto da Convenção n9 132 da Organização 
Internacional do Trabalho, sobre férias anuais remuneradas, adotada em Ge
nebra, a 24 de junho de 1970, durante a qüinquagêsima-quarta sessão da 
Conferência Geral da Organizaçfo Internacional do Trabalho. Sessão: 17-9-
81. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n'i' 97, de 1981- (Comissão de Constituição e Jus
tiça)- que suspende a execução do inciso I, do n9 48 da Tabela "A", do art. 
37 da Lei n<:~4.747, de 9 de maio de 1968, do Estado de Minas Gerais. Sessão: 
!7-9-81. (Extraordinária.) 

Projeto de Decreto Legislativo n' 23, de 1980- (n' 57/80, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o Texto do Acordo de Cooperação Econômica, 
Científica e Técnica, concluído entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Popular de Angola, em Luanda, a II de ju
nho de !980. Sessão: 23-9-81. (Extraordinâria.) 

Projeto de Decreto Legislativo n' l4, de 1980- (n' 4!/80, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o Texto do Acordo entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e a República do Iraque sobre os Usos Pacíficos da 
Energia Nuclear, concluído a 5 de janeiro de 1980. Sessão: 29-9-81. (Extraor
dinária.) 

Projeto de Decreto Legislativo n'i' 9, de !981- (n9 72/80, na Câmara dos 
Deputados}, que aprova o Texto da Convenção destinada a evitar a dupla tri
butação e prevenir a evasão fiscal em matéria de Impostos sobre a Renda e o 
Capi~al, con~luída entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Reino da Noruega, em Brasília, no dia 21 de agosto-de 1980. Ses
são: 30-9-81. (Extraordinária.) 

Projetos aprovados e encaminhados à Câmara dos Deputados 
Projeto de Lei do Senado n' 146, de 1979, do Senador Aloysio Chaves, 

que dá nova redação a dispositivos da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 
1966, que cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras provi-
dências. Sessão: 2-9-81. (Extraordinária.) · 

Projeto de Lei do Senado n9 296, de 1980, do Senador Aderba1 Jurema 
que estende à Federação Nacional das Associações Economiárias - FE
NAE, os benefícios previstos na Lei n' 1.134, de !4 de junho de 1950. Sessão: 
2-9-Sl. (Extraordinária.) 

Projeto de Lei do Senado n9 92, de 1981, do Senador Affonso Camargo, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de constar das embalagens de cigarro e 
demais derivados do fumo inscrição de advertência, e dá outras provídências. 
Sessão: 10-9-81. 

Projeto de Lei do Senado n'i' 256, de 1981, do Senador Bernardino Viana, 
que dispõe sobre ã. realização de Convenções para renovação dos diretórioS a 
que se refere o art. 69 da Lei n9 6.767, de 20 de dezembrb de 1979, e dâ outras 
providências. Sessão: 10-9-81. (extraordinária). 

Projeto de Lei do Senado n'i'. 219, do Senador Nelson Carneiro, que dá 
nova redação ao caput do art. 15 do Decreto-lei nó 1.642, de 7 de dezembro de 
1978, que altera a legislação o Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas. 
Sessão: l7-9-8l. (Extraordinária.) 

Projeto aprovados e encaminhados à Comissão de Redação 
Projeto de Decreto LOgislativo n' 13, de 1980 (n' 42(80, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o Texto do Acordo sobre Transportes Aéreos ce
lebrado entre o Governo da R~pública Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Suriname, firmado em Brasília, em 28 de janeiro de 1980. Ses
são: 24-9-8!. (Extraordinária.) 

Projeto de Decreto Legislativo n' 20, de l980 (n' 53(80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova os Textos dos Atos da União Postal das Américas e 
Espanha- UPAE, concluídos em Lima, a 18 de março de 1976, durante o XI 
Congresso da União Postal das Américas e Espanha. Sessão: 24-9-81. (Ex
traordinária.) 

Projeto de Decreto Legislativo n9 30, de 1980 (n9 66/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o Texto da Convenção n'i' 148 da Organização lnter- , 
nacional do Trabalho sobre proteção dos Trabalhadores coqtra os riscos pro
fissionais devidos à contaminação do ar, ao ruído e às vibrações no local de 
trabalho adotada em Genebra a 19 de junho de 1977, durante a sexagésima
terceira sessão da Conferência Geral da OrganizaÇão Internacional do Traba~ 
lho. Sessão: 24-9-8!. (Extrarodinária.) 

Mensagens aprovadas relativas à escolha de autoridades 
Mensagem n' 190, de 1981 (n' 330(81, na origem), pela qual o Senhor 

Presidente da República submete à deliberação do Senado na escolha do Se
nhor Ayrton Gonzales Gil Dieguez, Embaixador do Brasil junto à República 
do Zaire, para cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República Ruandesa. Sessão: 23-9-8!. (Extraordinária.) ' 

Mensagem n' 214, de 198! (n' 366(81, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Se
nhor Marcelo Raffaelli, Embaixador do Brasil junto à República da Costa do 
Marfim, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à .República do Alto Volta. Sessão: 23-9-8!. (Extraordinâria.) 

Mensagem n' 216, de l981 (n' 364(81, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Se
nhor Sérgio Armando Frazão, Ministro de Primeira Classe, da carreira de 
Diplamata, para exercer a função de Embaixador do Brasil na delegação per
manente junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura, República Francesa. Sessão: 30-9-8!. (Extraordinâria.) 

Projetos reje"itados nos termos do art. 278 do Regimento Interno e encami
nhados ao arquivo 

Projeto de Lei do Senado n9 208; de 1978, do Senador Orestes Quércia, 
que modifica a redação do parágrafo 39 do artigo 543 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. Sessão: 14-9-81. 
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Projeto de Lei do Senado nq 132, de 1979, do Senador Amaral Furlan, 
que autoriza o INAMPS a re-alizar convênio com as entidades sindicais que 
prestam assistência médico-dentária a seus associados e dePendentes. Sessão: 
!5-9-81. 

Projeto de Lei do Senado n"' 173, de 1977, do Senador Orestes Quércia, 
que acrescenta item V ao art. 130 da Consolidaçã_o das Leis do Trabalho._ Ses
são: 23-9-81. 

Projeto retirado pelo autor e encaminhado ao arquivo 
Projeto de Lei do Senado n'? 112, de 1981, do Senador Franco Montara, 

que estende aos trabalhadores rurais o regime do Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço, instituíto pela Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966. Sessão: 
3-9-81. (Extraordinária.) 

Requerimento de urgênda (art, 371, alínea c, do Regimento Interno) 

REJEITADO 

Requerimento n'? 310, de 1981 -Senador Bernardino Viana, para o Pro
jeto de Lei do Senado n9 2Ô9, de 1981, de autoria do Senador Leite Chaves, 

que prorroga, pelo prazo de dois anos, os débitos do café geado em 1981, e 
dá outras providências. Sessão: 3-9-81. (Extraordinâria.) 

PORTARIA 

N' 144 de 1981 

O Diretor Geral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 177 da 
Resolução n" 58, de 1972, e tendo em vista o que consta do Processo n'i' 
004440811, resolve designar Luiz do Nascimento Monteiro, Diretor da Secre
taria Administrativa, Cyro Vieira Xavier, Chefe dv Serviço de Transportes da 
Subsecretaria de Serviços Gerais, e Hilton Meireles, Assistentes Legislativo, 
Classe C, Referência NM-33, do Quadro Permanente, para, sob a presidência 
do primeiro, comporem a Comissão que procederá a alienação dos 35 (trinta 
e cinco) veículos desativados, sucatas de ferro velho, baterias, pneus e 3 (três) 
bombas de gasolina, inservíveís. 

Senado Federal, 25 de setembro de 1981.- Aiman Nogueira da Gama, 
Diretor-Geral. 
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Chefe: Daniel Reis de Souza 
Local: Edifício Anexo das Comissões- Ala Senador Nilo Coelfio 
Telefone: 211-4141 - Ramais 3490 e 3491 

COMISSÃO DE AGR!CUL TURA - (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Leite Chaves 
Vice-Presidente: Martins Filho 

Titulares 
PDS 

I. BeneditoCanelas 
2. Martins Filho 
3. João Calmon 
4. João Lúcio 

l. Leite Chaves 
2. José Richa 

1. McndesCanale 

Suplentes 

l. Dinarte Mariz 
2. Lourival Baptista 
3. Josl: Caixeta 

PMDB 
1. Agenor Maria 

PP 
I. Evelâsio Vieira 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492 
Reuniões: Terças-feiras, às 11.00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 3378 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇi\0 

Presidente: Alberto Silva 
Vice--Presidente: José Lins 

Titulares 

I. JoséLins 
2. Eunice Michiles 
3. Gabriel Hermes 
4. Benedito Canelas 

I. Evandro Carreira 
2. Mauro Benevides 

L Alberto Silva 

Suplentes 

PDS 
I. Raimundo Parente 
2. Almir Pinto 
3. Aloysio Chaves 

PMDB 
I. Marcos Freire 

PP 
I. Mendes Canale 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 3493 
Reuniões.: Terças-feiras, às 10:00 _hor.as 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3024. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secào 11) 

liDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO PARTIDO DO 

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMDB 

Líder 
Marcos Freire 

V ice-Líderes 
Roberto Saturnino 
Mauro Benevides 
Humberto Lucena 

Pedro Simon 
Orestes Quércia 

Henrique Santillo 
Lázaro Barboza 

Evandro Carreira 

liDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO 

PARTIDO POPULAR - PP 

Líder 
Evelásio Vieira 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(IS membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Aloysio Chaves 
!~>Nice-Presidente: Nelson Carneiro 
29-Vice-Presidente: Lenoir Vargas 

Titulares Suplentes 
PDS 

L Aloysio Chaves I. Benedito CaneJas 
2. Hugo Ramos 2. João Calmon 
3. Lenoír Vargas 3. Almir Pinto 
4. M urilo Badaró 4. Martins filho 
S. Bernardino Viana 5. Aderbal Jurema 
6. Amaral Furlan 
7. Moacyr Dalla 
8. Raimundo Parente 

PMDB 
I. Paulo Brossard I. Franco Moli.toro 
2. Marcos Freire 2. Lázaro Barboza 
3. Nelson Carneiro 3. Humberto Lucena 
4. Leite Chaves 
S. Orestes Quércia 

PP 
I. T ancredo Neves l. Mendes Canale 
2. José Fragelli 

Assistente: Paulo Roberto Almeida Campos - Ramal 3972 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 4315 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (DF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lourival Baptista 
Vice-Presidente: Mauro Benevides 

Titulares 

l. Lourival Baptista 
2. Bernardino Viana 
3. Moacyr Dalla 
4. José Caixeta 
S. Martins Filho 
6. MurHo 8adar6 

I. Lázaro Barboza 
2. Mauro Benevides 
3. Adalberto Sena 

I. Saldanha Derzi 
2, Luiz Fernando Freire 

• Suplentes 
PDS 

1. Luiz Cavalcante 
2. Almir Pinto 
3. Aderbal Jurema 
4. José Lins 

PMDB 
L Henrique Santillo 
2. Evandro Carreira 

PP 
I. Affonso Camargo 

Assistente: Leda Ferreira da Rocha - Ramal 3499 
Reuniões: Quartas--feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3168 

Vice-Líderes 
Affonso Camargo 

José Fragellí 
Gastào Mül\er 
Mendes Canale 
Saldanha Derzi 

Sexta-feira 2 5687 

LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO PARTIDO 

DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS 

Líder 
Nilo Coelho 

V ice--Lideres 
Aderbal Jurema 
Aloysio Chaves 

Bernardino Viana 
Gabl'ie[ Hermes 

José Lins 
Lomanto Júnior 

Moacyr Dalla 
Murilo Badaró 

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE) 
(II membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: José Richa 
V ice-Presidente: Luiz Cavalcante 

Titulares 

I. Bernardino Viana 
2. José Lins 
3. Arno Damiani 
4. Milton Cabral 
S. Luiz Cavalcante 
6. José Caixeta 

I, Roberto Saturnino 
2. Pedro Simon 
3. José Richa 

I, José Fragelli 
2. Alberto Silva 

Suplentes 
PDS 

l. Lomanto Júnior 
2. Gabriel Hermes 
3. Vicente Vuolo 
4. Benedito Canelas 

PMDB 
I. Marcos Freire 

·:2:. Teotônio Vilela 

PP 
1. Affonso Camargo 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 3495 

Reuniões: Quartas·feiras, às 09:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 3256 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Aderbal Jurema 
Vice-Presidente: Gastão Müllet 

Titulares Suplentes 
PDS 

I. Aderbal Jurema 1. Lomanto Júnior 
2. JoãoCalmon 2. Gabrid Hermes 
3. Eunice Michiles 3. João Lúcio 
4. Tarso Dutra 
S. José Sarney 

PMDB 
I. Adalberto Sena I. Marcos Freire 
2. Franco Montoro 2. Mauro Benevides 
3. Pedro Simon 

PP 
I. Gastão Mi.lller I. Evelâsio Vieira 

Assistente:. Sérgio da FOnseca Braga - Ramal 3492 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3546 
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COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Franeo Montoro 
Vice-Presidente: Gabriel Hermes 

Titulares 

[, Raimundo Parente 
2. Lomanto Júnior 
3. Amaral Fur!an 
4. Amaral Peixoto 
5. Martins Filho 
6. Tarso Outra 
7. Gabriel Hermes 
8. Bernardino Viana 
9. Almir Pinto 

[, Mauro Benevides 
2. Roberto Saturnino 
J. Pedro Simon 
4. Teotônio Vilela 
4. Franco Montoro 

1. Tancredo Neves 
2. Affonso Camargo 
3. Mendes Canale 

Suplentes 
PDS 

I. José Guiomard 
2. Lourival Baptista 
3. Benedito Canelas 
4, Vicente Vuolo 
S. José Lins 

PMDB 
I. Humberto Lucena 
2. Paulo Brossard 
3. José Richa 

PP 
l. Saldanha Derzi 
2. José Fragelli 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca- Ramal 3493 
Reuniões: Quintas-feiras, às 1_0:00 horas 
Local: Sais. da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 4323 

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

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Raimundo Parente 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titul:lres Suplentes 
PDS 

I. Raimundo Parente I. Arno Damiani 
2. Aloysio Chaves 2. Aderbal Jurema 
3. Moacyr Dalla 3. Almir Pinto 
4. Eunice Michiles 
5. Gabriel Hermes 

PMDB 
[, Franco Montara l. Agenor Maria 
2. Humberto Lucena 2. Nelson Carneiro 
J. Juison Barreto 

PP 
I. José Fragelli I. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Luiz Clãudio de Brito - Ramal 3498 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3339 

COMISSi\0 DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
\!ice-Presidente: Teotônio Vilela 

Titulares 

I. Milton Cabral 
2. luiz Cavalcante 
3. José Uns 
4. Almir Pinto 

I. Henrique Santillo 
2. Tcotônio Vilela 

1. Affonso C amargo 

Suplentes 
PDS 

I. Dinarte Mariz 
2. Gabriel Hermes 
). Martins Filho 

PMDB 
'-!. Roberto Saturnino 

PP 
1. Alberto Silva 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496 
Reuniões: Quartas-feiras. às 10:30 horas -
lm·u.I: Sala da Comissão. na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3652 

OIÃRIO DO CONGRESSO NACIONA_L(Se(ão U) 

COMISSÃO DE MUNIC[PIOS- (CM) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: lomanto Júnior 
Vice-Presidente: Agenor Maria 

Titulares Suplentes 
PDS 

I. Almir Pinto L Tarso Outra 
2. Lomanto Júnior 2. Aderbal Jurema 
3 Amaral Furlan 3. José Sarney 
4. Amaral Peixoto 4. Murilo Badaró 
5. Benedito Canelas 5. Jo~é Caixeta 
6. Arno Damiani 
7. Moac}'r Dall<i 
8. Raimundo Parente 
9. Vicente Vuolo 

PMDB 
I. José Richa I. Marcos Freire 
2. Orestes Quércia 2. J aison Barreto 
3 Evandro Carreira 3. Humberto Lucena 
4. Lâzaro BarJ:loza 
5. Agenor Ma ria 

PP 
I. Gastão Müller I. Alberto Silva 
2. Affonso C amargo 2. Luiz Fernando Freire 
3. Mendes Canal e 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496 
Reuniões: Quintas-feiras, às l 1:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3122 

COMISSÃO DE REDAÇÀO- (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice-Presidente: Murilo Badaró 

Titulares 

l. João Calmon 
2. Murilo Badaró 
3, Aderbal Jurema 

1. Adalberto Sena 

l. Saldanha Dem 

Suplentes 
PDS 

I. José Sarney 
2. Moac}'r Dalla 

PMDB 
I. Evandro Carreira 

PP 
l. Mendes Canale 

Assistente: Fátima Abrahào de Araújo- Ramal 3266 
Reuniões: Quintas-feiras, às 14:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3121 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES- (CRE) 
(IS membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente; Luiz Viana 
J9-Vice-Presidente: Paulo Brossard 
29-Vice-Presidente: Amaral Peixoto 

Titulares Suplentes 
PDS 

L. Luiz Viana 1. Aderbal Jurema 
2. Tarso Outra 2. Bernardino Viana 
3. Lomanto Júnior 3. Amaral Furlan 
4. Amaral Peixoto 4. Moacyr Dalla 
5. João Calmon 5. Martins Filho 
6. Aloysio Chaves 
7. José Sarney 
8. Lourival Baptista 

PMDB 
t. Paulo Brossard L LeiteChaves 
2. Nelson Carneiro 2. Pedro Simon 
3. José Richa 3. Roberto Saturnino 
4. Mauro Benevides 
5. Marcos Freire 

Outubro de 1981 

PP 
I. Luiz Fernando Freire 
2. Tuncredo Neves 

I. Saldanha Derzi 

Assistente: Lcila Lcivas Ferro Costa - Ramal 3497 
Reuniões: Quartas-feiras, às 14:00 horas 
Local: Sala da ComissàO, na Ala Senador Nilo Coelho 

- A. nexo das Comissões- Ramal' 3254 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jaison Barreto 
Vice-Presidente: Almir Pinto 

Titulares 

l. LomantoJúnior 
2. Almir Pinto 
3. José Guiomard 
4. Lourival Baptista 

I. HenriqueSantíllo 
2. Juison 8arreto 

I. Saldanha Dcrí'i 

Suplentes 
PDS 

1. Benedito Canelas 
2. João Calmon 
3. Arno Damiani 

PMDB 
l. Adalberto Sena 

PP 
Gastão M üller 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3020 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dínarte Mariz 
Vice-Presidente: José Fragelli 

Titulares 

l. Dinarte Mariz 
2. LuizCavalcante 
3. José Guiomard 
4. Murilo Badaró 

I. Mauro Benevides 
2. Agenor Maria 

1. José Frage!li 

Suplentes 
PDS 

I. Raimundo Parente 
2. Amaral Furlan 
3. José Caixeta 

PMDB 
I. Orestes QuCrcia 

PP 
I. Gastão Müller 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feiras, às l 1:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anex_o das Comissões - Ramal 3020 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 
Vice-Presidente: Raimurtdo Parente 

Titulares Suplente.'i 
PDS 

l. Raimundo Parente L Helvidio Nunes 
2. Aderbal Jurema 2. Bernardino Viana 
3. Lourival Baptista 3. José Guiomard 
4. Moacyr Dalla 

PMDB 
l. Agenor Maria I. Lázaro Barboza 
2. Humberto Lucena 

PP 
I. Gastão Müller 1. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Luiz Cláudio de Bri\j) - Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feiras, às ll:OO horas 
local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3121 
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COf>liSSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Vicente Vuolo 
Vice-Presidente: Benedito Ferreira 

Titulares 

1. Vicente Vuolo 
2. Benedito Ferreira 
3. Aloysio Chaves 
4, Milton Cabral 

Suplentes 

PDS 

L Lomanto Júnior 
2. Luiz Cavalcante 
3. Amaral Peixoto 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoll) 

PMDB 

1. Evandro Carreira I. Orestes Quén:ia 

2. Lázaro Barboza 

PP 

1. Alberto Silva I. Affonso Camargo 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 

Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3130 

Sexta-feira 2 5089 

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho 

-Andar Térreo- 211-3501 
Assistentes: Helena lsnard Accauhy- 211-3510 

Mauro Lopes de Sâ- 211·3509 
Frederic Pinheiro Barreira- 211-3503 
Maria de Lourdes Sampaio- 211-3503 
João Hêlio Carvalho Rocha- 21 l-3520 

C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE IN
QUERITO 
Chefe: Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz- 211-3511 
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes- 211-3512 

Elizabeth Gil Barbosa Vianna- 211-3501 
Nadir da Rocha Gomes- 2ll-3508 
Clayton Zanlorenci- 211-3502 

SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES 
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DAS 

COMISSÕES PERMANENTES PARA O BIENIO 198I/I982 

TERÇA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

QUINTA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

Horas Comissões Horas Comissões 

' 
Sala da COmissão, na Ala 

10:00 CAR Senador Alexandre Costa GUILHERME 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CEC Senador Alexandre Costa Sf:RGIO 

Ramal3024 Ramal3546 

Sala da Comissão, na Ala 
II:OO CA Senador Nilo Coelho SéRGIO 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CF Senador Nilo Coelho GUILHERME 

Ramal3378 Rama14323 

Sala da Comissão, na Ala 

QUARTA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

10:00 cs Senador Alexandre Costa LEDA 
Ramal3020 

Horas Comissões 
-· 

Sala da Comissão, na Ala 
09:00 CE Senador Nilo Coelho FRANCISCO 

Sala da Comissão, na Ala 
LUIZ II:OO CLS Senador Alexandre Costa 

Ramal3339 CLÁUDIO 
' Ramal3256 

Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala PAULO 
'09:30 CCJ Senador Alexandre Costa ROBERTO 

Ramal4315 

II:OO CM Senador Alexandre Costa GONÇALVES 
Ramal3122 

Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 DF Senador Alexandre Costa LEDA 

11:00 CT Senador Alexandre Costa MARCELINO 
Ramal3130 

Ramal3168 
Sala da ComissãO, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala 
10:30 CME Senador Alexandre Costa GONÇALVES 

14:00 CR Senador Alexandre Costa FÁTIMA 
Ramal3I2l 

Ramal3652 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CRE Senador Nilo Coelho LEI LA 

Ramal3254 

Sala da Comissão, na Ala 
II:OO CSN Senador Alexandre Costa MARCELINO 

Ramal3020 

Sala da Comissão, na Ala LUIZ 
II:OO CSPC Senador Alexandre Costa 

Ramal3121 CLÁUDIO 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção ti 

ANO XXXVI- N• 122 SÁBADO, 3 DE OUTUBRO DE 1981 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

I -ATA DA 2' REUNIÃO, EM 2 DE OUTUBRO DE 1981 

1.1 - ABERTURA 

1.1.1 - Comunicação da Presidência 

- Inexistência de quorum para abertura da sessão. 

1.1.2 - Designação da Ordem do Dia da próXimã sessão. Encerra
mento. 

1.2 - EXPEDIENTE DESPACHADO 

1.2.1 - Pareceres 

Referentes às seguintes matêrias: 

-Mensagens n's 359(80; 149, 136,70 e 157(81; 331, 341 e 343(80. 

1 .2.2 - Projetos de lei 

-Projeto de Lei do Senado n"' 288/81, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, que estabelece que as listas para a escolha dos reitores 
das Universidades estaduais e municipais obedecerão às normas estabele
cidas em seus respectivos estatutos. 

-Projeto de lei do Senado~ n' 289(81, de autoria do Sr. Senador 
Paulo Brossard, que altera dispositivos do Código de Processo Civil, vi
sando à simplificação de atos processuais. 

1.2.3 - Expediente recebido da Secretaria-Geral da Mesa 
- Lista n' 6, de 1981. 

2 - DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO ANTERIOR 

- Do Sr. Leite Chaves, pronunciado na sessão de 19-10-81. 

-Do Sr. José Uns, pronunciados na sessão de }9-10-81. 

-Do Sr. Aloysio Chaves, pronunciado na sessão de. }9-10-81. 

3- RETif!CAÇOES 

Ata da l62t~ Sessão, realizada em 24-9-81 

4- ATAS DE C'OMISSOES 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 2~ REUNIÃO, EM 2 DE OUTUBRO DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDI!:NCIA DO SR- JARBAS PASSARINHO 

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

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes 
- Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Alberto Silva - Bernardino 
Viana- Helvídio Nunes- José Uns- Mauro Benevides- Diriarte Mariz 
- Martins Filho -Cunha Lima- Milton Cabral....,. Aderbal Jurema
João Lúcio- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Passos 
Pôrto- Jutahy Magalhães- Dirceu Cardoso- João Calmon- Tao credo 
Neves- Henrique Santillo- Gastão Müller- José Fragelli- Mendes Ca
nale- Affonso Camargo - José Richa - Leite Chaves - Pedro Simon. 

O SR- PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 33 Srs. Senadores. -

Entretanto, em plenário, não há o quorum mínimo necessãrio para a 
abertura da sessão. Nos termos do§ }9 do art. 180 do Regimento Interno, o 
Expediente que se encontra sobre a mesa será despachado peta Presidência, 
independentemente de leitura. 

Nestas condições, vou encerrar a presente reunião, designando para a 
sessão ordinária de segunda-feira próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Continuação da votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 49, 
de 1981 {apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Pa
recer n7 361, de 1981, com voto vencido do Senador Affonso Camargo), que 
autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a realizar operação de 
empréstimo externo no valor deUS$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dôlares 
americanos), destinado ao programa de investimentos do Estado, tendo 

PARECERES, sob nos 362, 663 e 664, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, i" pronunciamento: pela constitucionalidade 

e j'uridicidade, com voto _v~ncido do Senador Hugo Ramos; 2" pronunciamen
to: favorável à Emenda n~' 1 da Comissão de Finanças, com voto vencido, em 
separado, do Senador Mendes Canale: e 

-de Finanças __ 29 pronunciamento: em virtude de documentação anexa
da), apresentando Emenda n~' 1-CF, com voto vencido dos Senadores José 
Fragetli, Affonso Camargo e Pedro Simon. 
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(Dependendo da votação do Requerimento n9 331, de 1981, do Senador 
Mendes Canaie, de adiamento da votação para cumprimento de diligência). 

2 

Votução, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n<?72, de 1979 (n<:> 
3.467/77, na Casa de origem), que dá nova redação ao caput do artigo 55 da 
Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social, 
tendo -

PARECERES, sob nos 248 e 249, de 1981, das Comissões: 
-de Legisla(à.O Socúil (oU-vido o MiriTstériO da-FreVidência e Assistência 

Social), favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Cha
ves: e 

- d'' Saúde, favorável. 
3 

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 27, de 1981 (n9 
1.001/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a 
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 640 e 641, de 1981, das Comis-
sões: 

- d!' Educação e Cultura; e 
- de Finanças. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 90, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 608, 
de 19!S I, com voto vencido do Senadár Alberto Silva), que autoriza o Gover
no do Estudo do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e 
quutro milhões, cinqüentu e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 609, cte-1981,-d;-comissãõ:-
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale. 

5 

Votação, cm turno ún-iCO, do Projeto de Resolução n<? 93, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 619, 
de 1981 ). que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em 
Cr$ 50.00G.OOO,OU (Clnqüenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 620 e 621, de 1981, das Comissões: 
- d~ Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

votQ vencido dos Senadores Mendes Cao.ale e Hugo Ramos; e 
- de Municfpios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 95, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 625, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapá (AP) a elevar em 
Cr$ 20.000.000,UOTVIO.te milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. tendo 

PARECERES, sob n•s 626 e 627, de 1981, das Comissões: 
- d~ Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de iJfunidpc'os, favorável. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 96, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 628, 

. de 1981}. que autoriza a PrefeitUra Municipal de Maringã (PR) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove 
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e 
cinco centavos), tendo 

PARECERES, sob n's 629 e 630, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Sena. dor Hugo Ramos; e 
- de Munictpios. favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 205, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.356, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar 
em CrS 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta 
e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o mõíltante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob nos 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 7, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 21, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) a elevar em 
Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqtienta e seis mil, sete
centos e vinte e cinco cruzeiros) o IRQ_ntante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 22 e 23, de 198!, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Município.~, fav6fâVel. 

10 

Votação, em turno únic"o, do Projeto de Resolução n9 68, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia ·como conclusão de seu Parecer n9 421, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar 
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, 'sob n•s 422 e 423, de 1981, das Comissões: 
-de Constituiç-ão e Justiça, pela constituciona1id3.de e juridiCidade,-com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de-Resolução n9 84, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 485, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em 
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqücnfa 
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqUenta e sete centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 486 e 487, de 1981, das Comissões: 
-·de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 91, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 610, 

. de 1981), que autoriza a Prefeftura Municipal de Balsas (MA) a elevar cm Cr$ 
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 611 e 612, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Franco Montara; e 
- de .ft-fun(c(pios, favorável. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 8, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 24, de 
1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em CrS 
29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cin
co cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada .. 
tendo 

PARECERES, sob n's 25 e 26, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição é Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municfpios, favorável. 

14 

Votação, em turno úriico, do Projeto de Resolução nç 64, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 409, 
de 198 I), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba (SP) a elevar em Cr$ 
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqüenta e cinco mil, nove
centos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua divida 
consolidad'a interna, tendo 

PARECERES, sob nos 410 e 41 I, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justtça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- -.:..-de Municípios, favorável. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 12, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 13 e 14, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade; e 
- de Municfpios, favorável. 
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16 

Votação, ·em turrio úniCo, do Projeto de Resolução. n9 5, de 1981 (apre~ 
sentado pela ComiSsão âe Economia como conclusão de seu Parecer n9 15, de 
1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar ep1 CrS 
31.756.725,00 (triúta e um milhões, setecentos e cfnqüenta e seis mil, setecen
tos e vinte e cinco ,cruzeiros) o ffiontánte de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucio'halidade e Juridicídade; e 
- de Afunicfpios, favorável. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão -de Economia como conclusão de seu Par~cer n9 18, de 
!981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen· 
tos e quarenta e oito cruzeiro$ e vinte e quaüo centavos) o montflnte de sua 
dívida consolidada, terldo~ 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de i981, das Comissões; 
- de Constituição' e Justiça, pel~ constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. . · 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 38, de 1981 (apre
sentado pela ComisSão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura _Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em 
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta 
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o rnontafl.te de sua díviçla consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob nos 280 e 281, de 198I,"das Comissões: 
-de Constiiuição e Justiça, pela constitucionalidade ~ juridicidade; e 
--de Jl.funidpios, favoráveL 

19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 88, d.e 1981 (apre' 
sentado pela Comissão de Economia como cOncluSão de seu Parecer nll 594, 
de 1981), que autoriza a Esc.ola Superior de Educação Física de Goiás a con~ 
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oito
.centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo 
· PARECER, sob n' 595, de 1981, da Coin.issão: 

- de Constituição e Justíça, pela ConstitucioOalidade e juridicidade. 

20 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nO? 675, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em 
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cincO centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 676 e 677, de 1981,· das Comissões: 
....... de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 1 

21 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 396, 
de 1981 ). que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 128.968~800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e 
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consqlidada, tendo 

PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão:· 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

~2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 102, de 1981 (apre-' 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu __ Parecer n9 678, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Munícipal de Joinville (SC) a eleVar em 
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis 
mil cruzeiros) o montante de sua díyid_?- cg_~_solidada, tendo 

PARECERES, sob n'S 679 e 680, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;_ e 
-de Municípios, favorãvel. 

23 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 108, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 713, 

de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sult a elevàr · 
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete miihões, oitocentos e no
venta e nove mil, duzentos e cinqüenta e nove cruzeiros e setenta e nove cen~ 
tavos) o mOntante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECÉR, sob n' 714, de 1981, da Comissão: 
_: de Cohstitaição e Justiça, pela constituciorialidade e juridicidade. 

l 
24 

VotaÇão, em turno único, do Requerimento n9 40, de 1981, do Sen.adof 
Lourival Baptisla, solicitando. a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo do escritor J9sué Montello, referente ao ingresso do ex~Mínistro 
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. 

25 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcriçãO, nos Anais do Senado 'Federal, 
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, 
baixadas em comein:oração· ·ao 179 aniversário da Revolução de março de 
1964. . 

26 

Votação, em turno único, do Requerimento n' 268, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regfmento 
Interno, para o Pr.ojeto de Lei do Senado nq 240, de 1980, do Senador Fra·nco 
MontOro, que estabelece a parttcipação de representante dos empregados e 
empresários na adminis~ração da Previd~ncia Social (INPS, lAPAS e 
lNAMPS). 

27 

Votação, em turno único, do Requerimento nO? 149, de l98f, do Senador 
M::iuro Ben'evidés, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo intiiulad~ "O Nordeste é Vítima do Estouro do Orçame!lto Mone~ 
tário", de autoria do economista.Sérgio Machado, publicado no Jornal do 
Brasil, edição de 23 de junho de 1981. 

28 

·Votação, em turn.o único, do Requerimento n9 313, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do RegimentO 
Interno, paia o Projeto de Lei do Senado n' 156, de 1979, do Senador Hum
berto Lucena, que institUi o seguro-desemprego, e determina outras provi
dências. 

29 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senad~ n9 22. de 1981, 
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores 
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n's 654 e 655, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridiCidade e, no 

mérito, favorável; e 
- de Educação e Cultura, favorável. 

30 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 117, de 
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como incenti
vo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pe
las pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob nos 204 a 207, de 198!, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto em separado do Senador Aderbal Jurema; 
-de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José 

Lins; 
-de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e 
-de Finanças, favorável. t 

31 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da jtiridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitêrios, tendo 

PARECER, sob n' 1.006, de 1980, da Comissão: 
-:-de Co!]stituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separadO do Senador Ader
bal Jurema. 
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32 

Votação, em primeiro turno ·(apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n"' 142, de t 980, do Senador Orestes _Qúércia, 8.lterando dispositivo da 
Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de 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, pelã. inconstitudorialidade. 

33 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 146, de I 980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de 
renda o IY'-salário, tendo 

PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão: 
- de Constitutção e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

34 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali~ 
Qadc c juridicidade, 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' 1.009, de 1980, da Comissão: 
-de Constitui(ào e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

35 

DiscUssão, em turno único, do Projeto de Resolução nç 40, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia -como conclusão de seu Parecer n<? 
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e_setecentos mil cruzeiros) o montante de sua 
d1v-ida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municipios, favorável. 
(Dependendo da votação do Rcqueririü:nto ri<? 309/81, do Senador Dir

ceu Cardoso, de adiamento da discussão para reex.amc da Comissão de Cons~ 
tituição e Justiça.) 

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

(Levanta-se a reunião às 14 horas e 46 minutos) 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS DO § I' DO 

ART. 180 DO REGIMENTO INTJ':RNO 

PARECERES 

PARECERES N•s 769, 770 E 771, DE I981 

PARECER N• 769, DE 198I 

Da Comissão de Economia. Sob-re a Mensagem n.o. 359, 
de 1980 (n.0 591/80, na orlgcm}, do Senhor Presidente tia 
Rel)ública, submetendo à aprovação do Senado Federal 
proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Olímpia (SP) a contratar rpcra.ção de .crédito no valor 
de 'CrS 37.122.399,51 (trinta e sete milhões, cento e vinte 
e dois mil e trezentos e noventa e no-ve cruzeiros e cin~ 
qüenta e um centavos). 

Relator: Senador Alberto Silva. 

Com .a Me_nsagel_!l n.0 319/80, o Sei1hor Presidente da República 
submete a dehberaçao do ~nado Federal pleito da Prefeitura Mu
nidpal de Olímpia (SP), que objetiva contratar . .iunto ao B::mro 
<lo Estado de São Paulo S.A.1 e.3te na qualidaCie de agente finan
ceiro do Bal'l.CO Nacional da Habitação, as. seguinte·s operações de 
crédito: 

"I --PROGRAMA PROFILURB 
Características da operação: 

A - Valor: Cr$ 23.520.235,62 (correspondente a 48.214 
UPC de Cr$ 487,83, em janeiro de -1980); 

B- Prazos: 
- de carência: 18 meses; 
- de amortização: 300 meses; 

C - Encargos: 
-juros: 
- Agente Financeiro: 1% a .a.; 
- BNH: NiWI; 

2 - correção monetária: de acordo com n variação li'i
mestral àa ORTN (UPC); 
3 - ·taxa de administração do BNH: 1% do empréstimo; 

D - Garantia: vinculação de cotas-partes do Imposto 
sobre a Circulaçã.o de Mercadorias (.ICMJ; 

E - Destinação de _re-cursos: financiame-nto para aquisi
ção e urbanização de áreas loteadas ou não, ou de áreas 
ocupadas por aglomerados de sub-hrubitações e conceder 
financiamento .para aquisição de lotes urbanizados pelos 
mutuários finais, naquela: cidade. 

II - PROGRAMAS FINC E FlNEC 

Características da ~<~Jieraçáo: Cr$ 13.602.163,89 r cor
respondentes a 27.883. pPC de Cr$ 487,83. em janeiro de 
1920). divididos em duas operaçOOs com as segumte-3 ca-
racterísticas: · · 

Operação A 

AI -- V,alor: 25.000 tiPCs; 

A2 -Prazos: 
1 - de carência: 18 meses; · 
2 -- de amortização: 300 meses; 
A3 - Encargos: 

1- juros: 
- Agente Financeiro: 1% a.a.; 
- BNH: N!WI; 

2 -· correção monetária: de acordo com a variação tri
mestral d~ ORTN (UPCl ; 
3 - taxa de edminlstração do BNH: 1% do empréstimo; 
A4 - Garantia: vinculação çie cota.;-partes do. Imposto 
sobre a Circulação de Mercaçlorias. 

A5 -- Destin::?cão do.s recursos: financiamento de infra
estrutura de Serviços industriais de utilizaçL.o pública e 
equipãm•entos -comunitários, naquela cidade. 

Operaçâ.Q B 

B1 -Valor: 2.883-UPCs; 

B2- Prazos: 
1 - de carência: 18 meses; 
2 - de amortização: 216 meses; 
B3 - Encargos: 
1 -juros de 8% a,a. !.7~~ a.a. par.:~. o BNH e 1'1 3..:1. i.)lTJ. 
o Agente Financeiro): 

2 -- ·correção monetária: de acorjo com a va .. iação tr~
mestra.l d~ ORTN (UPCJ; 

3 - tax.a_ de admini.~t!·açáo do B:'ITH: 1'/C rio c:n)tés'.~li.lo; 
B4 - Garantia: vincul_~gão de cota.s-partes do L"llposto 
sob-re a Circulação de Mercadori·a.s nCM) ; 

B5 -· Destinação dos recursos: financiamento de infra
estrutura de serviços industriais de utilizaçrw pú:.:lica e 
equipamentos -comul)itários, naquela cid-ade. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-3e favoravelmen~e 
ao ped-ido por entel')tlê-lo técnico e financeiramente vl2:vel, não 
:" evendo o:; compromissos decorrent€s da c.rpera.çãJ de cri dito .sob 
exame aca:rretar maiores pressões na execução o'rçamontária dos 
próximos exercícios. 

No m-érito, o empreendimento a ser fin.::mciado pela opçraçC.o 
de crédito ~m tela se_enquadra em casos análogos que têm mer-e
cido a aprovação do Senaçlo até mesmq porqne ~;e trata de inves
timento reprodutivo que faz retomar aos cofres públicos gran Cle 
parte dos capitais investidos. 

Ass!.m, acolhemos a ~ensagem nos _termo~ c:o ,s:::;L1int..,_ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.0 118~ DE :981 
Autoriza a Prefeittn::a Munic::ipal rle Olfmpia (SP) a 

elevar em Cr$ 37.122.399,51 (trinta c sete- mi1bões, cento 
e vinte e do-is mil, trezentos e noventa e nove cru:;o;P.:jros e 
cinqüCnta. e um centavos) o monhmte (te su:t di.viorla I"Jn
solidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 11: a Prefeitura Municipal de Olímpia, Estado de São 
Paulo, nos termos d.o art. 2.o da Resolu-ção n.0 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado FO<leral. autorizada a <levar em Cr$ 37.122.399,51 
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(trinta e sete milhões, cento e vinte e dois mil, tr€~entos e no
venta e nove cruzeiros e cinqüenta _e_ u__m.___centavos) o montante de 
sua dívida consoli:lada interna, a fim de que possa contrata'.:' i.:zn 
empréstimo de igual valoi:, junto ao Banco· do Estado de São 
Paulo S.A., este na q1,1alidade de agente financeir-o do Banc:::t 
Nacional da Habitação, destinado à execução :ào~r Programas 
PROFILURB, FINC e FINEC, obedecidM "-' conpiçõ<s admitid'~ 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo proce,s::o. 

Art. 2.0 Esta resoluç.Eo entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das Comissões, 2- de setembro de 1981. -- José Richa, 
Presidente - Alberto Silva, Relator - Benedito Ca,elas - Go.
briel Hermes- Amo Damiani --José FragelJ~. 

PARECERES N.•• 770 E 771, DE 19Sl 

Sobre o Projeto de Reso!ução n.0 118, da Comiss;ão de 
Economia, que ua.utOri:za a Prefeitura Municipal de Olímpia 
(SP) a. elevar em Cr$ 37.122.399,51 (trinta e zete ::nilhões, 
cento e vinte e dois mil, trezentos e noventa e noYe m:n~ 
zeiros e cinqüenta e um centavos) o mantr,nte de ~:t:!a. 
dívida consolidada. interna". 

PARECER N.0 ,770, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
Relator: Senador Orestes Quércia 

O pro}eto sob exame, dé autoria da Comissão de E-conomia 
d-:.- Senado Federal, como conclusão de seu parecer· scbre a M::n
sagem n.• 359/80, do Senhor Presidente da República, autoriza a 
Prefeitura Munidpal de Olímpia (SP) ·a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 37.122.399,51 !trinta ·e sete milhões. cento 
e vinte e :lois mil, trezentos e noventa e· nave cruzeiros e cinqüenta 
e um centavo.sl destinada a financiar unidades habitacionais de 
interesse social. 

O pedido de autorização foi formulado mos termos do precei
tuado no .parágrafo único do art. 2.0 -da Resolução n.0 93 .d€ 197ô, 
do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não obo::ervància 
do.s limites fixados pelo art. 2.0 ela Resolução n.O 62, ée 28-10-75, 
também da Câmara Alta do Congresso Nacional. 

Do ponto de vista que nos compe:e examinar, verifica~se que 
todas as formalidades foram atendidas, não havendo nenhum óbice 
à tr.amitação normal da presente propo:ição. porquanto 3 jurídica, 
constitucional e de boa técnica legislativa. , 

Sala das Coml.ssões, 30 de setembro de 1981. - Aloysio Chave>, 
Presidente - Orestes Quércia, Relator - Benedito Canellas -
Tancredo Neves - Bernardino Viana - -Murilo Badaró - Leite 
Chaves - José Fragelli - Hugo Ramos, vencido - Humb~rto 
Lucena. 

PARECER N.0 771, DE 1981 

Da Comissão de Municípios 
Relator: Senador Amaral Furlan 

O projeto sob exame, âe autoria da Comissão _de Economia do 
Senado Federal, como conclusão de seu parecer .sobre a Mensagem 
lll.0 359/80, do Senhor Pre'Sidente da República, autoriza a Pre
feitura Municipal de Olímpia (SP) a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 37.122.399,51 (trinta e sete milhões, cento e vln;e 
e dois mll e trezentos e n-oventa e nove cruzeiros. e cinqüenta e um 
cent3..vos) destinad-a a financiar unidad<83 habitacionais de inte
resse social. 

2. A matéria foi distribuída a esta :=:omissão, eni. atendimento 
ao dispooto no art. 2.0, item I!V, da Resolução n.o 132, de 1979, 
desta 0a\Sa;, tendo em vista tratar-s.e de proposição envolvendo 
operação de crédito interna, em que um município -é parte interes~ 
sada, portanto, sujeita ao es_tudo e pare-cer deste órgão Técn~co. 

3. Os recursos a serem repa·ssados 'são pXtovenientes do Banco 
Nacional da. Habitaçã-o e serão a.plicados em obras_- relacionadas 
com os Programas PROFILURB, FINO e FINEC, portanto, ,je gran
de repercussão sócio-econômica para aqu~la munfci·palidade. 

4. Ao a,preclar o pleito da Prefeitura Municipal de Olimpia 
(SP), o Departamento de Op-eraç:õe:> com Tí·tulos e Valore.s M~-~ 
biliários do Banco Central do Brasil informa que a assuncão .dos 
compromissos decorrentes da opera2_ão sob_ 'exame não deveiá acar
retar. maiores .pressões na execuçao orçamentária dos próximos 
exerclCios, daquela edilidade. 

. 5. A propooição mereceu da COmls.sãO de Con,titulção e Jus
tiça encaminhamento favorável, no que diz respeito aos aspectos 
de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

6. Pelas razões expostas, somos ;pela aprovação do presente 
Projeto de Resolução. 

Sala das ComiBsões, 1.0 de outubro de 1981. - Lomanto Junior, 
Presidente ~ Amaral Furlan, Rela to r - Luiz Fernando Freire -
BenediOO Canellas --Amaral Peixoto - Benedito Ferreira - Arno 
Damiani - Murilo Badaró - Gastão Müller. 

PARECERES N•s 772, 773 E 774, DE !981 

PARECER N• 772, DE 1981 

D~ _Comi~·são de EConomia. Sobre ~ Mensagem n.0 149, 
de 1981 (n.O 254/81, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
provos:ta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autor~~ada a Prefeitura Municipal de Nova. Santa Rosa 
(PR), -a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 31. 034. 984,58. 

Relator: Senai""or Lomanto Júnior. 
Com a Mensagem n;o 149/Sl, o Senhor Presidente d:a Repú

blica submete à del!beração do Senado Federal, pleito da Prefei
tura Municipal de Nova Santa Rosa (PR), que objoeUva oon1t.ratar, 
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de 
agente _financei:io do Banco Nacional da Habitação, destinada à 
realização de obrM de Infra-estrutura urbana prioritáriM ao de
senvolvimento daquele Municipio, a seguint-e operação de crédito: 

"Característica da operação: 
A - Valor: Cr$ 31.034.984,58 (35. 353 UPCs) 
B- Prazos: 
1 - de carência: 6 meses; 
2 - de pagamento: 216 meses. 
C - Encargos: 
1 - 5% a. a. (juros); 
2 - 1% a. a. de repass'!! ao agente financeiro; 
3 -- 1% t::txa de administração ao BNH .sobre cada de~ 

sembolso; 
4 - correção monetária: UPC. 
D - Ga1·antia: vincuração de cotas do Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias (ICM). 
E - Destiilação dos re-cursos: realização- de- obras de 

infra-estrutura urbana: terraplenagem, galerias de águas 
fluviais, pavimentação, serviços complementares.'' 

O Conselho Monetário Nacional._pronunciou-se favoravelm~nte 
no ,pleito, por entendê-:-lo técnica e financeiramente viável, não de.;. 
vendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução orça
mentária dos próximos ;exercícios. 

No mérito, os empreendimentos a serem financiados pela pre
sente operação de crédito se enquad1am nas normas e diretrtzes 
vigentes, e produzirão impacto sócio-económico positivo na região 
onde serão realiza?as as obras previstas. · 

Ante o exposto, somos pelo acolhimento da Mensagem, nos ter
mos do s_eg-.. ünte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 119, DE 1981 

Autoriza a Pref~itura Municipal de Nova Santa Ro
sa_ (PR), a contratar operação de crédito no valor de 
CrS 31.034. 984,58. 

O Senado ~Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeit.ura Municipal de Nova Santa Rosa (PR), 

nos termos do art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 11 de outubro de 
lll76, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 31.034. 984,58 
(trinta e um milhões, trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e 
quatro cruzeiros e cinqüenta e oito c-entavos), o montante de sua 
dhida consolidada interna. a fim de que possa contratar um em
préstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Ha
bitação, destinado à realização de obras de infra--estrutura urbana 
prioritárias ao desenvolvimento daquele Municipio, 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 COmis.$6es, 19 de_ agosto de 1981. - José Richa, Pre
sidente; Loman~ Júnior, Relator; Bernardino Viana - Luiz Ca
valcante - Alb-erto Silva - -José Liils - Arno Dt~:miani - Gabriel 
Hermes. 

PARECERES 
N.0' 773 e 774, de 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.0 119, de 1981, da Co~ 
missão de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal 
de Nova Santa Rosa (PR), a elevar em Cr$ 31.034.984,58 
(trinta e um milhões, trinta e quatro lnil, novecentos e 
oite:nta. e quatro cruzeiros e cinqüenta e oito centavos), o 
montante de sua dívida consolidada intema". 



5096 Sábado 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NAC!ONAL(Seçào I!) Outubro de 1981 

PARECER N.0 773, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Almir Pinto 

o Projeto sob exame, q.e au~oria da comissão de Economia do 
Senado Federal, como conclus~o de seu parecer sobre a Mensa
gem no 149/81, do Senhor Presidente da_ Rê-pública, autoriza a 
PrefeitUra Municipal de Nova santa Rosa a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 31.(3_4.984·58 t~rinta e um milhões, trinta 
e quatro mil, novec-entos e Ojtenta e quatro cruzei~os e cinqüenta 
e oito centavos), destinada a financiar a realizaçao de obras de 
infra-estrutura urbana prioritárias ao desenvOlvimento daquele 
Município. 

o pedido de autoriz~ção _foi foqn_ulado n~s !ermos C:o precei
tuado no parágrafo único do art_ z.o da Res()l~_çao n.0 93, d-e 1976, 
do Senado Federal, implicando~ por conseguinte, a não observância 
dos limite:~ fixad-os pelo art 2° da ResolUção n.0 62_ de 28-10-75, 
também da Câmara Alta do Congresso Nacional. 

Do p:onto r e vista que nos_ compete examinar, verifica-se que 
toda.s as formalidaC·es foram atendida3, não hav-endo nenhum óbi-
ce à ·tramitação norma.l da pre?~n_te ___ proposição. por-quanto é jurí-
dica, constitucional e de boa técnica- legislativa. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1981. - Aloysio Chaves, 
Presidente; Aimir Pinto, Relator; Benedito Canelas - R.aimundo 
ParentP - B~rnardino Viana - Humberto Lucena - Marttns Filho 
t- Josê Fragelli - Aderbal Jurema - Amaral Furlan --Nelson 
Carneiro. 

PARECER N.0 774, DE 1981 

Da Comissão de Municípios 

Relat.or: SenatJor Arno Damiani 
A m·atéria so-b a nossa apreciação. já exaustivalilente analisada 

pela autora do Projeto de Resolução, em tela, objetiva autorizar 
a Prefeitura Municipal de Nova Santa Rosa (PR) nos termos 
do que estabelece o art. 2.o da Resolução n.O 93, de 1976, do 
Senado Fed>Cral. a contratar operação d ecrédito no valor de 
Cr$ 3l.O:H.Sl!4 58 (trinta e um m!Ih&>s, trinta e quatro mil, nove
centos e oitenta e quatro cruzeiros e cinqüenta e oito cen:t.avos>, 
destinada a financiar a realização de obras de infra-estrutura 
urbana prioritária ao desenvolvimento daquele Município. 

A proposição mereceu a acolhida da Comissão de Constituição e 
Justiça:, que a ent_endeu conform·e os cânones legais. pertinentes 
ao assunto. 

Nos aspectos qtie compete a este órgão 'Décnioo examinar, en
tendemos que o pleito deva ser __ atendido nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia d_a Casa, visto que a oneração de cré
dito a ser autor~zada t_erá grande itnpacto sócio-econõmico para a 
Região beneficiada pelo investimento. 

Sala da.s COmissões~ 1 de ou_tubl'o de 1981. - L9manto Júnior, 
Presidente; Arno Damiani, Relator; Luiz Fernando Freire - Bene
dito Canelas - Amaral Peixoto - Benedito Ferreira - Murilo Ba
idarô - Gastão Müller - Amaral Furlan. 

PARECERES N•s 775, 776 E 777, DE 1981 

PARECER N• 775, DE 1981 

Da Comissã.o de Economia, .Sobre ,.. ·Mensagem "-0 136, 
de 1981 (n.• 241/81, na origem), po Slenhor Presidente da 
República, submetendo à. aprovaçã.o do Senad«> Federal, 
proposta para que seja ;autorizada 'a l'refeitnra ,Municipal 
de Bento Gonçalves (RJS), a. oontrataJr .operaçã.o ide .crédito 
no valor de Cr$ 17.390.000,00 (d""""""te ID1ilhões e trezen
tos e noventa mU eruzeinlsl 

Relator: Senador Gabriel Hermes 

Com a Mensagem n.0 186/81, o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura 
Municipal de Bento Goncalves (RS). que objetiv.a contratar, junto 
à Caixa Econõmica Fede""ral, mediante a utilização de recursos· do 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social, a seguinte operação 
de crédito: 

"Características da operação : 

A- Valor: Cr$ 17 .'390.000.()(); 
B- Prazos: 
1 - de carência: 1 .ano; 
2 - <!e amortização: 10 anos; 

c - Encargos: 

1 - juros de 6% a.a. cobrados trimestral.men+e; 

2 - correção monetária 60%- do índic_e de variação das 
OR'IIN, ca·culado no último dia de cada trimestre civil e 
capitalizada durante todo_ o período de vigência do con
trato; 

D - Garantia; vinculação aos di.spêndio.s do .f'ina.n-cia
ment-o às parcelas do Imposto sobre Circulação de Merca
dorias (!CM), que couberem ao !pi'Oponente nos e~ercicios 
futuros; 

E - Destinação dos recursos: implantação de rede 
pluvial e aquisição de equipamento para coleta e trata~ 
menta de lixo." 

o -Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo encami
nhamento do pedido, por entendê-lo técnico e financeiramente 
viável, não devendo Os seus encargos gerar maiores pressões na 
execução orçamentária dos próximos exercidos. 

No mérito, a imp;antação de rede fluvial e aqui.sição de equi
pamento para coleta e tratamen+o se enquadra nas normas opera
cionais do FAS, até mesmo porque tal investimento retorna aos 
cofres públicos, através da carga fiscal que incidirá sobre os bene
ficiários do Projeto. 

Assim, acolhemos a Mensagem, nos termos do .seguinte: 

PROJ,E'I'O DE RESOLUÇãO N.0 120, DIE 1981 

Autoriza a Prefeitura Ml!nicipal de !Bento Gonçalves 
HtS) a elevar em ,Cr$ 17.390.000,00 (dezessete 101ilhões, tre
zentos e noventa mil cruzeiros) 10 :montante l(le ~SUa dívida 
ooosolidada. interna. 

O senado Federal resolve: 

Art. 1.0' 'É 3. Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves (RS), 
nos termos. do art. 2.0. d-~ Resolução n.0 93~ de 11 de outubro doe 
1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 17. 39Q. 000,00 
(dezes.sete milhões e trezentos e nov-enta mil cruzeiros) o montante 
de sua. dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar 
um emp~éstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo d'e Apoio ao Desenvol
vimento Social, destinado à implantação de rede pluvial e aquisi
ção de equipamentos para coleta e tratamento de lixo, naquele 
mimJ.cipio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Qentral 
do· Brasil, no J:espectivo processo. 

Ali. 2.o Esta reoolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Sala das COmissões, 19 de agosto de 1981. - José Richa, Pre
sidente - Gabriel. Hermes, Relator - Amo Damiani - Alberto 
Silva. - Luiz Cavalcante - Bernardino Viana. 

PARECERES N.0 s 776 E 777, DE 1981 

Sobre_ o Projeto de Resolução n.0 120, de 1981, rda. .Co
m.issão. die !Economia que "autoriza a Prefeitura Municipal 
de !Bento Gonçalves {RS) a elevar em Cr$ 17.390.000,06 
(d- mllhões, trezentos " ru>venta iDrll eruzeinls) o 
mOntante de sua. dívida consolidada interna". 

PARECER N.0 776, DE 1981 

Da COI!üssáo de Constituiçã.o e Justiça 

Relator: Senador Benedito Canelas 

O.Proje.t,o sob exame, de autol'ia da Comissão de Economia do 
senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensa
ge'm. .. n.o ·, do Senhor Presidente da República, autoriza a Pre
feitura Municipal de Bento Gonçalves (RS) a contratar operação 
de erédito.n<>:valor de Cl'$17 .390.000,00 (<!ezessete mllhõesitrezen
I.OO"e .noventá .l!lil erureiros) deStinada a financiar a Implantação 
da rede pluvial e aquisição de equipamento para coleta e trata
mento de lixo, naquela cidade. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do precei
tuado no .parágrafo 'Ctnicó d-o artigo 2.o da Resolução n.o 93, de 1976, 
do Senado Federal, imp:icando, por co_nseguinte, a não-ob.servância 
dos limites fixa;dos J;>elo artigo 2.0 ela Reoolução n.O 62. de 28-10-75, 
também da Câmara Alta do Congresso NacionaL 

Do ponto de vista que nos compete examinar, verif-ica-se que 
todas as formalidad-es foram atendidas, não havendo nenhum óbi
ce à +ramitação nOrmal da pre'Sénte proposição, porquanto é jurí
dica. constitucional e de boa técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 16 d·e setemb·:·o de 1981. - ~a,y.sio Chaves, 
Presidente - B.enedito Canelas, Relªtor - Abnir P.1nto - Nelson 
Cariteiro - Martins Filho - Humbe.rto Lucena - Raimundo Pa
rente - Bernardino Viana - Jo-sé Fragelli - Aderbal Jurema. 
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PARECER N.O 777, DE 1981 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Benedito Canellas 

A matéria sob a nossa aJpreciação, já exaustivamente analisada 
pela autora do Proje'o de IU!solução, em tela, objetiva autorizar 
a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves (RS), nos termos do 
que estabelece o art. 2.0 da Resolução n.• ~3, de 1~76, do Senado 
Federal. a contratar operação-de créâito no valor de Cr$ 17.390.000,00 
(dezessete milhões e trezentos e noventa mil cruzeiros) destinada 
a financiar a implantação de rede pluvial e aquisição- de equipa
mento para coleta e tra+amento de lixo, naquele munici.pio. 

A proposição merece-u a acolhidá da CQmissão de constituição 
e Justiça, que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes 
ao a.ssunto. 

Nos aspectos que competem i este _Orgão Tlécni-co examiriar, 
entendemo-s que o-pleito deva ser atendido nos t~rmos. do proposto 
pela Comis.são de Economia da Casa, vis-~.9 que a operação de cré
d!to a ser autorizada, será de grande impacto sócio-econômico para 
a Região beneficiada pelo investim-ento. 

Sala das Colílissões, 1.o de outubro de __ 1981. ~ LOmanto Júnior, 
Pre.sidente - Benedito Canelas, Relator - Luiz Fernando Freire 
- Amaral Peixoto - Benedito Ferreira - ~no Dami~i ·- Murilo 
Bada-ró - Gastão Müller - Amaral FÕ.rlan. -

PARECERES N's 778, 779 E 780, DE 1981 

PARECER N' 778, DE 1981 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n.0 70 de 
1981, (n.0 114/81, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Sen~do Federal, 
proposta para que seja autorizada a Prefeitura 1\o:luniciapl 
de Passa Quatro {MG), a contratar operaçã,o de crédit~ 
no valor de Cr$ 46.449 .26'0,0.1) (quarenta e seis milhões~ 
quatrocentos e quarenta e nove mil e duzentos cruzeiros). 

Relator: Senador Affonso Cama.rgo 
Com a Mensagem n.o 70/81, o Senhor Presidente da República 

submete à deliberação do Senado 'Federal pleito da Prefeitura 
Municipal de Passa Quatro (IMO) que objetiva contratar. junto 
à Caixa Econõmica do Estado de :Minas Gerais, esta na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, as seguin
tes operações de crédito: 

1'Características das ·operações-: 
OPERAÇÃO I 

A- Valor: Cr$ 39.813.600,00 (correspondente a 60.000 
Ui8C de Cr$ 663,56, ein outubro/80); 

B- !Prazos: 
1 - de carência: até 36 meses, contados a partir da 

última liberação dos recursos; 
2 - de .amortização: até 360 meses; 
c - Encargos: 
I- juros: 
a) durante a carência: até 1% a.a.; 
b) após a carência: até l,il% a.a.; 
2 -- correção monetária: trimestral, conforme varia

ções das UPC; 

3 - seguros: previstos pelo SFH; 
D - Garantias: primeira € especial hipoteca dos lotes 

de terreno e· das habitações a serem·edificadas, bem como 
caução das cotas do IOM; 

E ...,.. Destinação dos._recurso.S: _construção de 2:'J u:1i
dad:es __ habitacionais _de interesse_ social cõm _valere~, uni
tários limitados ao máximo de 300 UPC, destinadas a tra
balhadores com· ·renda- familiar de até 3 salários mínimos, 
aos quais o financiamento será transferido após a C':1mH...: 
cialízação dos imóveis. 

OPERAÇÃO II 

A- Valor: Cr$ 6.635.600,00 (correspondente a l~ .OOJ 
UPC de Cr$ 663,56, em outubro/SOl; 

B- Prazos: 
1 - de carên_cia: até 11r Irieses. contados a partir rl:~ 

última liberação dos recursos; 

2 - de amotização: até 360 m·eseS; 
c - Encargos: 
1 - juros: 1% a.a.; 
2 - correção monetária: trimestral. conforme v::t.ria

ções das UPCi 

3 - seguros: previstos pelo SFH; 

D- Garantia: vinculação das cotas do Impo;.~o ;:;o:J:::'3 
a C!rculaçáo d€ •Mercadorias (!CM); 

E - Destinação dos recursos: execução de obras __ de 
infra-estrutura urbana necessárias à construção das 2~:) 
unidad~s habitacionais, objeto da operação I." 

O Conselho 'Monetário Nacional, pronunciou-se pelo encami
nhamento do pedido,- informando "que considerando todo endivi
dament.o da Prefeitura Municipal de Passa Quatro (MG) (intra
extralimite e operação sob exame) seria ultrapassado o limite 
estabelecido pelo item I do citado artigo da Resolução n.• 62/75, 
do Senado Federal. 

Contudo, entende o Departamento de Operações com Titulas e 
Valores Mobiliários que a assunção dos compromissos de correntes 
das operacões sob exame não deverá acarretar à Prefeitura maiO·· 
res pres.sõés ria ·execução orçamentária dos futuros ex.ercícias, pelas 
seguintes razões: 

a)-o orçam.:~nto da pleiteante, para o corrente ano, prevê a 
realização de receita ·de Cr$ 15.281.40nfj0 (deduzidas as operações 
de crédito), da qual cerca de 4.36% se destinam a atender a inves
timentos com recursos próprios; 

b) sua poupança real é superior ao maior dispêndio relativo 
à dívida contraída so~ada ao do financiamento, no montante de 
10.000 UPC (Cr$ 6.635.600,00), destinado a realização d~ obras 
de infra-estrutura, cujas amortizações efetivamente correrão por 
conta do erário municipal; 

c) a amortização do empréstimo correspondente a 60.000 UPC 
(Cr$ 39.813.600,00) será feita diretamente ao agente financeiro 
pelos adquirentes das unidades habitacionais, aos quats a dívida 
será transf.erida, logo apó.s a oomer·clalização dos imóveis, desa
nexando-se a Prefeitura, por conseguinte, de quaisquer ânus; 

d) o parecer apresentado pela Caixa Econômica do Estado de 
Minas Gerais conclui pela viabilidade técnica, econômica .e finan-
ceira dos empréstimos. · 

No mérito, o emPreendimento a ser financiado pela presente 
operação de crédito se enquadra em casos análogos que têm mere
cido a aprovação da Casa, até mesmo porque se tratam de investi
mentos reprodutivos que fazem retomar aos cofres públlcos gran
de parte dos capitais empregados, .através da carga fiscal inci
dente sobre os beneficiários do PrOjeto. 

Assim, opinamos pelo acolhimento da Mensagem nos termos do 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.O 121, DE 1981 

Autoriza a Prefeitlil'a Municipal de Passa Quatro (1\IG) 
a elevar em Cr$ 46.449.200,00 (quarenta e seis milhões, 
quatrocentos e quarenta e nove mil e_ duzentos cruzeiros) 
o moittante de Sua dívida consolidada interna. 

O Senado CFederal resolve: 
Art. 1.0 E a Prefeitura Municipal de Passa Quatro, Estado de 

Minas Gerai~, nos _termos do art. 2.0_ da Resolução n.0 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr$ 46.449.200,00 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e qua
renta e nove mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dfvida 
consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo de 
igual valor, junto à Caixa Económica do Estado de Mlna.s Gerais, 
esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação, destinados a financiar a construção de 200 unidades 
habitacionais de interesse social e execução das obras de infra
estrutura urbana nec.essá.rias, naquele município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
proc-esso. 

Art. 2.0 Esta Resolução ·entra eril vfg,or na· data de sua publi-
cação. · · -· 

Sala das Comissões, 24 de Juriho de 1981. - José Richa, Pre
sidente - Affonso Camargo, R?lator - BernardinQ. Viana - Al
berto Silva ::em vot,o - José FragelU - Marcos Freire - Lenoir 
Vargas - Vicen~ Vuolo - Lomanto Júnior. 

PARECERES N,oo 779 e 780, DE 1981 
S<>bre o Projeto de Resolução n.• 121, de 1981 da Co

missão de Economia que "autoriza a Prefeitura 1\-lunicipal 
de Passa Quatro (MG) a elevar em Cr$ 46.449.200,00 (qua

- rertta e seis milhões, qUatrocentos e quarenta e nove mil 
e duzentos cruzeiros) o montante de sna dívida consoli
dada interna." 

PARECER N.O 779, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
Relator: Senador Mu,rilo Badaró 
o Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia 

do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a tMen-
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ragem n.:l 7Cl/&fr do Sei:lhor PreSidente da República, autori·za a 
·Fref€itura Mun:ctpal de Pasaa Quatro (IMJG) a contratar operaç:ão 
,-,, crédito no valor de Cr$ 46.449.200,00 (qna.renta e seis milhée:, 
quatrocentos e quaren~a ,e. nove. roU e du~entos cruzeiros) desti
~lac'!a a financiar a construçãO de _200 unidades habitacionai-:., na-
"-<i.Utela cidade. · 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do prece'
tuado no parágrafo único (lo artigo 2 . .o da R.e~olução n.0 .?3. de: 
1('75 C o S~nado Federal, im·Plicando, por consegtúnte, a não o':ner
vãnc:a dos limites fixados pelo artigo 2.• da Resolução n.O o2, C:·o 
28-1.-75, também da Câmara Alta do Congresso NacionaL 

:Co ponto de vista que nos .. coropete examinar, var"fica-se que 
todas as formalidades foram at~dida.s, não havendo nen;1un 
(Jbi .,e à tramitação normal da presente proposição porquan~o /~ 
jcr!r;ica, constitucional e de boa 1<;\cnlca legislativa. 

:ala das Comíssõe<i. 16 d<! setembro de 1981.- Atoysio Chave" 
:?r;::idente - Mllrilo Bada.ró, Relator - R.aimundo Parente .. _ 
Hwnb,rto I ·.t~...,...a -- Ma.rtins Fi!ho ,,......._ Ndson Carneiro - Almir 
Pinto - BeneditQ Canelas - E·f'rna.r'dino Viana - A4Jel"bal Jurt.
z.na. 

PAltECER N.0 780, DE .1981 
Da Comissão de Mu"nicipios 

r.da!or: Senador Murilo .Badaró 

_>\ 11".at:ria sob a nossa apreciação, já -exaustivam•ente anali;.. 
r.ada p.:!la autora do Projeto de Resolução_, em tela :objetiva auto .. 
xizar a Prefeitura •Municipal de Passa Quatro (1M(}) no3 t-:r-.nos ~o 
!'1 11~ estabelece o art.' 2.0 da ®esolu'ç_ão __ n.o 93._ de 1976, do .:.:en.l.do 
F·~deral a contratar operação de crédito no valor .de ......... ·.,. 
Cr$ {6.4.!:?.:?._ O_ G (quarenta : e·,; Inlllff': <..uatroe-~ntos e qua':" 
:;.·enta e nove mil e duzen~ cru70ei,J'os) d·e.stinada a fi".la:nc:a):' r~ 
con.struç.tio c~~ habi~ções pcpular.as. 

A proposição mereceu a acolhida da Comissão de :'o':'lstitui-; n 
e Ju .u~a. qu~ a entendeu ~onforme os· cânones legais pJr~ine:lt~.:; 
ao assunto. 

Nos aspectos que cç:~mpetem a este órgão Técnico examinar, 
ü""ltendemos que o pleito deva ser atendido·nos tennos do proposto 
r.~Ia Comissão de Eçonomia da Casa •. vi.sto que a operação de m:·ê
dito a s·~r autorizada será de grâilde impactO sócio-econ.lmlco 
pa'a a Região beneficiada pele> ilw·estimento. 

Sala_ tas d:mr~Sé·es. fo de outubro de ltt81. - Lomanto Júnior, 
Presiden~ - Murilo Bada.rô. Relator - Luiz Fernando Freire -
Benedito ,CaneJ.as: - Amaral Peixoto - Benedito Ferreira - Arno 
Damiani - Gastão Mülle:r - Amaral Furlan. 

PARECERES N•s 781, 782 E 783, DE 1981 

PARECER N• 781, DE 1981 

Da Comissão de Economia. Sobre Mensagem n.o 15'7, 
de 1981 (n.0 262/81 na. origem), do Senho~ Presidente da 
República, submetendo à. aprova.ção do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda., para que seja 
autorizada a Prefeiura Municipal de Aracajn (SE), a con
tratar <>pera.ção de crédito no valor de Cr$ 12.634.800,00 
(doze n:rllhões, seiscentos e trinta. e quatro mil e oito
centos cruzeiros). 

Relator: Senador Bernardino Viana 

Com a Menoo.gem n.O 157, de 1981 o Senhor Presidente da 
República submet<> · à deliberação do áenado F1edieml, pleito da 
Pref~ltum Mu<Liclpa.l de Aracaju (SE), a contratru- junto à oadl<a 
Econõmica Federal, mediante a utilização de reetlll\'lOO do Fundo 
de AiJOio ao ~l'<>4vinl®to .SOcial, <!e que a Qail<la é g~eSix>ra., a 
se&lllnte opel13.Ção de cré<!Ho: 

"Ca.racterlstica da Operação 
A- Valor: 

Cr$ 12.634.800,0(), oorresj:xHidentes a 17.108.734 ORTN's de 
738,50 em janeiro de 1981; 

B- Prazos: 
I ~ de carênci-a: 3 anos; 
2 - de amort!za<;ão: 12 anos 

c - Enca.rgos: 
1 - juros de 6% a.a.; 
2 - correção monetária: 20% da variacão das ORTN's; 

D- GMantla: 
Quotrus do Fundo de Part!clpacão

1 
<los Municlplos; 

E - Destinação doo ·recUJ."SOS: 
cowtrução, IIIBtalação e equipamento de 3 creclles. 

o Conrelho MQnetár!o Nacii>Ml pronunciou-se favarawlmente 
·ao pleito, por entendê-lo técrii<>!L e finanoe~ viável, ~ 
devendo os seus en.cargoo. ~ madores .pressoes na exeouçao 
orQ3.Illentárla dos próxlmoo .exerctc!os. 

No mérito, o empreendimento a rer financiado pea... presente 
opera.çiio de oréclito se enqua.W:e.nas norii!a.'l e direbrl2:0S do F~, 
ex;prlmlnd<> seu objet!V<> elevado rent!do social P3ira. a popn!~ 
carente da área a que se dootina. 

Ante o ~. oomos pelo acolhimento da MeiWàgem., nos 
. termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 122, DIE 1981 

Autoriza a Prefeltum Municipal ·de Araca.ju (SE) a 
elevar em Cr$ 12.634.800,00 (doze milhões, seiscentos e 
trinta e quatro mil e oitocentos cruzeiros) o montante de 
sua. dívida consolidada interna. 

o senado Feder>al resolve: 
An .. 1.o É a Prefcltu.ra Mu:nlclpa.l de M-acaju (SE), nos termos 

do art. 2.0 da Resolução n.0 93, d<! 11 de outubro de 1976, do ~~o 
F-ederal, autorlmda a eleva:r em Or$ 12.6(!4.800,00 (dooe milllooo, 
seiscemc" e .trint.a e qua;tro mll e o>tooento.s e=eiros) o montante 
de sua divida oonsol!da.da lnbelrna, a fim de que -. contratar 
um eni,prést!mo de igual valor, junto à. <Ja!xa Eronõml.ca Federal, 
""ta. na qualidade de ga.tora do Fundo de .&po!o ao Desenv<>lvi
mento Social .,.- FAS, destinado à construção, instailiação e eqn!
pam<mto de 3 (três) creches, obedecidas ..s oondições admi<Mas 
pelo ~oo central do BIMil, no ·re<>pe<>t!vo pl'OOe6SO. 

Art. :to Esta Resolução entra em vigor na data d<! sua pu
blicação. 

Sala <1as comissõeS, 2 de s<.tembro .de 19&1. - José Richa, Plre
B.idente - Bent&rdin<> Viana, Relator - Alberto SUva. - Gabriel 
Hermes - Amo Damia.ni - José FrageiU - Benedito Canelas. 

PARECERES N.Os 782 e 783, DE 1981 

SObre o Projeto de Resolução n.0 122, de 1981 da. Co
rilisSão_ de_ E~norhla~ que "autoriza- a. Prefeitura. Municipal 
de Aracaju (SE) a elevar em Cr$ 12.634.800,00 (doze mi
lhões, seiscentos e trinta e quatro mil e oitocentos cru.
zeiros) o :montante de sua divida consolidada. interna". 

PARECER N.O 782, DE 1981 
Da Comissão de Constituição e ,Justiça 

Relator: Senad<>r Almir Pinto 
O Projeto sob exame, de autoria d:a C<>mlls.sáo de Economia 

do Senado F1ederal, como oonclu.ão de seu pareoor sobre a Men
sagem n.O 157/&1 do senhor Presidente da República, aJUtoriza a 
Prefeitura Mu:nleipal de Araoaju (SE) a oontraúa.r <>peração de 
crédl.to no valor de C>"$ 12. 634 . : :JO,OO (doze milhões, s-elroenltos e 
trinta e qootro mH e oitocentos crureiros) destinada a financlar 
a """'"trução de 3 creches. 

O pedido de a.utoriza.ção f<>i formulado IWS termoo do pre
ocituado no parágrafo único do -artigo 2.0 da Resolução n.o 93, 
de 1976, do Senado Fedewl, implicando, por conseguinte, a não 
observância dos limites fixados pelo' a.-tigo 2.0 da Resolução n.• 62, 
de 28-10-75, também da Câmara Alta do COngreiSSO Nacional. 

Do 'ponto de vista que nos compete ex.amina.- V'e!l'ifioo-se que 
todas "" formaàldlades foram atendida.s, não ha.vendo IOODhum 
óbice à tramita,ção normal da presente proposição, porquanto é 
juridiea, constitucional e de boa técnica Legi'SJLativa. 

SaJa das Com.i.ssões, 30 <te setembro de 1981. - Alo:ysio Chaves, 
Pres!den te - Almir Pinto, Relator - Benedito Canelas - Mnrilo 
Badaró - Tancredo Neves - Leite Chaves - Humberto Lucena 
- José Fragelli ~ Bernardino Viana. 

PARECER N.O 783, DE 1981 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Arno Damiani 

O Pro1eto de Resolução sob ex.ame, de autoria da Comissão 
de Ec<>Il.Kllirla d<> Senado Fede,al, autoriza a Prefeitu""' Mun!clpal 
de Aracaju (SE) a contratar operação de crédito no valor d<! 
Or$ 12.634.800,00 (d<JZe rnllhões, seiscentos e trinta e qua.tro mil 
e oi't.ocentos crU2leiros) de.s1tinada a financiar a. oonstrucão de 3 
creches. -

2. A e>pera<;ão será re·alizada junto à Oaixa Econômica. 
Federal, mediante a urt:.ilização de recursos do Fundo de Apolo ao 
Desenvolvimento Social - FAS. 

3. A proposição mro-eoeu a cacolhida da. douta Comissão de 
Constituição e Justiça, que a entendeu conforme os cànones Legais. 
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4. Nos ·a·spectos que .oompetem a. este órgão Técni·co exa
minar, entendemos que o pleito da Pref1eitura Municipal de Ara
caju <SE) deva ser atendido nos termos do presente Projeto de 
Resolução, vis.to que a operação de ... cr.édlto a s-er aurtorizada pelo 
Senado _Federal terá grande impacto s<Jcio~económi·oo para a Re
gião. benefici-ada pelo empreendimento. 

É o ])areoer. 

Sala ds..s Comissões, 1 de outubro de 1981. - Lomanto Junior, 
Presidente - Arno Damiani, Relator - Benedito Ferreira - Luiz 
Fernando Freire - Benedito Canelas - Amaral Peixoto - Murilo 
Badaró - Gastão M'iiller - Amaral Furlan. 

PARECERES Nos 784, 785 E 786, DE 1981 

PARECER No 784, DE 1981 

Da Comissão de Econo~a, sobJ;'e a Me~gem n.o 331, 
de 198~ (n.O 563/80, na origem), do Senhor Presidente da 
Repúblíca, submetendo à aprovação· do Senado Federal, 
proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Campo Florido (MG) a contrntar operações de crédito 
no valor de Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e 
setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros). 

Relator: Senador Lomanto Júnior 

Cúm a Mensag'-em n.0 331/80, o Senhor_ Pre.sldent.e da Repú
blica submete à dEliberação do Senado Federal pleito da Prefei
tura Municipal do Campo Florido, que objetlva contratar, junto à 
Caixa Ec.:.:nômica do E.stado de liilnas Gerais, esta na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinadas à 
construção d-e 100 unidades habitacia::1ajs de interesse social, e 
execução das obras de infra-estrutura necessárias, as seguintes 
operações de crédito: · 

•'Características das Operações: 

OPERAÇAO I 

A -- Valor: Cr$ 18.145.700,00 ·(correspondentes a 
30.000 UPC de Cr$ 604,89, em Jul/80); 

B- PraZ.Os: 

1 - de carência: até 36 meSes, ·contados a partir da 
última liber&\Õ.O C:os recu.t::>:::-.:: -

2 - de amortização: até 360 meses; 
C- Encargos: 
1 - juros: 1% até 1,6% a.a.;· 
2 - correção monetária: trimestral, conforme varia

ções da UPC; 
3 - seguros: pre•!sto.s pelo SFH; 

D- -Garantias: primeira e especial hipoteca dos lotes 
de terreno e das habitações a serem edificadas, bem como 
caução das quotas do ICM; 

E -Destinação dos recursos: construção de 100 unida
d.es habitacionais de interesse social, com valores unitários 
limitados ao máxlmo de 300 UPO, destinadas a trabalhado
res com renda familiar de até 3 salários minimos, aos 
quais o financiamento será trans!ertdo após a comerciali
zação dos imóveis. 

OPERAÇAO II 

A- Valor: Cr$ 3.024.450,00 <correspondentes a 5.000 
UPC de Cr$ 604,89, em Jul/80); 

B- Prazos: 
1 - de carência: até 18 meses, contados a partir da 

última liberação dos recursos; 
2 - de amortização: 216 meses; 
o- Encargos: 
1 - juros: 5% a. a. (4% + 1% pelo repasse); 

2 - correção monetária: trimestral, conforme varia
ções da UPC; 

3 - seguros: previstos pelo SFH; 

D - Garantia: vinculação das quotas do Imposto so
bre a Circulação de Mercadorias (IGM) ; 

E - Destinação dos recursos: execução de obras de 
infra-estrutura urbana necessárias à construção das 100 

unidades habitacionais, objeto da operação I." 

O. Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo encami
nhamento do pedido, informando "que considerando todo o endi..; 
vidamento da Prefeitura Municipal de Campo Florido (MG) (intra 
extralimite + íntegralizações futuras + operações sob exame} se
ria u!lrapasmdos os tetas que lhe foram fixados. pelos itens I e II 
do citado art. 2.0 da Resolução n.0 62/75. 

Todavia, nos te1·inos do· voto que fundamentam seu pronuncia
mento, a proPósito do assunto, entende o Departamento de Ope
rações com Títulos e Valores Mobiliários do. Banco. Central que a 
assunção dos comprom:I.ssos decorrentes das operações sob exame 
não deverá acarretar à Prefeitura maiores pressões na execução 
orçamentária dos próximos exercfcios, pelas seguintes razões: 

a) o orçamento da pleiteante, para o corrente ano, prevê _a 
reali•ação de receita de Cr$ 9.2,55,000,00 (deduzidas as operações 
de crédito>, da qual cerca de 16,9·&% se destinam a atender a 
investime..l'ltos com recursos próprios; 

b) sua poupança-· real é supenor ao maior dispêndio relativo 
à dívida contraída solílado ao do rmãnciamento, no montante de 
5.000 UPC <or$ 3.024.450,00), dest·nado à realização de obras de 
infra~estrutura, cujas amortizações efetivamente correrão por con
ta do erário municlpal; 

c) a amortização do empréstim'J correspondente a 30.000 UPC 
I Cr$ 18.146.700,001 será feita. uiretamente ao agente financeiro 
pelo.s adquirentes das unidades habitacionais, aos quais a divida 
será t:ansferida, logo após a comercialização dos imóveis, desone
rando-se a Prefeitura, por conseguinte de quaisquer ónus; 

d) o parecer .apresentado pela Caixa Econômica do Estado de 
Minas Gerais conclui pela viabilidade económica e financeira dos 
empréstimos. 

No mérito, o empr_eendimento a ser financiado pela presente 
operação de crédito s~. enquactra em ca,sos análogos que têm mere~ 
cido a aprovação da·casa, até.mesino.porque se tratam de investi
mentos reprodutivos que fazem retornar aos cofres públicos grande 
parte dos capitais empr-egados, via carga· fiscal que incidirá sobre 
os beneficiários do Projeto. 

Assim, opinamos pelo acolhimento da Mensagem nos termos 
do seguinte 

PROJETO DE RESOL1JÇAO "N. 0 Ú3, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca.m;po Florido 
(MG) a elevar Cr$ 21.:171.150,00 (vinte e um nrllhões, 
cento e setenta e um. mil e cento e cinqüenta cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 :É a Prefeitura Municipal de campo Florido, Estado 

de :MJ.nas Gerais, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 
11 de outubro de 1976, do Senado Fed-eral, autorizada a elevar 
em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e s·etenta e um 
mil e cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada interna, a flln de que possa contratar um em:préstimo 
de igual valor, junto à Caixa Econômit~a do Estado de Minas Ge
rais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação, destinado á construção de. lO(} unidades habitacio
nad.s de interesse social e execução das obras de infra-estrutll.Ia 
necessárias, naquele município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banc.o Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data de sua publica
ção. 

Sala das Comissões, 24 de junho de 1981. - José Richa, Presi
dente; Lomanto Júnior, Relator; Bernardino Viana- Lenoir Va'r
gas - Alberto Silva - José Fragelli - Marcos Freire - Alfonso 
Camargo, sem voto - Vicente Vuoio. 

PARECERES N.os 785 E 786, DE 1981 

Sobre o· PZ.ojeto de RésOluÇão_-n.o 123; de 19~1, l:'fa Co
missão de Econonüa que' '"au'to'riza a Prefeitura 1\lunicipal 
de Campo Floi"ido (IUG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 
{Vi.D:te ~ um milhões, cento e .$Ctenta e um mil, cento e 
cinq,tienta crUZeiros) o montante de sua dívida consolida .. 
da intema1

'. 

PARECER N.0 7S5, DE 1981 

Da Comissão de ConstituiÇão e Justiça 

Relator: Senador Murilo Badaró 

O Proje"'"o .sob exame. de auto.ri·a da OOmissão de Economia rl.o 
Senado Federal, como .conclusão de seu -parecer sobre a Mensagem 
n.0 331/80 do Senhor Presíd·ente da República, autoriza a Prefeitu
ra Municipal de Campo Florido !.MG) a contratar operação de 
crédito no valor de CrS 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento 
e setenta e um mil. c·ento e cinqüenta cruzeiros) destinada a fi
nanciar a construção de 100 unidades hab.!tacionais, naquela ci
dade. 
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O pedido de auto~b:ação foi formulado nos termos do _·precei
tuado no parágrB.fo ünico do art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 1976·, 
do S~nado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância. 
dos limites fixados 1 pelo art,. 2.0 da ~esolução n.0 62, ·cte 28-10-75, 
também da Cãmara Alta do Oongre:sso N~ctonal. 

Do ponto de v!sta qUe nos cOmpete eXaminar, verUica-se _que 
todas as formalidades foram ·atendidas, não havendo n~nhum 
ôbice à. tramitação normal da preSente proposição, porquanto. é 
jurídica, constitucional e de boa técnica legislativa. l . 

Sala das Comissões, 16 de setembro de· 1981. - AIOysio Chaves, 
Prêsidente - Murilo Badaró, Relator - Raimundo Parente -
Humberto Lucena - 1\-lartins Filho - Nelson Carneiro - Alroir 
Pinto- Benedito Canelas --Bernardino Viana.- Aderb3:l Jurema. 

PARECER N.0 786, DE 1981 

Da Comisão de Municípiqs 

Relator: Senado; 1\iurilo Badaró 
A matéria sob ·a nossa apreciação, já exaustivamente analisa..: 

da pela aut-ora do Projete de Resolução. em .tela. objetiva autori
zar a Pr·efeitura Municipal de Campo Florido (MG), nos tennos 
do que estabelece o art. 2,0 da Res.Qlução n.0 93, de. 1976, d'!J Senado 
Federal. a contratar <Jperação de Crédito no valor de Cr$ ....... . 
21.171.150,00 (vinte ·e um milhões, cento e setenta e um mil, cento 
e cinqüenta cruzeiros) àestinada a financiar a construção de. 100 
unidades habitacionais, naquela cidade. 

A proposição mereceu a acolhiél'l. da Comissão de CopstJ•t.ui
i!ãO e Justiça, que a entendeu conformP. os cânones legais, perti
nentes a-::: assunto. 

Nos aspectos que oompetem a este órgão récnioo examinar, 
entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto 
.pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de cré
dito a ser autorizada, será de grande impacto sócio-eoonômico para 
a Região beneficiada. pelo invest!menrto. 

Sala daa Comissões,. 1 de outubro de 1981. - Lomanto Junior, 
Presidente - 1\:lurllo Badaró, Relator - Luiz Fernando.· Freire -
Benedito Canelas - Benedito Ferreira - Arno Damiani - Gastão 
1\-lillier - Amaral Furlan - Amaral Peixoto. 

PARECERES N's 787, 788 E 789, DE !981 

PARECER No 787, DE 1981 

Da Comissão de Ecoi~om"i~. Sobre a Mensagem n.0 341; 
de 1980 (n.0 573/80, na origem), do Senhor Presidente da 
República, subm2tendo ao exame do Senado Fedei-ai, pro ... 
posta para1que seja autorizada a Prefeitura ntunicipal de 
Ituverava (SP), a elevar em Cr$ 31.793.420,61 (trinta e 
um milhões, setecentos e. noventa e três mil, quatrocentos 
e vinte cruzeiros e sessenta e un_l centavos) o montante 
de sua dívida consolidada interna. 

Relator: Senador José Frage.lli 
Na forma do art, 42, item Vr, da Constituição, o Senhor Pre-:

sidente da República encaminha ao exame do Senado Federàl_ a 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, 
relacionada cOm o pleito da Prefeitura Municipal de Ituverava, 
Estado de São Pãulo, no sentido de obter a necessária autorização 
para que possa elevar cm Cr$ 31.793.420,61 itrinta e um milhões, 
setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e vinte cruzeiros ·e 
·sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada 
interna, a fim de contratar empréstimo junto à Caixa Económica 
do Estado de São Paulo S.A., esta na qualida.de de agente finan
ceiro do_ Banco Nacional~ da Habitação. destinado à execução de 
ohras de infra-estrutura e equipamentos comunitários para aten
der aos conjuntos habita'Cionais ":Beira Rio" e Ffávio Çavailari", 
naquele- Município. 

2. As condições b~.sicas da opera~f.o São as seguintes: 
"A - Valor: Cr$ 31.793.420,61 (correspondente a 

47.913,40740 (UJ,>C de Cr$ 663,56, em outubro de 1980); 

B- Prazos: 
1 - de carência:· 2·4 meses; 
2 - de amortização: 216 meses; _ 
C - Encargos: 
1- juros de 8% a.a. (até 7% a.a. para o BNH e J% 

para o Agente Financeiro); 
2 - correção monetária: de acordo GOm a va.rÚtçãp

trimestral da OJ;!TN <.UJ.>CI; 
D -Garantia: vipculaçã,p de cotas-partes do Imposto 

sobre a Circulação de MercaÇI.o:rias (!CM); · · 

E - Destinação dos recursos: execuçãn d·e_ obras de 
.i.lifra-estrutura e equipamento~ comunitários para atender 
·aos Conjuntos PabitacionaJs "Beira Rio" e "Flávio Ca-
.vallari"~ naquele município." · 

3. No pro~esso, encontram-se os seguintes documentos e re
ferências. principais: 

.a) Lei Municipal n.O 2. 067, de 19 de ·setembro de .19.80, auto
rizadora da operação; 

b) Exposição de Motivos (EM n.0 335/80) do Senhor Ministro 
de Estado dri Fazenda ao Ex.mo Senhor Presidente da República, 
comunicando que o Conselho Monetário Nacional ao apreciar a 
proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito forn1ulado con
forme o art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 1976, do senado Federal; 

c) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de 
Operações co;rn Títulos e Valores Mobiliários que conclui pelo de
!êrimento do pedido; e 

' d) parecer da Se-eretaria de Planejamento da Pre·sidência da 
Re;públic~, ,favoráyel. " 

4. Face as disposições contidas no art. 2.0. da Resolução n.o 62, 
de 1975,· .com as alterações introduzidas pela Resolução n.o 9~ de 
1976 e tendo em vista determinação desta Comissão para verifica
ção da capacidade de pagamento da entidade, foi adicionad;o à 
dívida intralimite, a parcela da dívida extralimite. 

5. De .acordo com o b:tlo.nço de 1979, descontadas as opera
ções de. crédito _r.eallzadas, teríamos uma receita· lí(buida de 
Cr$ 41.108,6· mil, <J.Ue, devidamente corrigida até a época da análi
se pelo Ba:nco Central do Brasil (índice de 1,4157) levaria o valor 
da re~e!ta·. para Cr$ 58.197,4 mil 

6". pQm. a· receita líquida corrigida, os limites do art. 2.0 ela 
Res.olução n.0 62/75 !divida intrallmite) - seriam: 

I- montante global - 40.738.2 mil; 
II- crescimento real anual - 11.639,5 mil; 
m ...,- dispêndio anual máximo - 8. 729,6 mil. 
7. .Considerada a soma da Dívida Intra + Extralinlite, esse·s 

itens ati~giriam os valores (31-8-80): 
r - 7.383,2 mil; 
II ~ 1.427,6 m!l; 
III - 664,6 mil. 
8. Adicionada a operação so.b exame, situação posterior à 

contratação, .esses itens atingiram os yalores: 
I- 39.176,6 mil; 
II - 1.427,6 mil; 
III- 4.971,8 mil. 
9. Verifica-se. assim, que a pés a contratn.t;ão, ~- dívida con

&llidaâa interna permanec-eria contida nos te tos que lhe foram. 
fi~ã.dos pelos itens I, II e III do art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 1975. 
. 10· .. A favor da operação em exame, temos os seguintes ar
gumen~DS,. constantes no processado: 

a) o Município, relativamente ao orçamento de 1920, apresen
ta em. receita liquida de Cr$ 56.000.0 mil; 

'b)' a· ms.rgem de poupança real é de CrS 10 804.0 mil; 

c) o valor do maior dispêndio anus.l será de Cr$ 4.950,0 mil, 
a oçorrer en: 19'85, bastant~_ inferior à margem de poupança real; 

d) a operaç?..o enquadr:::t-se, 'linda, corno intralimite, apesar 
de tratar-se de opera~ão extralimite. 

11. Cumpridas as exigências estabelecidas no Regimenta 
lJ:?,terno e nas normas vigentes, -concluimos por aceitar o pleito 
contido ni :Mensagem do Senhor Presidente da República, na for
ma do seguinte 

PROJ'ETO DE EESOLUÇÃO N.O 124, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura ~lunicipal de Ituverava (SP) a 
elevar em CrS 31. 793-.'120,61 <trinta e um milhões, sete~ 
centos e no"·enta e tr.ês mi1, quatrocentos e vinte cruzei
ros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Ituverava. Estado de 

São Paulo, nos termos do art. 4.~ da Re.sohwão n.o 93, de 11 de 
outubro de 1976. do Senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr$ 31.793.420,61 (trinta e um milhões, setecentos e noventa e 
três mil, quatro-centos e vinte 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 à Caixa Económica 
do Estado_ dei São Paulo S.A., esta na qualidade de agente finan
ceiro do Banco .Nacional da Habitação, estinado à execução dé 
obras de infra-estrutura e equipamentos comunitários para aten
der aos Conjuntos Habitacionais "Beira Rio" e "Flávio Cavallari", 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do BrasU, 
no respectivO processo. 
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Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Sala das Comissões, 24 de junho de 1981. - José Richa, Pre
sidente - José Fragelli, Relator - Bernardino Viana - Alberto 
Silva - Affonso Camargo, sem voto - Vicente Vuolo - Lomanto 
Júnior. 

PARECERES N.o' 'T88 E -189, DE 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.0 124, de 1981, da Co
missão de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal 
de Ituverava (SP) a elevar em Cr$ 31.793.420,61 (trinta 
e um milhões, setecentos e noventa e três mil, quatrocen
tos e vinte cruzeiros e sessenta e um centavos) o mon
tante de sua dívida co-nsolidada interna". 

PARECER N.0 788, DE 1381 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
Relator: Senador Orestes Quércia 
A Comissão de Economia apresenta projeto de resolução que 

"autoriza a Prefeitura Municipal de Ituverava, ·Estado de São 
Paulo, nos termos do art. 2.o da Resolu_ção n.o 93, de 11 de outubro 
de 1976. do Senado_ Federal. a elevar em Cr$ 31.793.420,61 (trinta 
e um milhões, setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e vin
te cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna, a fim de que pass::t contr=ttar um empréstimo 
de igual valor, junto à G~ixa Económica do Er:;tado de São Paulo 
S .A., esta na aualidade de agen~e financeiro do Banco Nacional 
da Habitação, cfestinad::t à execur-§.o de- obras de infra-estrutura e 
equipamentos comunitários para atender aos Conjuntos Habita
cion:?.is '·Beira Rio" e "Flávio Cavallari", obedecidas as. condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo pro·.::eszo". 

2. Enquadra-se a operaç~.o ao disposto no art. 2.0 da Reso
lução n.0 93, de 1975 talterou a Resolução n.0 62, de 1~75), pois 
os recursos serão provenientes do Banco Nacianal da Ha}Jitn:..;~~() ·
BNH -, e, dessa forma, considerada extralimite. 

3. No processo, encontram-se os seguintes documentos e re
ferências principais: 

a) Lei Mnniciual n. 0 2.067, de 19 de- setembro de 1980, autori
zadora da aplicação; 

b) ExposiçãO" de Motives (Eiv! n.0 335/8:)) do Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda ao Ex.mo Senhor Pre.sidente da República, 
comunicando que o Conselho Monetário Nacional ao apreciar a 
proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado con
forme o nrt. 2.0 - da Resoluç5.o n.0--93;- de 1975, do Senado Federal; e 

c) pare-cer do Banco Central do Brasil -- Departamento de 
Opera~ões com Titulas e Valores Uobili_ãrios, favorável ao pleito 
em exame. 

4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42, 
item VI, da Constituição; ate_ndeu as normas legais (Resoluções 
n.os 62, de 1975 e 93, de l'J76), e, ainda, o estabelecido no Regi
mento Interno (art. 106. item II)._ 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramita
ção do projeto, uma vez que constit:lcinnal e jurídico. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de,_lf/8_L- Aloysio Chaves, 
Presidente - Orestes Qué-rc~a, Relator - Raimundo Parente -
Humberto Lucena - Martins Filho - Nelson Carneiro -Benedito 
Canelas - Almir Pinto - Bernardino Viana - Aderbal Jurema. 

PARECER N.0 789, DE 1981 

Da Comissão de l'ii.unicípios 
Relator: Senador Amaral Furlan 

A Comissão de Economia, como conclusão de seu parecer so
bre a Mensagem n.0 341, de 1981. do Senhor Presidente da Re
pública, apresentou projeto de resolução que autoriza a "Prefeitura 
Municipal de Ituverava, Estado de São Paulo, nos teimos do 
art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, a elevar em Cr$ 31.793.420,61 (trinta e um milhões, se
tecentos e noventa e três mil, quatrocentos e vinte cruzeiros e 
sessenta e um 'Centavos) o monta-:1te de sua divida consclidndn. 
interna, a fim de que possa contratar um -empréstimo de igual 
valor, junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo S.A., 
esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação, destinada a execução de obras de infra-estrutura, equi
pamentos comunitários para atE'nder aos Conjuntos Habitacionais 
''Beira Rio" e "Flávio Cavallari", obedecidas as condições admiti
das pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

2. Na forma do art. 2.o, item IV, da Resolução n.o 132, de 
1979, do Senado Federal, as proposições que e-nvolvam operacões 
de crédito internas e externas, de qualquer natureza, em que~ um 
ou mais municípios sejam parte interessada", deverão merecer es
tudo e parecer desta Comissão. 

3. Informa o Departamento de Operações com Títulos e Va
lores Mobili.ários que a assunção dos compromissos decorrentes das 
operações sob exame não deverá acarretar à Prefeitura maiores 
pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios, pelas 
.seguintes razões, conforme parecer da Comissão de Finanças; 

"a) o Município, relativamente ao orçamento de 1980, 
apresenta em receita líquida Cr$ 56.000,0 mil; 

b) a margem de poupança real é de Cr$ 10.804,0 mil; 
c) o valor do -maior dispêndio anual será de ....... . 

Cr$ 4.950.0 mil, a ocorrer em 1985, bastante inferior à 
margem de poupança real; 

d) a operação enquadra-se, ainda, como intrallmite, 
apesar de tratar-se de "Operação extralimite." 

4. A proposição mereceu da Comissão de Constituição e Jus
tiça o encaminhamento favorável, no que diz respeito aos aspectos 
de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

5. Pelas razões expostas, somos pela aprovação do projeto 
de resolução de autoria da Comissão de Economia, ora sob nosso 
exame. 

Sala das Comissões, 1.0 de outubro de 1981. - Lomanto Júnior, 
Presidente - Amaral Furlan, Relator - Luiz Fernando Freire -
Benedito Canelas - Amaral Peixoto - Benedito Ferreira - Arno 
namiani - Murilo- Badaró - G3:stã_O Müller. - - -

PARECERES N's 790, 791 E 792, DE 19R1 

PARECER N' 790, DE 1981 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.0 343, 
de 1980- (n.0 575/80, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
11rõposta par-a que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Lagoa da Prata (MG), a contratar operação de crédito 
no valor: de Cr$ 148.198.050,00 (cento e quarenta e oito 
milhões, cento e noventa e oito mil e cinqüenta cruzeiros). 

Helator: Senador José Fragelli 

Com a Meru;agem n.o 343/80, o Senhor Presidente da Repúbli
ca submete à delibera_ç_ão do Senado Federal pleito da Prefeitura 
:rviunicipal de Lagoa da Prata CMGL que objetiva contratar, junto 
à caixa Econômica do Estado de :Minas Gerais, na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, as seguintes 
operações de crédito: 

44Características das OPeraçõeS: 

OPERAÇÃO I 

A - Valor: Cr$ 127.026.900,00 (correspondentes a 
210.000 UPC de Cr$ 604,89. em Jul/80); 

B- Prazos: 

1 - de carência; até 18 meses, contados a partir 
da última liberação dos recursos; 

2 - de amortização: até 300 meses; 
C - Encargos: 
1 - juros: 1% a.a.; 

2 - correção monetária: trimestral; 
conforme vadações da UPC; 
3 - seguros: previstos pelo SFH; 

D - Garantias: primeira e especial hipoteca dos lotes 
de terreno e das habHações a serem edificadas, bem c_om.o 
caução das auotas do !CM; 

E - Destinação: dos reeursos: construção de 700 uni
dades habitacionais de interesse social, _com valores uni
tários limitados ao máximo de 300 UPC, destinadas a 
trabalhadores com renda_ familiar de até 3 salários míni
mos, aos quais o financiamento será transferido após a 
comercializacão dos imóveis. 
OPERAÇÃO-II 

A - Valor: Cr$ 21.171.150,00 (correspondentes a 35.000 
UPC de Cr$ 604,89. em Jul/80); 

B -Prazos: 
1 - de carência: até 18 meses, contados a partir da 

última liberação dos re-cursos; 
2 __ de amortização: 216 meses; 

C - Encargos: 

1 -juros: 5% a.a.: 
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2 correção monetái'ia: ,trimestral, conforme varia-
ções da u;pc; 

3 - segll'ros: pr€vistos pelo SFH; 

D - Garantias: vinculaçao das quotas do ImjXlsto 
sobre a Circulação de Mercadorias (!CM); 

E - Destinação d_os recursos: execução d.e obras de 
infra-estrutura urbana ne-cessárias à Construção das 700 
unidades habitacionais, objeto da operação L" 

o Conselho Monetário Nadwtal, pronunciou-se pelo encami
nhamento do pedido, informando ~'que a assunção dos comprq
missos decorrentes das operações sob exame não dev.erá acarretar 
à Prefeitura maiores pressões na execução orçamentária dos pró
ximos exercícios, pelas razões seguintes: 

a) o orçamento da pleiteante, para o corrente ano, prevê a 
realização de ~eceita de Cr$ 32.9!P.i.OOO,OO (deduzidas as operações 
de crédito), da qual ce,rca de 22,46% se destillam a atender a 
investimentos com recursos próprios; 

b) sua margem de poupança real é superior ao maior dispén
dio relativo à dívida contraída somado ao do financiamento, no 
montante de 3!;.000 UPC (Cr$ 21.171.1!;0,00), destinado à r-ealiza
ção de obras de infra-estrutura, cuj~ amortizações efetivamente 
correrão por con,ta do erário municilpal; 

c) a amortização do empréstimo correspondente ao agente 
financeiro pelos adquirentes das unidades habitacionais, aos quals 
a dívida será transferida, logo após a comercialização dos :imóveis, 
desonerando a Prefeitura, por conseguinte, de quaisquer ônus; 

d) o parecer apresentado ptl.l Caixa Económica do Estado de 
Mlnas Ge.ràls conclui pela viabilidade técnica, económica e finan
c_eira dos empréstimos. 

No mérito, o empreendimento a .. ser financiado pela pres..:nte 
operação de crédito se enquadra em casos análogos que têm me
recido a aprovação da C~a. até mesmo porque se trata d.e inve~
ti.mentos reprodutivos que fazem retornar aos cofres públicos os 
capitais empregados. 

A.ssim, opinamos pelo acolhimento da Mensagem nos termos 
do segulnte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N. 0 120, DE 1981 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata 

(MG) a elevar em Cr$ 148.198.050,00 (cento e quarenta 
e oit~ milhões, cento e noventa e oito mil e cinqüenta 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

o senado Federal _resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, Esta

do de :Minas Gerais, nos termos do a.rt. 2.0 da Resolu.Ção n.0 93, de 
11 de outubro de 1976 do Senado Federal, autorizada a elevar 
em Cr$ 148.198.050,00 (~ento e quatenta e oito milhões, centç _e 
noventa e oito mil e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dlV~
da êOnsoltd-ada int-e-rn-a:,-a --Hm -de- que- pass-a --eontratar- -um em13-r~.s-t1-~ 
mo de igual valor, junto à Caixa Econômica do Estado de ~nas 
Gerais, esta na qualidade de agente financeiro d-~? Banco N~cwnal 
da Habitacão destinado à construção de 700 urudades hab1tacio
nais de ilÍter~sse .social, e execução das obras de infra-estru~ura 
necessárias, naquele município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no r.e.spectivo proce.s.so. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das Comissões, 20 de maio de- 1981. José Richa, Pre-
sidente ~ José Fragelli, Relator - Affonso Camargo - Lomanto 
Júnior - José Lins - Bernardino Viana - Pedro Simon. 

PARECERES N.os 791 E 792, DE 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.0 1251 de 1981, da Co
missão de Economia que "autoriza a Prefeitura Municipal 
de Lagoa da Prata (MG) a elevar em Cr$ 148.198.050,00 
(cento e quarenta e oito milhões, cento e noventa e oac 
mil e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada interna". 

PARECER N.o 791, DE 1981 

Da Comissão de ConstituiçãQ e .Justiça 

Relator: Senador Murilo Badaró 

o Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia 
do Senado Federal, como couclusão de seu parecer sobre a Men
::o.gcm n.o 343/80, do Senhor Presidente da República, autoriza 

a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata (MG) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 148.198.050,00 (cento e qua
renta e oito milhões, cento e noventa e oito mil e cinqüenta 
cruzeiros) destinada a financiar unidades habitacionais, naquela 
cidade. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do pre
ceituadQ no parágrafo único do art. 2.o da Resolução n.0 93, d·Z 
1976, elo Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não 
observância dos limites fixados pelo art. 2.o da Resolução n,o 62, 
de 28-10-75, também da Câmara Alto. do Congresso Nacional. 

Do ponto de vista que nos compete examinar, verificamos que 
todas as formalidarles foram atendida.s, não havendo nenhum óbice 
à tramitação normal da presente p·ro.po.sição, porquanto é jurídica, 
constitucional e de boa técnica legislatiVa. 

Saia das Comissões, 16 de setembro de 1981. - A1oysio Chaves, 
Plresidente - Murilo Badaró, Relator - Raimundo Parente -
Humberto Lucena - Martins Filho - Nelson Carneiro - Benf!dito 
Canelas - Almir Pinto - Bernardino Viana - Aderbal Jurema. 

PARECER N.0 792, DE 1981 

Da. Comissão de Municípios 

Relator: Senador Murilo Badaró 

A matélia .sob a nOssa ap-reciação, já exaustivamente anali
sada pela autora do Projeto de Resolução em tela, objetiva 
autorizar a P:vefeitura· Municipal de Lagoa da Prata, nos termos 
do que estabelece o art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 1976, do 
Senado Federal, a contratar 01Jeração de crédito no valor de 
Cr$ 148.138,050,00 (cento e quarenta e alto milhões, cento e no
venta e oito mil e cinqüenta. cruzeiros), destinada a financiar a 
constyução de unid~E!e~_ habitacionais populares, naquela cidade. 

A proposição mereceu a acolhida da COmissão de Constitui
ção e Justiça, que a entendeu confonne os cânones legais, perti
nentes ao assunto. 

Nos aspectos que cOmpetem a este órgão Técnico examinar, 
entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do pro
posto pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operaçã·~ 
de crédito a ser autorizada será de grande impacto sócio-econô
mico para a Região beneficiada p.elo investimento. 

Sala das Comissões, 1 de outubro de 1981. - Lomanto Júnior, 
P:·esidente -- Murilo Badaró, Relator -- Luiz Fernando Freire -
Renedito Canelas - Amaral Peixoto - Beneilito Ferreira - Arno 
Damiani - Gastão Müller - Amaral Furlan. 

PROJETOS ENCAMINHADOS Ã MESA 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 288, DE 1981 

Estabelece que as listas para a escolha dos reitores 
d:is UriiVersíaaaes-estaa-ttars--e municipa:ís-oiu:~decerã-o- às 
nor·mas c-EkbeJcc:ilns em seus respectivos Estatutos. 

o congroe~so Nacional decr·eta: 
Ã.rt. 1.0 A!S lis,ta.s para a ,escolh3.. dos reH.or;es das Universi

dades ·estaduais e municipa.is obedecerão às normal$ est;abel'€:cidas 
em s:eus ·respectivos _Estatutos. 

Mt. 2.0 Esta Lei entrará •em vigor na da.ta de sua publica
ção, revogadas as dispcsições ern contrário. 

Justificação 

O Princípio Federativo 

o pri,nc!pio da. federação e a autonomi:l universitária. cons
tituem dois valores fundamentais de nossa vida pública. 

o a;rtigo primeiro da carta constitucional e.sta•l:elece: ~<o Brasil 
é uma República Federativa". E, em coerência com ess.e princípio, 
distribui clarament-e a competência reservada à União e aos Es
t.ados. 

No art. 8.0 , inciso XVII, alínea "q", estabelece que "cabe à 
União l·egislar sobre diretrizes e bas•es da -educação n::tdonal". 

E, ao mesmo tempo, resen""a aos Estados a competência ·I:ara 
organizar o seu sistema de ensino. É o que estabelece impe·rativa
m::m.te o art. 177: 

"OS Estados e o <Distrito Federal org:Lniz8.trão os seus 
sistemas de ensino, .e a União os dos T-erritório:.s, :a&sim 
oomo o sistema federal. que terá carát.er supl8tivo ~ se 
estenderá a todo o País, nos oesttitos limites das defi
ciências locais." 
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Int.erpre·tando .esse pr.ec2ito constitucional, o Professar Ma
noel GonçaJves Ferreira Filho doutrina: 

"Resulta do p"eoolto que cabe aos Estados e ao Dis
trito Federal (e. à União, no âmbito dos Territórios) or
ganizar o sMt.ema do ensino que integrará os três níveis. 
É a-ssim que S·e atenderá ao im·post-o pelo art. 17, § 1.0 ( ... ) 
A União compete, portanto, .simplesm·ente· es:tabelecex um 
sistema suplletivo que será ex-ee·pcional. Com efeito, o mes
mo deverá atender pura e simplesmente :às deficiências 
locais." (Comentários à Constituição Brasileira, pág. 224, 
vol. 3.0 .) 

Daí. o comentário incisivo de Sampaio Dória: 
"Acima de tudo, tem cada Estado oomo a União, oom

p.etência constitucional para organizar um sistema de en
sino. E por ser out::rga constitucionaL nep.huma lei ordi
nária pode nela interferir, restringi-la, ou embaraçá-la." 

Autonomia Universitária 
De outra parte, a autonomia. univ.ersitár_ia ·é um d.os princípios 

fundamentais na organização do ensino das nações civllizadlars. 
Em no: . .s;o País, 'essa norm:a, que cristaliza a experiência dos 

povos cultos do Ocident,e, d-ecorre dos .arts. 3.o e 4.0 da Lei n.0 5:540, 
de 28 de noV~embro <'!:e 1968, que r1e3am: 

''Ar-t. 3.0 As Universidades gozarão de .autonom:iJa di
dático-cientifica, disciplinar, administ>rativa e financeira, 
qu-e será exercida na fc.rma da J,ei e dos :seus esta.tutos. 

art. 4.0 As Unive.rs1dades •e os· •es•tabelecin:rentos de 
ensino superior isolado·s constituir-se::-ãn, quando oficiais, 
,e.m autarquia·s de regime esp·ecial ou .em fundações de di
reito público .e, quando particulares, sob a fo·rma de fun
dações ou a:ssociaçôes. 

Parágrafo único. O regime ·esp·ectal p~evisto obede
cerá às pe·culi·aridad'es indicadas nes.ta Lei, inclusive quan
to ao :p-e:.::s.oal d.oc;mte de nível superior, ao qual não se 
aplica o disposto no "-"t. S5 do Dec"eto-lei n.0 81, d1e 21 
d.,e deze.ml:ro d-e 196:5." 

.'\ssim formulada, por força de lei, a autonomia. cons-titui uma 
das diretrizes .e bases da educação nacional, norm'a de obediência 
prefer•encial, à luz do art. 8.0 , XVII, "q", e Parágrafo único da 
Cons-tituição Federal. 

Lei e Decreto 

O:a, conforme int-?:rprets..ção literal de seu t.exto, .tanto a Lei 
Fa.d-eral n.O ô.42G, de 3 de junho de 1977, oomo o Decreto n.0 80.5361 
de 11 d·e outubro de 1977, deixaram de re&peita·r •ess-es ·princípios 
basilares da f-ederação e da aut_onomia, .ao imporem às Univer
sidades Estaduais <ou Municipai'S), acima dos ·r>espectivos Esta
tutos loca.is, o preceito da. organização de lis·ta sêx·tup-la para a 
escolha de Reitores. Trart:a-se de m·~téria cuja regulament:Jaçao 
compel·e exatamente a ·esses Estatutos das Universidades .autôno
mas Estaduais (ou Municipais). Não rmde a lei feder.al, em tópico 
que, por sua natutteza, não constitui direh·iz <e base da ·educação 
naciona·l, retirar aos Estados •e Municípios o :poder de ·edita:r pr-e
ceitos :esta;tutários, compreendidos rem ;sua competência constitu
cional. É oportuno lemb-rar que a autonomia universitária está 
firmada nos citados preceitos dos arts. 3.0 e 4.o da Lei Federal 
n.0 5.540, estes, .sim de caráter cLaramente diretivo e bas1LaJr. 

Saliente-.s·e ademais, •em abono da presente propositura~ que 
o Egrégio Conselho Univ•ersitário da maior Univers-idade estradual 
do País, a Univ.ersid:ade de São Paulo, em sua ses.s:ão de 27 de 
outubro de 1977, pnr unanimidade de votos, •entend.eu que a Lei 
e o Decreto fed·erais em teLa não poderiam, ao arrepio do expresso 
t.eol' do Estatuto Universitário baixado pelo Dec"e'to Estad'"al 
n.0 52.326, de 16 d·e dezembro d·e 1969 (Art. 28), compelir a USP a 
organizar lista sêxtupla para a eleição de seu novo Reitor. 

O presente projeto visa assim, a restabeLecer o sistema pre
ferencial •enraizado na própria L"ei Magna da República, através 
de dispositivo de lei de aleance, afinal, interpretativo, que Sialva
guarde os princípios fund:amentais d.a autonomia univ·:ersi<tári'a e 
da federação brasileira. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1981. - Franco Montoro. 
(As Comiss6es de Constituição e Justiça e de Educação 

e C·:..·Uura.J 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 289, DE 1981 

Altera dispositivos do Códfgo de J>rocess<> Civil, visan
do à simplificação de atos processuais. 

O Congresso Na'Cional decreta: 

Art. 1.0 Os artigos a seguir enumerados, do Código de Pro
cesso Civil, passam à seguinte redação: 

"Art. 222. A citação pelo correio é admissível em 
qualquer causa d.e natureza patrimonial, quando o réu, 

pessoa jurídica de direito privado ou pessoa natural maior 
e capaz, for domiciliado no Brasil, em lugar certo. 

Parágrafo único. A citação pelo correio só se fará 
nos processos de conhecimento e cautelar. 

Art. 233. 

§ 2.0 A carta serã registrada para entrega em mão 
própria, juntando-se aos autos o aviso de recepção; 

§ 3.0 O carteiro fará entrega da earta pessoalmente 
-ao destinatário, exigindo-lhe que assine o recibo. 

,lirt. 224. Far-se-á a citação por melo de oficial de 
Justiça: 

I - quando _o requerer o interessado; 
II - quando frustrada a citação pelo correio; 
lU - nos -casos não previstos no art. 222. 
Art. 241. Começa a correr o prazo: 

V - quando a citação ou intimação for por carta 
postal, da data da juntada aos autos do aviso de recebi
mento. 

Art. 412. A testemunha é intimada, por carta para 
entrega em mão própria, ou por oficial de justiça, a com
parecer à audiência~ constando do mandado dia, hora e 
local, bem como os nomes das partes e a natureza da 
causa. Se a testemunha deixar de 'Comparecer, sem motivo 
justificado, será conduzida, respondendo pelas despesas do 
adiamento. 

§_ L 0 A parte pode comprometer-se a levar à audiên
cia a testemunha, independentemente de intimação; pre
sumindo-se, ca,s.o não compareça, que desistiu de ouvi-la. 

§ 2.0 Quando figurar no rol de testemunhas funcio
nário público ou militar, o juiz o requisitará ao chefe da 
repa'l'tição ou ao comando do corpo em que servir. 

Art. 416. 

§ 3.0 O depoimento, depois de datl!ogralado, será 
assinado pelo juiz, pela testemunha e pelas partes. 

Art. 417 ._ Quando a testemunha tiver residência ou 
local de trabalho em comarca contígua, e havendo proxi
midade e facilidade de comunicação, poderá ser intimada 
para vir depor no foro da -causa Cart. 230.)" 

Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Justificação 

A citação pelo correio, tão usad~ em muitos paíse:> com notável 
ecotlbmia de· t.empo, de dinheiro e de atividade processual, estã 
preyista no vigente Código de Processo Civil, mas em termos tão 
restritos que, na prática, poucas vezes os interessados a tem utili
zado. Cobre apenas as citações de comerciantes e industriais, e 
muitos juízes consideram-na limitada tão-somente às causas de 
natureza comercial. 

Ora, atualmente o Correio brasileiro atingiu apreciável grau 
de rapidez e de eficiência. Missiva postada hoje em Brasma, no 
dia imediato ou no seguinte está nas mãos do destinatário erri 
Porta Alegre ou no Nordeste. Por que, assim, não substituir os 
mandados, e mais ainda as demoradas e custosas precatórias, pela 
expédida e menos onerosa carta registrada para entrega em mão 
própria? 

Por que apenas a citação pela via postal do comerciante e 
do industrial, e não. também do funcionário público, do b:tnc:irlo, 
do securitário, do militar, do corretor, do profissional liberal, etc., 
desde que m:aibres e capazes, e residentes em lugar certo? 

A propÕsta visa tornar regra geral a citação pelos Correios, 
nas causas de natureza patrimonial, quando o citando for pessoa 
jurídica de direito privado ou pessoa natural maior e capaz, do
mi'Ciliados em lugar certo no Brasil, alterando-se, para tanto a 
redação do art. 222 do Código Penal Civil. . 

A citação por oficial de Justiça ficará restrita às hipóteses 
não previstas no art. 222, oU ao caso de resultar frustrada a 
citação pelos Correios, e ainda aos casos em que o próprio autor 
requeira a citação por intermédio do meirinho. 

Nova redação é, igualmente, proposta aos arts. 412, 416 e 417 
do Código Penal Civil, com vistas a permitir as intimações de 
testemunhas tanto pelo oficial de Justiça como por via postal. 
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Também é prevista a possibilidade de a testemunha, nos casos 

de comarcas contíguas e com facilidades de comunicação, ser in
timada para ir depor no foro d_a cal.lSã._ -~vitando-se as demo
radas :precatórlas inquiritórias. NãQ_ ~rá perfeita.mente viável, e 
cGnveniente, a testemunha residente em canoas ir depor em Porto 
Alegre, a residente em Recif·e depor em Olinda, a residente em 
Curitlba depor em São José dos Pinhais? A permuta de inumeráveis 
precatórias entre as metrópoles e suas cidades-dormitório é c,ausa 
notável de emperramento processual. Muitas sedes municipais, e 
comarcas, são diVididas por uma rua. Para tal fim é sugerida 
nova redação ao atual art. 417, e a regra do atual art. 417 cons
tituirá parágrafo do art. 416. 

A adequação de certas regras procedimentais às exlgênctas 
dos dias de hoje, sem necessidade .. de alterações fundamentais no 
Sistema do Código, será útil aos ideais de certeza e rapidez na 
prestação Jurisdicional. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1981. - Paulo Srossard. 

LEGISLAÇAO CITADA 

CóDIGO DE PROCESSO CIVIL 

Art. 222. A citação pelo correio só é admissivel quando o 
réu for comercia:o.te ou industrial, dom.i-ciliad_o no_Brasil. 

Art. 223. Requerida a citação pelo correio, o escrivão ou chefe 
d asecre_t.aria porá a cópia da petição inicial, despachada pelo 
juiz, dentro de sobrescrito com timbre impressão· do juizo ou tri
bunal, bem como do cartório, indicando expressamente que viSa 
intimar o destinatário. 

§ 1.0 Se já não constar da cópia da petição inicial, o des
pacho do juiz eonsignará a advertência a que se refere_ o art. 285, 
segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis. 

§ 2.0 A carta será registTada, com aviso da recepção, a fim 
de ser junta aos autos. 

§ 3~0 O carteiro fará a entreg~ da carta .registrada ao desti
natário, exigindo-lhe que assine o recllx>. 

Art. 224. Faz-se a citação por melo de oficial de justiça, 
não dispondo a lei de outro modo. __ ~ 

Art. 241. Começa a correr o prazo: 
I - quando a citação for pessoal ou com hora certa, da data 

da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido; 
II - quando houver vários réus, da juntada aos autos do úl

timo mandado de citação, devidamente cumprido; 
III - quando a citação for por edital, finda a dilação assinada 

pelo Juiz; 
IV - quando o ato se realizar em cumprimento de carta de 

ordem, de carta prec-atória ou de carta rogatória, da data de sua 
juntada aos autos depois de realizada a diligência; 

V - quando a intimação for por Cl!Jrta postal da data da 
juntada aos auto& do aviso de recebimento. ' 

Art. 412. A testemunha é intimada a comparecer à audiên-cia, 
oonstando do mandado dia, hora e local, bem como os nomes 
das partes e a natureza da causa. Se a testemunha deixar de 
comparecer, sem motivo justificado, será conduzida, respondendo 
pelas despesas do adiamento. 

§ 1.0 A parte pode comprometer-se a levar à audiência a 
testemunha, independentemente de intimação; :presumindo-se, caso 
não compareça, que desistiu de ouVi-la. 

§ 2.0 Quando figurar no rol de testemunhas funcionário 
público ou militar, o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou 
ao comando ct-o corpo em que servir. 

Art. 416. O juiz interrogará a testemunha sobre _os fa.tcs: ::lr
tieulados, cabendo, primeiro à ;parte, que a arrolou, e depois à 
parte contrária, formular perguntas tendentes a esclarecer ou 
completar o depoimento. 

Art. 1.0 As partes devem tratar as testemunhas com ur
banid&de, não lhes fazendo perguntas ou considerações imperti
nentes, capciosas ou vexatórias. 

§ 2.0 As perguntas, que o juiz indeferir, serão transcritas 
no termo, requerendo-o a parte. 

Art. 417. O depoimento, depois de datilografado, será assi-
nado pelo juiz, pela testemunha e pelas partes. _ 

(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legisla
ção Social.! 

EXPEDIENTE RECEBIDO DA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

EXPEDIENTE RECEBIDO 
Lista n' 06 de 1981 

Em I• de 10 de 1981 

Manifestações sobre Proposta de Emenda à Constituição (Reforma Eleito· 
ral): 

-da Câmara Municipal de Batatais- SP; 
-da Câmara Municipal de Guaíra- SP; 
-da Câmara Municipal de Cândido Mota- SP; 
-da Câmara Municipal de Recife- PE; 
-da Câmara Municipal de Ipatinga- MG: 
-do Sr. Jairo Magalhães Alves - Prefeito Municipal de Itabira-

MG. 

Manifestações sohre Proposta de Emenda à Constituição- (Imposto de 
Ronda): 

-da Câmafa Municipal de Guaruihos- SP; 
-da Câmara Municipal de Piracícaba - SP; 
-da Câmara Municipal de Estrela d'Oeste - SP; 
-da Câmara Municipal de Diadema - SP; 
-da Câmara Municipal de Rio Claro - SP; 
-da Câmara Municipal de Avaré- SP; 
-da Câmara Municipal de Bastos- SP: 
-da Câmara Municipal de Estância Balneária de São Vicente- SP. 

Com·ites ao Sr. Presidente do Senado Federal 
- da Sociedade de Ensino Superior do Rio- de Janeiro - Formatura da 

Faculdade de Fonoaudiologia - Rio de Janeiro; 
-do Instituto dos Advogados Brasileiros, para o 1389 aniversário de 

fundação - Rio de Janeiro; 
. - _ _do Presidente da AsSoCi"ação Comercial e Industrial de Çampos, para 

as comemorações do centenário do ex-Senador José Carlos Pereira Pinto
Campos- RJ; 

-da Associação dos Amigos do Menor- para a sua fundação- Rio 
de Janeiro; 

-da Associação Comercial de Minas, para o lançamento da .. Agenda 
da Família" - Belo Horizonte - MG; 

-da Câmara Municipal de Diamantina- MG- para a solenidade de 
entrega do título de cidadão honorário de Diamantina ao Senador Murilo 
Badaró; 

-da Prefeitura Municipal de Ipanema- MG- para a solenidade de 
entrega do título de cidadão honorário ao Sr. Ministro da Justiça Ibrahim 
Abi·Ackel; 

-da Prefeitura Municipal de Assis~ Chateaubriand, PR- para as co
memorações do !59 aniversário do Município; 

-do Reitor da Universidade Federal de Pernambuco, para as comemo
rações do 359 aniversário de sua instalação; 

-da Casa do Estudante do Piauí - para posse de sua Diretoria; 
-do Serviço Social do Comércio do Estado do Maranhão, inauguração 

do Parque Aquático "'Senador Jessé Freire"; 
- do Presidente do Banco Central do Brasil - para a inauguração do 

Museu de Valores e lançamento de novas cédulas; 
-do Conselho Nacional de Direito Autoral - para inauguração de 

nova sede-- Brasília - DF: 
-do Instituto Histórico e Cultural Pero Vaz de Caminha- para asco

memorações de 160<? aniversário da Independência do Brasil; 
-da Academia de Letras da Faculdade de Direito de São Paulo- para 

as comemorações ao sesquicentenádo de Ãlvaro de Azevedo; 
-Secretaria da Justiça de São Paulo- para participar do "X Congres

so Mundial de Direito". 

Comunicação de Eleição e Posse: 
-da Sociedade Pestalozzi de São Paulo. 

Relatórios 
-_da Fundação Legião Brasileira de Assistência- 1980; 
-da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- Censo 
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Demográfíco- Est~do dO' Pará - 1980; 
-do Sistema Capemi - 1980; 
-da' Dirctoria da Copcrsucar- 1980/81. 

Manifestações sobre Proj~tos: 

-da Câmara Municipal de Marília- SP--. sobre PLCn; 127-A/79; 

-da Câmara Municipal de Campinas- SP- favoráVel à Emenda n~' 
96 do Dcj). Adhcmar de. Barros P, que modifka o artigo 32 da ConstituiçãO 
Federal; 

-da Câmara Municipal de Bata tais- SP- sobre projeto de lei que; 
trata de reajuste dos benefícios dos pensionistas aposentados; 

-da Assembléia Legislativa do Estado de Goiãs ~solicitando provi
dências para suspensão de execução de artigo da Constituição- Estadual; 

-da Prefeitura Municipal de Rancharia- RS- cohtrárj_a a Projetes. 
de lei Complementar n' 202/81 (CD); · 

-da Câmara Muriícipal dC Bom Reiiro do Sul - RS ----: favorável à 
Emenda Constitucional n9 18/81; 

-da Câmara Municipal de Mauá- SP- sugerindo ap·resentação de 
Projetq de Lei: 

-da Câmara Municipal de Caçapava- SP- contráriá .:i projeto qlie 
revoga feriado de ! 2 de outubro~ 

-da Câmara Municipal de São José dos CamPos- SP- contrária ·a 
projeto que revOga o feriado de I 2 de outubro; 

-da Câmara Municipal de Caxias do Sul-RS-favorável a Projeto 
de Lei Complementar de autoria do Deputado Pedro Carola; 

-da Câmara MUnicipal de Caxias do Sul- RS-- favorável a Projeto 
dC Lei de autoria do Deputado Bonifácío-dé-A~Ildrada; · · 

-da Câmara de Vereadores de Santa Maria- RS -·solicitando inter
ferência para aprovação de ProjetO de Lei que regulamenta a profissão de 
Corretor de Seguros; -

-da Confederação das Associações Comérciais do BraSil- contrária a 
Projeto de Lei n' 5.503/81 (CD) de autoria do· Deputado Erasmo Dias: 

-da Câmara Municipal de Campinas- SP- favoráv~l à Propostâ de 
Em~nda à Constituição n9 96, do Deputado Ad~emar de Barros F9; 

-da Câmara Municipal de Mú"íHa·- SP- soliçitando interferêfl.cia 
pUra aprovação de PL n~' 127-A/79, de autoria do Deputado Octávio T6rre
cilla; 

-da Presidência do Conselho Federal de Farmácia- SP-- contrária 
?-O PL n\'1 444-A/79, de autoria do Deputado Cantídio SampaiO; 

-da Ordem dos Advogados do Brasil- Seção de Minas Gerais...:... fa
vorável ao Pl n!il 4.562/81", de autoria do DeputadO Modesto da SHveira; 

-da _União dos Vereadores do Ceaiá - ·contráda ao oecreto-Jei n9 
1.875/81; 

-da Câmara Municipal de São Carlos- SP- f8.vofável ao Subsdtuti
vo da autoria do Deputado Carlos Chiarelli, referente à institUição do FGTS 
e 13"' salário às empregadas domésticas; 

-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto- SP- sugerindo apresen
tação de projeto relativo ao salário profissiOnal de enfermeiros, técnicos e au
xiliares de enfermagem; 

-da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas - RJ - con
trária a antcprojeto que regulamenta a profissão de técnico de nível médio em 
engenharia, arquitetura, agronomia, geologia e química; 

-do Centro de Engenhdros e Arquitetos de Joinville- SC- contrára 
à regulamentação da Lei n9 5.524/80; 

-do Rotary Club de Ponta Grossa- PR- favorável a Projeto de Lei 
do Senado n<:> 53/8 I - de autoria do Senador Lourival Baptista; 

-da Câmara Munidpal de Santo André- SP- favorável ao PLS n~' 

54/76, de autoria do Senador Orestes Quércia; 

-da Sr~ Maria Tereza Mesquita - SP - solicitante interférência à 
aprovoção do PLC n' 77/81; 

-da Federação c Centro do Comércio do Estado de São Pauto- favo
rável ao Projeto de Lei do Senado ri9 90/81, de autoria do Sen-adOr Gastão 
M üllcr; 

-da Federação das Associaç-õés Com_erciaiS do Rio Grande do Sul e da 
Associação Comercial de Porto J\legfe- RS- favorãvel ao Projeto de Lei 
do Senado n9 202/81, de autoria do Senador Cunha ·Uma; · 

- da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, contrária ao 
~ PLC n' 33/81, de autoria do DeDutado JG de Araújo Jorge; 

-da AsSociação Nacional dos. Ministros, COnselheiros e Auditores dos 
Tribunais de Contas, de Florianópolis- SC- solicitando interferência para 
aProvação de Proposta de Emenda à Constituição n9 17/81; 

-da Associaç-do -dos Advogados de São Paulo- favorável ao Projeto 
de Lei da Câmara n<:> 3.063/80, de autoria do Deputado Airton Sandoval; 

-do Prefefto Municipal de Macapá- solicitando interferência e rápi~ 
da aprovação de projeto de resolução; 

- do Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco·- contrária ao Projeto 
de Lei n<:> 1.081/79, de autoria do Deputado Henrique Eduardo Alves; 

-da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo- solicitan~ 
do interferência para retirada de mensagem presidencial referente ao PLN n~' 
13/81: 

;_ da Associação B'rasileira dos Detetives Profissionais Supervisores, 
I nspetores e Agentes de Segurança - solicitando interferência à aprovação 
do Projeto de Lei do Senad~ n9 198/79, de autoria do Senador Nelson Car-

~~ .. dL" - da.Federação Nacional do Comércio- contrária ao ProJeto e e1 
do Senado n<:> 133/81, de autoria do Senador Nelson Carneiro; 

-do Presidente da Associaçãq Brasileira· de Embalagem- contrária ao . 
Projeto de Lei n9 1.766-A, de autoria do Deputado Antônio Zacharias; 

-Da Sra. Maria Nolia L C. Coutinho- Representante da Comissão 
Nadonarpara Regulamentação da Profissão de Fonoaudiólogo no Pistritio 
Federal -favorável :w PLC n' 77/81; 

-da Câmara Municipal de Rio Verde- MS- contrária a projeto de 
lei ·que legaliza a prática da eutanásia; 

-da Câmara Munidj)al de Bom Retiro do Sul - RS_- contrária a 
. projeto de lei que legaliza a prática da eutanásia; 

-do Sr. Amir Garay Witt - presidente do PDS de São Francisco de 
ASsis - RS- favorável a projeto de lei que regulariza a remuneração dos 
militares: 

-da Câmara Municipal de São José d.os Campos- SP- contrária ao 
projeto de lei- que exclui dos crimes contra a família a prâtici do aborto; 

-da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais- apresen
tando sugestões ao Projeto de Lei do Senado n' 45/81; 

- do Prefeito Municipal de V alinhos - SP - solicitando interferência 
para aprovação de projeto- de res(jlução; 

-da Câmafa Municipal de V alinhoS- SP- solicitando-interferência
para aprovação de Projeto de Resolução; 
· ___:_da Presidência da Companhia de Desenvolvimento de São Paulo -
CODES PAULO - solicitando interfei'êncía para aprovação de diversos 
projetas de resolução~ 

-:-da AssociaÇão Comercialde Mina~ -_contrária à Proposta de Emen
da à Constituição n9 21/81; 

· -da Câmara Municipal de Guaíra- SP- manifestaçã~ contrária ao 
aumentO do número de deputados federais; 

Dh'("riOS 

-da Câmara MunicipaJ de ·sorocaba- SP- solicitandO s~jam feitOs 
estLtdos para o co_ntrole do aumento dos ·aluguéis; 

-da Câmara Municipal de Sorocaba- SP- referente ao problema de 
sub~ídio à produção de leite; 

-da Câmara Municipal de Son?caba _- SP- apresentando sugestões 
spbre a jornada de trabalho dos trabalhadores~vigias; 

-da Câmara Municipal de São Caetano do Sul- SP- sobre o proble
ma do desemprego no País; 

-da Câmara Municipal de Guaraili D'Oeste- SP- sugerindo a pror
rogação das Convenções do PDS; 

-da Assembléía legistaHva do Pará- historiando fatos ocorridos na 
eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Conceição do Araguaia; 

-da Câmara Municipal de Santo André- SP- solicitando medidas 
urgentes para solucionar o problema do desemprego no País; 

-da Câmara Municipal de Volta Redonda- RJ- encaminhando 
moção da Associação de Engenheiros de Volta Redonda, referente ao proble
ma do desemprego no País; 

-do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecâni
cas e de Material Elétrico de Taubaté e Pindamonhangaba- SP- solicitan
do medidas para a solução do problema do desemprego no :país; 

-da Câmara Municipal de Lorena- SP- so!icitando providências 
. para modificação dos livros didáticos -de 19 e 2~' graus; 

-da Câmara MuniciPal -de Curitiba- PR -encaminhando propo
sição do VcrCador Adhart Sprengu Passos de transcrição nos Anais daquela 
Câmara de documento referente à instalação do Comitê Nacional pela Auto
nomia Municipal - CONAM; 
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-da Ct"tmara Municipal de Nazaré da Mata- PE- solicitando inter
ferência para adoção das sugestões apresentadas pelo Congresso do IBAM. 
visando o for-talecimento das Câmaras Municipais; 

-do Prefeito Municipal de ltapetinga- BA- apresentando apelo em 
favor da Campanha da Merenda Escolar; 

-da Câmara Municipal de Piracicaba- SP- solicitando estudo do 
uso dos óleos vegetais como alternativa energética. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES 
NA SESSÃO DE /P-/0-8! EQUE. ENTREQUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden
te e Srs. Senadores: 

Logo em seguida à avaliação dos resultados da geada ocorrida em julho 
deste ano, apresentei projeto nesta--Casa que tem o número 209/81, prorro
gando pelo prazo de dois anos os débitos relativos ao custeio de café geado. E 
arrolei uma série de fatos a justificarem o projeto. Entre eleS, este, de que, se 
uma medida não fosse adotada, nós haveríamos de assistir, num prazo de um 
ano c meio, a um êxodo de mais ou men-os 500 mil pessoas do Paraná para 
outras regiões do País: 200 mil pessoas haveriam de sair para São Paulo, 100 
mil para Curitiba, e o resto ficarüt circulando pelo resto do País. Isso agra
vando. inclu~ivc, já o subemprCgo e o desemprego existentes no Paraná, por
que como todos sabem, a partir de 1975, já Saíram daquele Estado dois mi
lhões e 500 mil pessoas e grande parte também do campo para a periferia das 
cidades. 

O café, que antes era a fonte de renda predominante, e por essa razão se 
justificava, passoU a representar para 6 ESiado e para o País, de um modo ge
ral, urna fonte mantenedora de mão-de-obra. Ainda que o Brasil pudesse 
prescindir de café, ele teria que mantê-lo ao nível di pequena e da média pro
priedade, até mesmo por uma questão social. 

Dizia cu, no díscUrso de sustentação do meu projeto, que era incom
preensível que o Governo anunciasse novas frentes de trabalho em Tucuruí e 
ltaipu, para atendimento de mão-de-obi-a disponível no País, a custos ele
vadíssimos, quando o maior contingente poderia ser mantido no campo em 
decorrência de uma prorrogação de débitos nos níveis por nós propostos na
quela época. E não era a primeira vez que ocorria no País. Em 53-e 55 houve 
geadas semelhantes no Paraná e foraril prOjetes dessa natureza que vieram 
salvar a cafeicultura e manter um grande contingente de mão-de-obra no 
campo. Evitou-se na época o que ocorreu a partir de 1975, isto é; um êxodo 
estabanado de milhares de pessoas que não têm outra alternativa senão traba
lhar no campo. 

O Correio Bra=iliense de ontem traz inserta entrevista do Ministro Cami
lo Pcnna, em que diz S. Ex~ que ad referendum do Conselho Monetário Na
cional, o plano de recuperação dos cafeiã-is geados foi ap-r?vado. Mutatis mu
tandi.~. é exatamente o nosso projeto. Até prazos, valores, circunstâncias, fa
tores, são aqueles que constam do nosso projeto. Aliás, com isso eu até me 
honro em ver que o Governo se Utilizou do nosso trabalho, das nossas infor
mações, do nosso conhecimento no setor, para sobre ele baixar uma reso
lução, com a mesma finalidade de permitir a recuperação dos cafezais geados 
e manter em níveis de estabilidade a mão-de-obra ocupada nessa atividade. 

Não é a primeira vez que isso ocorfe. Diversos projetes nossos, inclusive 
da Oposição, foram aqui rejeitados e depois são eles utilizados sob a forma 
até de decretos. Aqui mesmo no Senado, fiz uma confrontação entre um pro
jeto meu, de seis anos atrás, que não permitia que ninguém no País percebesse 
maior salário que o Presidente da República. -

Depois de seis anos, decreto presidencial reproduz os próprios termos do 
meu projeto. Ê_ apenas frustrante porque nisso nós vemos um posicionamento 
político-partidário. Não haveria razão alguma para isso, pois o Governo en
contraria um meio até mais fáCil de viabilizar a pretensão, através da apro
vação do projeto de lei, do que _de simples resolução. 

Então, Sr. Presidente, para não aprovar o projeto de lei, a determinação 
vem sob a forma de resolução. Mas essa fórmula traz um vício, porque a 
prorrogação de débitos estabelece a criação de uma garantia paralela, que é o 
penhor legal das lavouras recuperandas com a conseqüente liberação das ga
rantias atuais. Ora, isso só pode ser feito através de lei, porque todos os finan
ciamentos atuais, ou estão vinculados a créditos hipotecários ou a pignoratí
cios e créditos convencionais. Somente uma lei teria o poder de liberar essas 
garantias e constituí-las por forma legal para as safras futuras. Uma reso
lução jamais poderia fazer isso. Entretanto, o Governo, em vez de aprovar 
um projeto dessa natureza, tecnicamente viável e exeqüível, no qual levei em 
conta <.1 experiência vivida como advogado do Banco do Brasil no acompa
nhamento da aplicação de lei similar, preferiu valer-se de uma resolução im
possível de gerar direitos e obrigações no tocante àqueles fatos. Uma reso-

luçào não tem o ulcance da lei, não dá aos beneficiários a mesma garantia 
nem tampouco pode definir, de modo formal, sobre a alteração das garantias. 

Também não está daro, pelo menos nesta entrevista, nesta nota destaca
da ontem pelo Correio Bra=iliensc .. a prorrogação da dívida com a conse
qüente lihcraçii.o da safra atual". Porque, como dizíamos no nosso projeto, 
houve safra este ano, uma safra prejudicada em parte, mas houve uma safra. 

Mas, se os lavradores forem obrigados a destinar o produto dessa safra 
ao pagamentO dos débitos, o que ocorrerá? Não terão meios· de manutenção 
pessoal, ainda que exíS.ta financiamento para a recuperação da lavoura. Por
(jue, desta vez, a cafeicultura está descapitalizada, em razão de sucessivas sa
fras frustrada:>, no Pais inteiro, e de um preço irrisório, comprometida ao lon
go desses anos pelo confisco cambial. 

De sorte, que, Sr. Presidente, se por um lado me rejubilo por ver todas 
aquelas minhas razões aqui invocadas no Congresso aceitas pelo Executivo, 
por outra parte tendo receios de que a forma usada, o instrumento usado 
para a recup_eração dos cafeeiros não yenham a ser dos mais eficazes, por não 
oferecer aos bancos e aos próprios cafeicultores a segurança jurídica de !J.ma 
prorrogação efLcaz, com a conseqüente liberação das garantias e a consti
tuição do penhor legal dos fru_tosda lavoura futura, que for objeto da recupe-
ração. _ 

Se não houver rápida definição-de que a safra está liberada, e ficarem os 
cafeicultores na suposição de que continuam vinculados a esse débito, tendo, 
em conseqü-ência, de vender a safra já colhida, o atravessador, que já está ga
nhando bastante dinheiro no café, comprando-o com financiamentoS dos 
bancos, e estocando, porque sab_e que o preço haverá de se elevar, continuará 
a receber bent:ffcios, desta vez ainda mais injustificados. 

Reconhecemos que a sensibilidade do Governo foi acionada nesta parte, 
mas sô exigimos, aqui do Senado, que haja um esclarecimento rápido a cerca 
do alcance desta ResoluçãO. E como pretende o Governo, através de uma re
solução, disciplinar sobre garantias, elastecendo o prazo e estabelecendo o 
penhor legal'! Todos os contratos exiStentes obrigam as partes, e uma reso
lução, por si, não terá o condão de desobrigar o banco de uma exigibilidade 
de compromisso dessa natureza. 

res: 

Mui to obrigado a V. Ex' ( Mf!_{to bem/) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA 
SESSÃO DE 1-10-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSf: UNS (Para encaminhar.)- Sr. Presidente e Srs. Senado-

A mim me parece, Sr. Presidente, que se está fazendo uma tempestade 
num copo d'água. 

A legislação e~ige que, para contrair empréstimos, o Executivo estádt.ial 
esteja autorizado pelo respectivo Poder legislativo. Mas, não exige que da au
torização das Assembléias, conste o plano de aplicação dos recursos. Ne
nhum dispositivo legaL .. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Ora, Senador! 

O SR.JOSÊ LINS- V. Ex• permite-mofalar,jâ que abusou do Plenário 
durante tanto tempo? 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Peço a V. Ex• nobre Sena
dor José Lins, que não se dirija individualmente a um Senador, porque no en
caminhamento de votação não há apartes. E se V. Ex'- se dirige, de algum mo
do, induz o aparte. 

O SR. JOS!': LINS- Peço desculpa a V. Ex•, Sr. Presidente. Desejo po
rém expor o meu pensamento, de modo a que todos possam segui-lo sem ser 
interrompido. 

A legislação não exige, Sr. Presidente, que as Assembléias aprovam os 
planos de aplicação. Todavia, desde que da lei aprovada conste um tal plano, 
este certamente passará a ser exigível, como definitivo. No caso que analisa
mos isso aconteceu. 

Acontece, Sr. Presidente, que da primeira vez em que o Processo trami
tou na Comissão, a Oposição solicitou que se incluísse nele, o anexo à Lei es
tadual n'? 189, exigência realmente cabíveL 

No entanto, o nobre Senador Benedito Canelas, no interesse do Estado, 
ajudando no cumprimento da diligência solicitada pela comissão, encami
nhou ao Senado um novo texto legal. E desde que não há exigência de que o 
texto legal, faça qualquer referência a planos de aplicação, a nova lei subtraiu 
do seu texto a exigência constante do primeiro texto. 

Ora, Sr. Presidente, esse é um direito que cabe ao governador do Estado, 
propor à Assembléia a lei, de acordo com a conveniência da sua adminis-
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traçào, observada a letra constitucionaL 1:. também um direito que cabe à As
sembléia votar essa lei, tendo por interesse maior ser.vir à administração eSta
dual. 

A Assembléia, portanto, aprOvou a segunda lei" sem qualquer referência 
ao plano de aplicação. -

Não contente com isso, o Senador Benedito Canelas solicitou, das auto
ridades competentes, que reanalisassem o pedido de empréstimo face a noVa 
lei autorizativa. O Poder Executivo atraY·és-de seus órgãos CorD.p6tentes 
manifestou-se sobre a questão, reanalisaram O assunto e o refmé:3nlihharam 
ao Senado, de volta à Comissão· onde é dado como bom, Sr. Presidente. O 
processo está total e completamente instruído, dele constando um plano de 
aplicação. · 

Acontece, porém, Sr. Presidente, que não é S.orpente a COn.stituição Esta
dual, que não exige a inclusão do plano de aplicação na lei autorizativa. 

E de onde vem a exigênCia de um plano de aplicação? Nem mesmo o Se
nado o exige. Não se aplica, aqui, como foi sugefido, d:a aplicação púra e sim
ples do Decreto-lei n9 4.320. Há uma norma específica: para aprovação de 
empréstimos aos Estados e municípios pelo Senado. Essa legislação consta 
das Resoluções n9s 62 e 93, "desta Casa. 

Tais resoluções não fazem qualquer menção à apresentação ao Senado 
de um plano de aplicação. Essa, a verdade. 

Mas, em função delas a Resolução rt9 345 do Banco Central; traz no item 
8 a seguinte referência: · 

~·Para efeito do disposto no § 39 do art. 49 da Resolução· n9 
62/75 do Senado Federal, os pedidos de registro dever:ão .ser acot:n
panhados dos respectivos planos de apl.icação, a fim de que- veja 
bem, Sr. Presidente, aqui, o objetivO para o qual é solicit"ado o plano 
de aplicação - o Banco Central o submeta à Secretaria de Planeja
mento da Presidência da República que, por lei, deve se pronunciar 
sobre a matéria." 

Portanto, o plano é um elemento de instrução secundário para uma apre
ciação do pedido de empréstimo feito pelo Estado. 

Sr. Presidente, não cabe, à Oposição fazer tamanhas eXigêndas no que se 
refere à análise deste processo; Ademais, o plano está incluído no pedido. 
Não vale dizer-se que o total por ele mencionado é superior aos 30 milhões de 
dólares. O pedido de empréstimo à Assembléía Legislativa é de 15 bilhões de 
cruzeiros, ou seja, !50 milhões de dólares. O plano de aplicação é apenas par
cial, mas legítimo. Foi recebido, analisado e aceito pelo Banco Central, refe
rendado pelo Ministério do Planejamento e dado como bom para os efeitos 
de exigência da Resolução do Senado Federal. 

Concluo, portanto, Sr. Presidente, que o requerimento deverá ser rejeita
do. A inclusão de um plano de aplicação numa lei estadual tornaria extrema
mente rígida a aplicação dos recursos do empréstimo pelo Governo do Esta
do, e não é isso que o Senado quer. O Senado não d6eja que, a cada pequeno 
ajustamento da aplicação desses recursos seja necessário votar uma nova lei, 
uma nova decisão legislativa. 

Considero, portanto, Sr. Presidente, que ao nobre Senador Mendes Ca
nalc não assiste razão nas suas exigências. Realmente, S. Ex• não está a par da 
legislação que rege a matéria, o que não estranha. S. Ex~ não estava nem mes
mo a par das exigências do Regimento, para apresentação do seu requerimen
to, contra o qual desejamos votar. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA 
SESSÃO DE 1-10-81 EQUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSf.: J.II'<S- (Para uma explicação pessoal.)- Sr. Presidente: 
Sinto profundamente que um simples sorriso, ao invés de amenizar o 

ambiente, tenha arrancado tanta ira ao nobre Senador Mendes Canale ... (A
parte do Senador Mmdes Cana/e.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Taquigrafia não tomará 
conhecimento de apartes, ainda que dados ao microfone. 

O orador continua com a palavra. Peço complete o seu tempo. 

O SR. JOSÉ LINS- Sem comentários, Sr. Presidente. 
O fato, é que o cerne da questão não é a matéria aqui levantada pelo Se

nador Mendes Canale. Nada tenho que dizer quanto à apreciação moral que 
o nobre Senador faz do Governador do seu Estado. Nada tenho e nem desejo 
me imiscuir em assunto que desconheço totalmente ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço licença ao orador 
para interrompê-lo. 

S9lkit_o a V. Ex'\ já que lhe concedi a palavra para uma explicação pes~ 
soai... 

O~-~· .JOSE UNS- E é o. q_ue estou fa~ndo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas PãsSarínho) - ... que não entre no mérito 
do problema e sim na acusàção que lhe foi feita, de falt<i de cortesia com oco
lega, que foi do que V. Ex.• foi ·acusado. Senão eu tería negado a palavra a V. 
Ex.• 

O SR. JOS.t: LINS -:-Sr. Presidente, é realmente muito difícil perceber o 
_que devo dizer agora, nas condições em que V. Ex' me concede a palavra. Por 
isso, peço-lhe um pouco de paciência e compreensão para que eu possa acer~ 
tar qUantO ao Regulamento. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Senador José Lins, acho 
quC hoje é C! teste maior dá· minha paciência. · · 

O SR. JOSÉ LINS - Acho que da nossa, Sr. Presidente. 
Sr. Presidente, o processo do empréstimo em causa, para o Senado, foi à 

comissão~ que o analisou, que o aprovou e o mandou ao Plenário. Este, are
querimento, solicitou mais informações. Estas ·foram CUrripridas pelo Poder 
Executivo. O processo volta à comissão, que novamenJe o exami"na, o à prova 
e de qovo p remete ao Plenário. Vem agora o Senador Mendes Canale trazer 
à apreciação; uma questão totalmente diferente, que Concerne apenas a seu 
julgamento pessoal a respeito do Governador de seu Estado. Foí iSsO que me 
fez sorrir. Não "foi mais do.que isso. O piaria d6 aplicaçãó, se não Veio da-pri
meira veZ, de acordo com a lei, foi incluído no processo quando devolvido à 
comíssão: Logo, o erro foi sanado. Se S. Ex.~ deseja, entretanto, fazer outras 
acusações, poderá fazê~las, mas o que não pode é aproveitar para isso·a dis
cussão deste projeto: A oPortunidade passou há muito tempo. 

~ra o que tinha a dizer. · 

DISCURSO f'RONUNC/ADO PELO SR. ALOYSIO CHA
VES NA SESSÃO DE I•-10-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO ' 
.DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (Para discutir o projeto.)- Si. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Este. projeto de lei é de iniciativa do eminente Senador Nelson Carneiro, 
que o apresentou visando introduzir uma alteração aparentemente singela no 
Código de Processo Civil, mas, na realidade, de maior alcance social. 

O Projeto de Lei n9 109, dispõe no art. 19: '.1 
~'.Art. l~' É revogado o parágrafo único do art. 49 do Código 

de Processo Civil (Lei n• 5.869, de II de janeiro de 1973). 
A simples leitura desse dispositivo não chama atenção para o conteúâo 

da norma que está sendo revogada. Mas, na justificação, o nobre Senador 
Nelson Carneiro, o fez com lucidez, com concisão e grande propriedadejurí~ 
dica. Extraí da justificação esta passagem: 

Diz o art. 49 do Código de Processo Civil vigente: 

'"Art. 411 O interesse do autor pode limitar-se a declaraçõ~: 
I - da existência ou da inexistência de relação jurídica; 
II - da autentiCidade c 1 falsidade de documento. , . 
Parágrafo único- É ad .1issível a ação declaratória ainda' que 

tenha ocorrido a violação d~ direito:" 
A Lei adjetiva vigente r·. pete em parte a regra do Código de 

\939 (Decreto-lei n• 1.608, de 18-9-39), que assim dispunha: 
•• Art. 29 Para propor ou contestar ação é necessário legítimo 

interesse económico ou moral. 
Parágrao único. O interesse do autor poderá limitar-se à decla

ração da existência ou inexistência de relação jurídica ou à decla
ração da autenticidade ou falsidade de documento." 

Portanto, o Código atual repete o antigo, acrescentando-lhe o 
parágrafo único, que se quer revOgar. 

Na oportunidade da discussão do projeto - diz ainda o Sena
dor Nelson Carneiro - apresentei emenda supressiva, que tomou o 
n~' 4, baseando-se em sugestão formulada pela Faculdade de Direito 
da Universidade Católica de Minas Geraís. 

Naquela ocasião, assim· justifiquei a emenda n9 4: 
"A inovação é inteiramente inoperante. Se passou a existir a 

violação do direito, de nenhum interesse buscar-se apenas a decla~ 
ração. Admitindo-se, mesmo havendo violação do direito, a ação 
para·sentenÇa meramente.declaratória, ou teremos a Justiça como 
órgão para solução acadêmica ou, então, duplicaremos o trabalho: 

a)· açãO nieramente declartória; b) ação agora alicerçada na 
setença de preceito. Se é verdade que- doutrinariamente- existe 
conflito na tese, menos verdade não será que, hoje, o pensamento 
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doutrinário e jurisprudencial, é no sentido de só se permitir ação 
meramente declaratória quando não ocorreu ainda a violação-do di
reito:" 

Assim, teremoS duas ações de uma vez." 
A seguir, ele invoca o magistério do Ministro Amaral Santos. E, depois 

de justificar com base na doutrina brasileira e estrangeira, sobretudo, em tra
balho profundo realizado por Chiovenda, na Itália, o Senador Nelson Car
neiro propõe a alteração que foi acolhida, Sr. Presidente e Srs. Senadores, em 
parecer unânime, da Comissão de Constituição e Justiça, portanto sem dis
crepância. 

Faço esta apreciação, Sr: Presidente, não só porque considero oportuna 
a alteração, como tambérrÍ, porque ela vem dirimir certas dúvidas que foram 
estabelecidas, sobretudo no campo juiiSIJrudencíal, em face da redação super~ 
veniente dada a esse dispositivo legal pelo atual Código de Processo Civil. 
Faço~a ainda, em homenagem ao autor desse projeto de lei, que não está pre~ 
sente nesta sessão do Senado, o nobre Senador Nelson Carneiro, porque es~ 
tau certo de que se ele estivesse presente, hoje, nesta casâ, estaria ressaltando 
estes aspectos positivos do seu projeto, que contribuem para melhorar o Có~ 
digo de Processo Civil e tra~e_m, também, uma inovação pertinente e-válida 
nesta matéria, conforme já foi ressaltado, tanto pe;;la jurisprüdência iterativa 
dos Tribunais Superiores deste País, como também pelo ensinamento dos 
gmndes- csrecialistas nesta matéria. 

Estou certo que, sendo matéria de natureza técnica_e emine!ltementejurí~ 
dica e alicerçada num parecer unânime da Comissão de COnstituição e Jus
tiçu, o projeto do eminente Senador Nelson Carneiro, setâ, sem dúvida, aco
lhido por esta Casa. 

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

ATA DA 162• SESSÃO, REALIZADA EM 24-9-81 
(Publicado no DÇN- Seção II de 25-9-&ll 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação dos pareceres referentes ao Projeto de Decreto Legisiati~ 
vo no 9, de !981 (no 72-B, de 1980-CD), que aprova o texto da Convenção 
Destinada a Evitai" a- Dupla Tributação e Prevenir a Evasão-Fiscal em Ma
téiia -de Impostos sobre a Renda e o Capital, concluída entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Noruega, em 
Brasília, no dia 21 de agosto de 1980: 

Na página 4.609, 2~ coluna, riO Parecer n9 730, de 1981, 
Onde se lê: 

PARECER N• 730, DE 1981 

Relator: Senador Tancredo Neves 
Leia-se: 

PARECER N• 730, DE 1981 
Da Comissão de Constitui~ão e Justiça 

Relator: Senador Tancredo Neves 

Na página 4.610, J<? coluna, no Parecer n<? 731, de 1981, 
Onde se lê: 

PARECER N• 731, DE 1981 
Relator: Senador Bernardino Viana 

Leia-se: 
PARECER N• 731, DE 1981 

Da Comissão de Economia 
Relator: Senador Bernardino Viana 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

1311 Reunião, realizada em 2 de setembro de 1981 

Às nove horas do dia dois de setembro de mil novecentos e oitenta e um, 
nu saia de reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho, presentes os 
Srs. Semtdorcs, José Richa, Presidente, Alberto Silva, Gabriel Hermes, Ber
nardino Viana, Affonso Camargo, Arno Damiani, José Lins, Benedito Cane
las e José Fragelli, reúne~se a ComissãO de Economia. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Milton 
Cabral, Luiz Cavalcante, Roberto Saturnino e Pedro Simon. 

Havendo número regimental, o Sr:-- Presidente declara abertos os traba~ 
lhos, díspensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. 

São uprecüldas as seguintes proposições: 
MENSAGEM No 374/80- Do Sr. Presidente da República, submeten

do U arrcvação do Senado Federal, proposta do Sr. MiniStro da Fazenda, 
para que-seja autorizada a Prefeitura Municipal de Taquaritinga (SP), a con~ 
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 11.UOO.OOO,OO, junto à Caixa_ Eco-
nómica do Estado de São Paulo S/ A. · 

Relator: Senador Bernardino Viana. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 

MENSAGEM No42/81- Do Sr. Presidente da. República, submetendo 
à uprovação do Senado Federal. proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeftura Municipal de Carlos Chagas (MG), a contra
tar operação de_ crédito no valor de Cr$ 116.123.000,00. 

Relator: Senador Bernardino Viana. 
Parecer; favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
MENSAGEM No 51/81- Do Sr. Presidente da República, submetendo 

à aprovação do_Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Muni!=!ipal de Raul Soares (MG), a contratar 
operação de crédito _no vaio_r _de crS 211.711.500,00. 

Relator; Senador Bernardino Viana. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão:_ aprovação do parecer. 
MENSAGEM No 139/81- Do Sr. Presidente da República, submeten

do U aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Brejinho (RN), a contra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 8.207.700,00. -

Relator: Senador Gabriel Hermes. 

Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: 3provação do parecer. 
MENSAGEM No 151/81- Do Sr. Presidente da República, submeten

do ü aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Rubim (MG), a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 77.542.500,00. 

Relator: Senador Gabriel Hermes. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conciusiio: aprovação do parecer. 
MENSAGEM No 154/81- Do Sr. Presidente da República, submeten

do à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP).. a contra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 6 I 5.170.500,00. 

Relator: Senador Gabriel Hermes. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
MENSAGEM N?46/81- Do Sr. Presidente da República, submetendo 

à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
q~e seja autorizada a Prefeitura Municipal de Carmo do Rio Claro (MG). a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 76.529.600,00. 

Relator: Senador Alfonso C amargo. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
MENSAGEM N• 141/81.- Do Sr. Presidente da República, submeten

do à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, 
r~1ra qu~ seja autorizada a Prefeitura Municipal de Nova Venécia (ES), a con~ 
tratar operação de crédito no valor de CrS 14.091.700,00. 

Relator: Senador Gabriel Hermes. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução, 

votando vencido o Senador José Fragelii. 
MENSAGEM No 359/80- Do Sr. Presidente da República, submeten

do à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Olímpia (SP), a contratar 
operação de crédito no valor de CrS 37.122.399.5I,junto ao Banco do Estado 
de São Paulo S/ A. 

Relator: Senador A/berro Silva. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
MENSAGEM No 342/80- Do Sr. Presidente da República, submeten

do ü aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, 
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para que seja autorizada a Prefeitura_Municipal de Joaíma (MG), a contratar 
operação de ciédito no valor de Cr$ 19.132.400,00, jUnto à Caixa Económica 
do Estado de Minas GeraiS. 

Relator: Senador Bernardino Viana. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
MENSAGEM N• 56/81- Do Sr. Presidente da República, submetendo 

à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Ibirici {MG), a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 76.529.600,00. 

Relator: Senador Bernardino Viana. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão; aprovação do parecer. 
MENSAGEM N• !57 /81- Do Sr. Presidente da República, submeten

do à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE), a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 12.634.800,00. 

Relator: Senador Bernardino Viana. -
Parecer: favoráVel, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprOvação do parecer. 
MENSAGEM N• 158/81- Do Sr. Presidente da República, submeten

do à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizado o Governo do Estado de Sergipe, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 270.959_000,00. 

Relator: Senador Benedito Canelas. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
MENSAGEM N• 347/80- Do Sr. Presidente da República, submeten

do à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Muriaé (MG), a contratar 
operação de crédito no valor de CrS 317.567.250,00, juntO à Caixa Económi
ca do Estado de Minas Gerais. 

Relator: Senador Arno Damiani. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 

MENSAGEM No 351/80- Do Sr. Presidente da República, submeten
do à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Santa Juliana (MG), a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 33.873.840,00, junto à Caixa 
Económica do Estado de Minas Gerais: 

Relator: Senador Arno Damiani. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
MENSAGEM N•60/81- Do Sr. Presidente da República, submetendo 

à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Coromandel (MG), a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 69.673.800,00. 

Relator: Senador Arno Damiani. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão; aprovação do parecer. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 01/81- homologa o 
ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão de papel
moeda, no ano de 1979, no valor global de Cr$ 50.000.000.000,00 (ciriqüenta 
bilhões de cruzeiros), na forma do' que- dispõe o inCiso· i" do artigo 49 da Lei n9 
4.595, de J I de dezembro de 1964. ·· .··. · - · · · 

Relator: Senador Alberto Silva. 
Parecer: parecer preliminar, pela audiênda do Poder Executivo. 
Decorrido o prazo regimental sem que tenha sido respondido o expe-

diente, o processo volta à CE, para 6s fins constantes do art. 164, i~em II,§ 29 
do Regimento Interno. A Presidência da Comiss~o entende que o artiio aci
ma citado, na forma em que se encontra, isto é, após a alteração contida da 
Resolução n'? 45/79, estabelece parâmetros por demais rígidos, muitas vezes 
deixando este órgão sem opção, vez que ãs diligências Solicitadas visam escla~ 
recer as matérias e-in tramitação, para que os paieceres sejam elaborados da 
melhor forma possível. A Comissão, por unanimidade dos membros presen
tes, concorda com o entendimento da PreSidência. 

Conclusão: diante do exposto, a Presidência designa o Senador Bernar
dino Viana, para diligenciar junto ao Poder Executivo, no sentido de ser obti
da a informação solicitada no parecer preliminar proferido pelo Senador Al
berto Silva. 

A seguir o Sr. Presidente solicita ao Senador Gabriel Hermes que ocupe 
a Presidência, a fim de que possa relatar a 

MENSAGEM N• 148/81- Do Sr. Presidente da República, submeten
do à aprovação do Senado Federal, proPosta do Sr. Ministro da Fazenda, 
paia que seja autoriZada a Prefeitura Municipal de Curitiba (PR), a contratar 
operação de crédfto no valor de Cr$ 4.606.655.502,42. 

Relator: Senador José Richa. 
PúeCer: favor.ávei, conlui~do por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 

Reassumindo a Presjdência, o Senador José Richa adia, a pedido dos 
Relatores, as seguintes matérias: MSF n• 332/80, MSF n• 59/81, MSF n• 
336./80. MSF n' 339/80. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francis
co _Guilherme Thees Ribeíro, Assistente da Comissão, a preSente Ata, que, 
lida e .aprova, será assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

5" Reunião, realizada em 25 de agosto de 1981 

(EXTRAORDINÁRIA) 

Às onze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de agosto do ano de 
mil novecentos e oitenta e um, na Sala da Comissão, na Ala Senador Alexan
dre Costa, presentes os Senhores Senadores Lourival Baptista- Presidente, 
Martins Filho, Moacyr Dalla, Almir Pinto, Murilo Badaró, Saldanha Derzi, 
Adalberto Sena, Bernardino Viana e Nilo Coelho Líder do PDS, reúne-se a 
Comissão do Distrito FederaL 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
José Caixeta, Lázaro Barboza, Mauro Benevides e Luiz Fernando Freire. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em seguida, é 
dada como aprovada. 

Dando início aos trabalhos, o Senhor Senador Lourival Baptista, escla
rece aos integrantes da Comissão do Distrito Federal sobre a finalidade desta 
reuniãO, convocada para recepcionar, homenagear e dialogar com a comitiva 
de Senadores da Nigéria, constituída pelos Execelentíssimos Senhores 
Membros da Comissão do Distrito Federal do Senado daquele País, seguinte: 
A.D. Rufai. Presidente e G. Gilama; C. L. Atoye; S.M. Obinani; Membros, 
acompanhados pelo Excelentíssimo Senhor Embaixador Timothe Amaelé 
Mgbokwere, além de Assessores daquela Casa Legislativa, os Senhores J.D 
Okeleke e B.N. Dede. 

Prosseguindo os trabalhos, convida para tomar assento à Mesa Diretora 
os Senhores Presidente A.D Rufai e o Embaixador Timothe Amaele Mgbok
were, designando, em seguida, o Senhor Senador M urilo Badaró para, em 
nome da Comissão do Distrito Federal e do Senado saudar e homenagear os 
ilustres visitantes, o qual o fez com singular distinção. 

Em seguida, anuncia o Senhor Presidente. o período de breves inda
gaçõe..c:;, franqueando aos presentes, tendo feito uso dela os Senhores Senado
res Almir Pinto, Adalberto Sena, Saldanha Derzi e Nilo Coelho, na condição 
de Líder da Maioria. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença da 
ilustre comitiva e a participação de todos, proferindo o discurso a que se refe
re o anexo à Ata da 5' Reunião desta Comissão e encerra a reunião às treze 
horas e quinze minutos e, para constar, eu, Lêda Ferreir~ da Rocha, Assisten
te da Comissão; lavrei a presente Ata que uma vez aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente. 

ANEXO ATA DA 5• REUNIÃO DA COMISSÃO DO DIS
TRITO. FEDERAL 

fNTEGRA DO DISCURSO DO SENHOR LOURIVAL BAP
TISTA. DE SAUDAÇÃO E HOMENAGEM AOS MEMBROS 
DA DELEGAÇÃO DE SENADORES. INTEGRANTES DA CO
MISSÃO DO DISTRITO FEDERAL DO PODER LEGISLATIVO 
DA NIGÉRIA. QUE SE PUBLICA COM SUA AUTORIZAÇÃO. 

O Senaao-Federal tem a honra excepcional de acolher neste momento, 
no recinto da COnlissão do bistfito Feder"al, uma ilustre DelegaçãO, consti~ 
tuída pelos Senadores que integram órgão semelhante do I'oder legislativo 
da Nigéria,- Ou Seja, <i ComissãO do Distríto Federal do Senado da Nigéria. 

Integram-na, personalidades categorizadas dessa nobre e rica Nação 
que, do outro lado do Atlântico, são os nossos vizinhos africanos, aos quais 
nos ligam históricas afinidades étnicas, e crescentes interesses mútuos, con
substanciados num significativo intercâmbio Político, econômico e cultural. 

Chefiada pelo próprio Presidente da Comissão do Distrito Federal do 
Senado da Nigéria,- o eminente Senador A.D. Rufai,- fazem parte, igual
mente, da Delegação, representantes categorizados da Agência para o Desen
volvimento da Capital Federal, do Secretariado do Senado, e da Agência de 
Notícias da Nigéria. 
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São todos personalidades exponenciais de uma vasta, complexa e pro~ 
gressista República _que, embora emancipada há apenas alguns anos, emerge, 
no cenáriO irl.tei'i'üfClónal, como _u_m_ª potência fundamentalmente africana. 

Prestigiada, não somente pelas dimensões_â_as suas Ünensas potenCialida
des, como pelo seu posicionamento na vanguarda das Na_ções que lutam p~la 
paz, pelo advento de uma nova ordel!!_ económica mund1al, e pel~ ?e~mtlva 
erradicaGão do su_bdesenvolvimento, a República Federativa da Ntgéna tem, 
para o Brasil, uma importância fundamental, em virtude da semelhanGa e 
convergência dos respectivos interesses. 

A solidariedade das atitudes assumidas no âmbito mundial, e a identida
de das diretrízes norteadoras da Polí~ica Externa das duas Naç~es irniã~ e 
amigas, são fatores positívO-s pata a consecuÇão daqueles objetivos comuns. 

:, ~Interpretou os sentimentos dos colegas desta Comissão, o eminente Se
nador Murilo Badaró, menifestando aos insignes integrantes da_ D.elegação 
nigeriana, que nos honra com a sua viSita, a nossa satisfação e profu~d~ res
peito, fazendo votos pelo êxito integrãl da sua missão em terras brasileiras. 

Brasília acolhe de braços abertos, e com justificada alegria, a presença 
dos dignos Senadores nigerianos, a visita que fazem a esta Comissão, nesta 
Casa do Poder Legislativo brasileiro. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

Terceira Reunião (Extraordinária) Realizada em 24-9-81. 

Às dezcssete horas do dia vinte e qu~tro de setembro de mil novecentos e 
oitenta e um, na Sala da Comissão, na Ala Senador Ale:~andre Costa, sob a 
presidência do Senhor Senador Gabriel Hermes, Presidente em_ e~ercício, 
reúne-se a Comissão d~. Minas c Energia, com a presença dos Senhores Sena
dores Teotônio Vilela, Alberto Silva e Luiz Cavalcante. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Milton Cabral, José Lins, Almir Pinto, Henrique Santillo e Affonso Camar-
go. 

Havendo número regimental, o Senh~r Presidente declara abertos ostra
balhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como apro
vada. 

A seguir, passa-se à apreciação da matêria constante da pauta, sendo re
latado o Projeto de d.ecreto Legislativo n<? 14, de 1980 que "aprova o texto do 
Acordo entre o Govdrno da República Federativa do Brasil e a República do 
Iraque sobre os usos pacíficos da energia nuclear, concluído a 5 de janeiro de 
1980". Rdator: Senador Teotônio Vilela. Parecer: favorãvel. Aprovado por 
unanimidade. 

Nada mais havendo a tra,t~r, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francis
co Gonçalves Pereira, Assistente da ComiSsão, a presente Ata que lida e apro
vada será a~sinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL (CSN) 

3~ reunião' (extraordinária) realizada em 24 de setembro de 1980. 
Às dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de setembro de 

mil novecentos e oitenta, e_~m. na sala de reuniões da_comissão;na Ala Sena
dor Alexandre Costa, presentes os Senhores Senadores JosÇ Fragelli., Vice
Prcsidcnte, no exercício da Presidência, Agenor Maúa, Mauro Benevides e 
Murilo Badaró, reúne~se a Comissão de_Seguranç_a_Nacional. • 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Díilúte Mariz, Luiz Cavalcante e José Guiomard .. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Senador José Fra
gelli, concede a palavra ao Senhor Senador Murilo Badaró, que emite parecer 
favorável ao Projeto de decreto Legislativo n~ L4/80, que '~Aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a República do 
Iraque sobre os usos paCíficos da energia nuclear, concluído a 05 de janeiro de 
I 980". Posto em discussão e, em s_egu_ida, em votação, e o parecer aprovado, 
por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Marceli
no dos Santos Camello, Assistente da Comissã_o, a presente Ata, que, após 
lida e aprovada, será aSsinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE MUNICIPIOS 

Décima quinta reunião, realizada no dia 24 de setembro de 1981 

Às onze horas do dia vinte e quatro de Setembro de mil novecentos e oi
tenta e um, na sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob _apre~ 
sidêncía do Senhor Senador Lomanto Júnior, Presidente, reúne-se a Comis~ 
,são de Municípios, com a presença dos Senhores Senadores Benedito Cane
las. Arno Damiani. Murilo Bac;laró, Aderbal Jurem a, Gastão MUller, Agenor 
Maria, Orestes QuérciU, Amaral Peixoto e José Caixeta. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Almir Pinto, Amaral Furlan, Moacyr Dalla, Raimundo Parente, Vicente 
Vuolo, José Richa, Evandro Carreira, Lázaro Barboza, Affonso Camargo e 
Mendes Canale. 

Havendo número -regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como a pro~ 
v ada. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta e são 
relatados os Projetas de Resolução apresentados pela Comissão de Economia 
às seguintes Mensagens Presidenciais: I) Mensagem n<? 130, de 1981, do Se· 
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do SCnhor Ministro çia Fazenda, para que seja autorizada a Prefei-

.. t'ura Municipal de São Luís (MA) a contratar operação decrêdito no valor de 
Cr$ 81.583.500,00 (oitenta e um milhões, quinhentos e oitenta_ e três mil c qui
nhentos cruzeiros). Relator: Senador Amaral Peixoto. Parecer: favorável. 
Aprovado por unanimidade. 2) Mensagem n<? 148, de 1981, do Senhor Pre
sidente da República submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do SenhoÍ" Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Curitiba (~R) a contratar oPeração de crédito no valor de Cr$ 
4.606.655.502,42 (quatro bilhões, seiscentos e seis milhões, seiscentos e cin
qüenta c cinco mil, quinhentos e dois cruzeiros e quarenta e dois centaVos). 
Relator: Senador Benedito Canelas. Parecer: favorável. Aprovado por unani
midade. 3) Mensagem n<? 371, de 1981, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro 
çla __ Fazenda, para que seja.autorizada _a Prefeitura Municipal de São José dos 
C~fupõ-s- (SP). :1 contratar . operação de crédito no Valor de Cr$ 
1.097.338.207,68 (hum bilhão, noventa e sete milhões, trezentos e triil.ta e oito 
mil_,_ duzentos e sete cruzeiros e sessenta _e oito centavos). Relator: Senador 
Bencdit~-Canclas. Parecer.: favorá~ei. Aprovado por unanimidade. 4) Men
sagem n<? 132, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS) a contratar 
operação de crédito no valor de crs 137.651.000,00 (cento e trinta e sete mi
lhões, seiscentos e cinqüenta e um mil cruzeirOs). Relator: Senador .Benedito 
Canelas. Parecer: favorãvcl. Aprovado por unanimidade. 5) Mensagem n9 
131, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Estância Turística de Itú (SP) a contra~ 
tar operação de crédito no valor de Cr$ 443.100.000,00 (quatrocentos e qua
renta e três milhões c cem mil cruzeiros). Relator: Senador Orestes Quércia. 
Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francis
co Gonçalves Pereira, Assistente da Co~issão, a presente Ata que lida e apro
vada s~rá ass.inada pelo Senhor Presidente. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXVI- N• 123 TERÇA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO DE 1981 BRASILIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
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 Ne 50, DE 1981 

Aprova o texto da Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação c Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de 
Impostos sobre a Renda e o Capital, concluída entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go•·erno do Rei
no da Noruega, em Brasília, a 21 de agosto de 1980. 

Art. I• É aprovado o texto da Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Ma
téria de Impostos sobre a Renda e o Capital, concluída entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Rei· 
no da Noruega, em Brasília, a 21 de agosto de 1980. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de outubro de 1981. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente. 

CONVENÇÃO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL E O GOVERNO DO REINO DA NORUEGA DESTI· 
NADA A EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A 
EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTOS SOBRE A REN· 
DA E O CAPITAL. 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da 
Noruega desejando concluir uma Convenção destinada a evitar a dupla tribu
tação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre a renda e o ca
pital acordaram o seguinte: 

ARTIGO 1 

Pessoas visadas 

A presente Convenção se aplica às pessoas residentes de um ou de ambos 
os Estados Contratantes. 

ARTIGO 2 

Impostos visados 

Os impostos atuais aos quais- se aplica a preseitte Convenção são: 
a) no caso do Brasil: 

- o imposto federal de renda com exclusão das incidências sobre remes
sas excedentes e atividades de menor importância (doravante referido corno 
imposto brasileiro); 

b) no caso da Noruega: 
(i) os impostos nacional, comunal (uFylkeskommune") -~-- municipal 

sobre a renda (incluindo o impbsto sobre os rendimentos provenfentes da ex
ploração do petróleo e do transporte por oleoduto); 

{ii) os impostos nacional e municipal sobre o capital; 
(iii) os impostos naCionais sobre os lucros de artistas não-residentes; 
(iv) as contribuições nacionais para o fundo de equalização fiscal; 
(v) o imposto dos marinheiros (doravante referido como imposto norue

guês). 
2. Esta Convenção tambêm serã aplicável a quaisquer impostos idênti

cos ou substancialmente semelhantes que forem posteriormente cobrados, 
seja em adição aos impostos· acima mencionados, seja em sua substituição. As 

autoridades competentes dos Estados Contratantes notificar-se-ão mutua
~ente de qualquer modificação significativa que tenha ocorrido em suas res
fiectivas legislações tributárias. 

ARTIGO 3 

Definições gerais 

Na presente Convenção, a não ser que o contexto imponha interpretação 
difererite: 

a) o termo "Brasil" designa a República Federativa do Brasil; 
b) o termo "Noruega" designa o Reino da Noruega, inclusive, quando 

usado num sentido geográfico, seu mar territorial, o solo e o subsolo das 
áreas submarinas adjacentes ao mar territorial, sobre os quais a Noruega 
exerce direitos soberanos, de acordo com o Direito Internacional, com a fina
lidade de exploração de tais ãreas e de extração de seus recursos naturais, mas 
excluindo Svalbard, Jan Mayen e os territórios noruegueses ( .. biland") fora 
da Europa; 

c) o termo "nacionais" designa: 
(i) todas as pessoas físicas que possuam a nacionalidade de um Estado 

Contratante; 

(ii) todas as pessoas jurídicas, sociedades de pessoas e associações consti
tuídas de acordo com as leis em vigor num Estado Contratante; 

d) as expressões "um Estado Contratante" e "o outro Estado Contra
tante" designam o Brasil ou a Noruega consoante o contexto; 

e) o termo Hpessoa" compreende uma pessoa física, uma sociedade ou 
qualquer outro grupo de pessoas; 

f) o termo "sociedade" designa qualquer pessoa jurídica ou qualquer 
entidade que, para fins tributários, seja considerada como pessoa jurídica; 

g} as expressões ~·empresa de um Estado Contratante" e "empresa do 
outro Estado Contratante" designam, respectivamente, uma empresa explo
rada por um residente de um Estado Contratante, e uma empresa explorada 
por um residente do outro Estado Contratante; 

h) a expressã_o .. tráfego internacional" designa qualquer transporte efe
tua~o por. um na~IO _ou aeronave explorado por uma empresa cuja sede de di
reçao efehva esteJa Situada em um Estado Contratante exceto quando o navio 
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ou a aeronave seja explorado apenas entre lugares situados no outro Estado 
Contratante; 

i) o termo .. imposto" designa o imposto brasileiro ou o imposto norue
guês, consoante o contexto; 

j) a expressão Hautoridade competente" designa: 
(i) no Brasil: o Ministro da Fazenda, o Secretário da Receita Federal ou 

seus representantes autorizados; 
(ii) na Noruega: o Ministro da Fazenda e Alfândega ou seu representante 

autorizado. 
2. Para a aplicação da-presente Convenção por um Estado Contratan

te, qualquer expressão que não se encontre de outro modo defi~ida, ter~ o 
significado que lhe é atribuído pela legislação desse Estado r~lattva ao.s Im
postos que são objeto da Convenção, a não ser que o contexto 1m ponha mter
pretação diferente. 

ARTIGO 4 

Domicílio fiscal 

1. Para os fins da presente Convenção a expressão ~·residente de um Es
tado Contratante" designa qualquer pessoa que em virtude da legislação de~
se Estado esteja aí sujeita a imposto em razão de seu domicílio, de sua reSI
dência, de sua sede de direção ou de qualquer outro critério de natureza 

análoga. , . 
2. Quando, por força das disposições do parágrafo 1, uma pesso~ flstca 

for residente de ambos os Estados Contratantes, a situação será resolvtda de 
acordo com as seguintes regras: 

a) será considerada como residente do Estado Contratante em que dis
ponha de uma habitação permanente. Se dispuser de uma habitação perma
nente em ambos os Estados Contratantes, será considerada como residente 
do Estado Contratante com o qual suas ligações pessoais e econômicas sejam 
mais estreitas (centro de interesses vitais); 

b) se o Estado Contratante em que tem o centro de seus interesses vitais 
não puder ser determinado, ou se não dispuser de urna habitação permanente 
em nenhum dos Estados Contratantes, será conside_r_ada como residente do 
Estado Contratante cm que permanecer habitualmente; 

c) se permanecer habitualmente em ambos os Estados Contratantes ou 
se não permanecer habitualmente em nenhum deles será considerada como 
residente do Estado Contratante de que for nacional; 

d) se for nacional de ambos os Êstados Contratantes ou se não for na
cional de nenhum deles, as autoridades competentes dos Estados Contratar
tes resolverão a questão de comum acordo. 

3. Quando, em virtude das disposições do parãgrafo I, uma pessoa que 
não seja uma pessoa física for um residente de ambos os Estados Contratan
tes, scrâ considerada como residente do Estado Contratante em que estiver si
tuada a sua sede de direção efetiva. 

ARTIGO 5 

Estabelecimento permanente 

1. Para os fins da presente Convenção, a expressão ''estabelecimento 
permanente" designa uma instalação fixa de negócios em que a empresa 
exerça toda ou parte de sua atividade. 

2. A expressão "estabelecimento permanente" abrange especialmente: 
a) uma sede de direção; 
b) uma sucursal; 
c) um escritório; 
d) uma fábrica; 
e) uma oficina; 
f) uma mina, um poço de petróleo ou de gâs, uma pedreira ou qualquer 

outro local de extração de recursos naturais; 
g) um canteiro __ de construção ou de montagem, cuja duração exceda seis 

meses. 

A expressão "estabelecimento permanente" não compreende: 
a) a utilização de instalações unicamente para fins de armazenagem, ex

posição ou entrega de bens ou de mercadoria pertencentes à empresa; 

b) a manutenção de um estoque de bens ou mercadorias pertencentes ã 
empresa unicamente para fins de armazenagem, exposição ou entrega; 

c) a manutenção de um estoque de bens ou mercadorias pertencentes à 
empresa unicamente para fins de transformação por outra empresa; 

d) a manutenção de uma instalação fixa de negócios unicamente para 
fins de comprar bens ou mercadorias ou obter informaç_ões para a empresa; 

e) a manutenção de uma instalação fixa de negócios unicamente para 
Jlns de publicidade, fornecimento de informações, pesquisas científicas ou ati-

vidades análogas que tenham carãter preparatório ou auxiliar para a empre-
sa. 

4. Uma pessoa que atue num Estado Contratante por conta de uma 
empresa do outro Estado Contratante -e desde que não seja um agente que 
goze de um status independente contemplado no parâgrafo 5 - serã conside
rado como "estabelecimento permanente" no primeiro Estado se tiver, e 
exercer habitualmente naquele Estado, autoridade para concluir contratos 
em nome da empresa, a não ser que suas atividades sejam limitadas à compra 
de bens ou mercadorias para a empresa. 

5. Uma empresa de um Estado Contratante não será considerada como 
tendo um esta-belecirriento permanente no outro Estado Contratante pelo 
simples fato de exercer a sua ativid3::de nesse outro Estado por intermédio de 
um corretor, de um comissário-geral ou de qualquer outro agente que goze de 
um status independente, desde que essas pessoas atuem no âmbito de suas ati
vidades normais. 

6. O fato de uma sociedade residente de um Estado Contratante con
trolar ou ser controlada por uma sociedade residente do outro Estado Con
tratante _ou que exerça sua atividade nesse outro Estado (quer seja através de 
um estabelecimento permanente, quer de outro modo) não serã por si só, bas
tante para fazer de qualquer dessas sociedades estabelecimento permanente 
da outra. 

ARTIGO 6 

Rendimentos de bens imobiliários 

L Os rendimentos de bens imobiliários, inclusive os rendimentos de ex
plorações agrícolas ou florestais, são tributáveis no Estado Contratante em 
que esses ·bens estiverem situados. 

2. a) a expressão .. bens imobiliários", com ressalva das disposições 
das alíneas b e c abaixo, é definida de acordo com a legislação do Estado Con
tratante em que os bens em questão estiverem situados; 

b) a expressão compreende, em qualquer caso, os acessórios da proprie
dade imobiliária, o gado e o equipamento utilizados nas explorações agríco
las e florestaís, os direitos a que se aplicam as disposições do direito privado 
relativas à propriedade territorial, o usufruto de bens imobiliãrios e os direi
tos aos pagamentos variãveis ou fixos pêla exploração, ou concessão da ex
ploração, de jazidas minerais fontes e outros recursos naturais; 

c) os navios, barcos e aeronaves não são considerados bens imobiliãrios. 
3. O disposto no parágrafo I aplica-se aos rendimentos derivados da 

exploração direta, da locação, do arrendamento ou de qualquer outra forma 
de exploração de bens imobiliários. 

4. O disposto nos parágrafos I e 3 aplica-se igualmente aós rendimen
tos provenientes de bens imobiliârios de uma empresa, assim como os rendi
mentos de bens imibiliârios que sirvam para o exercício de uma profissão li
beral. 

ARTIGO 7 

LucrQs das empresas 

1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributâ
veis nesse Estado, a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Esta
do Contratante por meio de um estabelecimento permanente aí situado. Se a 
empresa exercer sua atividade na forma indicada, seus lucros serão tributá
veis no outro Estado, mas unicamente na medida em que forem atribuíveis a 
esse estabelecimento permanente. 

2. COm ressalva das disposições do parágrafo 3, quando uma empresa 
de um Estado Contratante exerceu sua atividade no outro Estado Contratan
te através ,de um estabelecimento permanente aí situado, serão atribuídos em 
cada Estado Contratante a esse estabelecimento permanente os lucros que 
obteria se constituísse uma einpresa distinta e separada, exercendo atividades 
idênticas ou similares, e transacionando com absoluta independência com a 
empresa de que é um estabelecimento permanente. 

3. No cálculo dos lucros de um estabelecimento permanente, é permiti
do deduzir as despesas que tiverem sido feitas para a consecução dos objeti
'vos do estabelecimento permanente, incluindo as despesas de direção e os en
cargos gerais de administração assim realizados. 

4. Nenhum lucro será atribuído a um estabelecimento permanente pelo 
simples fato de comprar bens ou mercadorias para a empresa. 

5. Quando os lucros compreenderem elementos de rendimentos trata
dos separadamente nos outros artigás da presente Convenção, as disposições 
desses artigos não serão afetadas pelas disposições deste artigo. 

ARTIGO 8 

Navegação marítima e aérea 

t. Os lucros provenientes da exploração, no tráfego internacional, de 
naVios ou aeronaves só são tributáveis no Estado Contratante em que estiver 
situada a sede da direção efetiv~ da empresa. 



Outubro de 1981 DIÁRIO DO COI'iGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 6 51 17 

2. Se a sede da direção efetiva da einpres3-de navegãçãO-fnaritíina Se si
tuar a bordo de um navio, esta sede serâ considerada situada no Estado Con
tratante em qll:e se encontre o porto de registro desse navio, ou na ausência de 
porto de registro. no Estado Contratante em que resida a pessoa que explora 
o navio. 

3. O disposto no parágrafo I üiinbém Se aplica ao lucros provenientes 
da participação em um "pool'\ em uma associação ou em uma agência de 
operação internacional. 

4. Quando a empresa for explorada pol- um ou mais sócios pessoal e so
lidariamente responsáveis e residentes de um dos--Esiã.do-s -COntratantes, e por 
um uu mais sócios pessoal e solidariamente responsâVéis e residentes do outro 
Estado Contratante, e as autoridades competentes de ambos os Estados con
cordarem sobre a impossibilidade de determinar que a sede da direção efetiva 
esteja situada somente em um dos Estados. os-lucros mencionados no pará
grafo 1 do presente artigo, os ganhos mencionados no parágrafo 2 do artigo 
l3, e o capital mencionado no parãgrafo 3 do artigo 23 serão -tributáveis,_ na 
proporção da participação de cada sócio ~pessoal e solidariamente responsá
vel, somente no Estado Contratante de que esse sócio é residente. 

5. O disposto nt! parágrafo I aplica-se aos lucros obtidos pelo consór
cio de transporte aéreo nurueguês, dinamarquês e sueco, "Scandinavian Air
lines System" (SAS), mas somente sobre os luc~os obtidos pela Det Norske 
Luftfartsselskap A/S (DNL), a sócia norueguesa da "Scandinavian Airlines 
System" (SAS), correspondentes à sua participação nessa organização. 

Quando: 

ARTIGO 9 

Empresas associadas 

a) uma empresa de um Estado Contratante participar direta ou indíreta
mente da direção, controle ou capital de uma empresa de outro Estado Con
tratante, ou 

b) as mesmas pessoas participarem direta ou indiretamente da direção, 
controle ou capital de uma empresa de um Estado Contratante e de uma em
presa do outro Estado Contratante, e, em ambos os casos, as duas empresas 
estiverem ligadas, nas suas relações comerciais ou financeiras, por condições 
aceitas ou impostas que difiram das que seriam estabelecidas entre empresas 
independentes, os lucros que, sem essas condições teriam sido obtidos por 
uma das empresas, mas não o foram por causa dessas condições, podem ser 
incluídos nos lucros dessa empresa e tributados como tal. 

ARTIGO 10 

Dividendos 

l. Os dividendos pagos por uma sociedãde residerite d-e um Estado 
Contratante a um residente do outro Estado Contratante, são tributãveís nes
se outro Estado. 

2. Todavia, esst.S dividendos podem ser tributados no Estado Contra
tante onde reside a so~dade que os paga, e de acordo com a legislação desse 
Estado, mas se a pesS:J\t que os receber for o beneficiário efetivo dos dividen
dos, o imposto assim estabelecido-não-poderá exr..eder 15% do montante bru
to dos dividt?Ddos. 

Este parágrafo não afetará a tributação da sociedade com referência aos 
lucros que deram origem aos dividendos pagos. 

3. O disposto nos parágrafos 1 e 2 não se aplica se o beneficiário dos di
videndos, residente de um Estado Contratante, tiver, no outro Estado Con
tratante de que é residente a sociedade que paga os dividendos, um estabeleci
mento permanente a que estiver efetivamente ligada a participação geradora 
dos dividendos. Neste caso, serão aplicáveis as disposições do Artigo 7. 

4. O termo ~'dividendos", usado no presente Artigo. designa os rendi
mentos provenientes de ações, ações ou direitos de fruição, ações de empresas 
mineradoras, partes de fundador ou outros direitos de participação em lu
cros, com ex.ceção de créditos, bem como rendimentos de outras partici
pações de capital assemelhados aos rendimentos de ações pela legislação tri
butária do Estado Contratante em que a sociedade que os distribuir seja resi
dente. 

5. Quando um residente de um Estado Contratante tiver um estabeleci
mento permanente no outro Estado Contratante, esse estabelecimento per
manente poderá aí estar sujeito a um imposto retido na fonte de acordo com a 
legislação do outro Estado Contratante. Todavia, esse imposto não poderâ 
exceder 15% do montante bruto dos lucros do estabelecimento permanente, 
determinado após o pagamento do imposto de sociedades referentes a esses 
lucros. 

6. Quando um~ sociedade for residente de um Estado Contratante, o 
outro Estado Contratante não poderâ cobrar qualquer imposto sobre os di vi-

dendos pagos pela sociedade, exceto na medida em que esses dividendos fo
rem pagos a um residente desse outro Estado ou na medida em que a partici
pação geradora dos div-iâen-dos estiver efetivamente ligada a um estabeleci
mento permanente ou a uma instalação fixa situados nesse outro Estado, nem 
sujeitar os lucros não distribuídos da sociedade a qualquer imposto sobre lu
cros não distribuídos, mesmo se os dividendos pagos ou os lucros não distri
buídos consistirem, total ou parcialmente, de lucros ou rendimentos prove
nientes desse outro Estado. 

7. A limitação da alíquota do imposto prevista no parãgrafo 2 não se 
aplicará aos dividendos ou lucros pagos ou remetidos antes do término do 
terceiro ano calendário seguinte ao anõ em que a Convenção entrar em vigor. 

ARTIGO li 

Juros 

I. Os juros provenientes de um Estado Contratante e pagos a um resi
dente do outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado. 

2. Todavia, esses juros- podem ser tributados no Estado Contratante de 
que provêm, e de acordo com a legislação desse Estado, mas se a pessoa que 
os receber for o beneficiário efetivo dos juros o imposto assim estabelecido 
não po·derã exceder 15% do montante bruto dos juros. 

3. Não obstante o disposto nos parágrafos 1 e 2: 
a) os juros provenientes de um Estado Contratante e pagos ao Governo 

do outro Estado Contratante, a uma sua subdivisão política ou qualquer 
agência (inclusive uma instituição financeira) de propriedade exclusiva da
quele Governo ou subdivisão política, são isentos de imposto no primeiro Es
tado Contratante; 

b) os juros de títulos da dívida pública, de títulos ou debêntures emitidos 
pelo GoVerno de um Estado Contratante, uma sua subdivisão política ou 
qualquer agência (inclusive uma instituição financeira) de propriedade da
quele Governo, só são tributáveis nesse Estado. 

4. bO termo .. juros", usado no presente Artigo, designa os rendimentos 
de títulos da Dívida Pública, de títulos ou debêntures, acompanhados ou não 
de garantia hipotecária ou de clãusula de participação nos lucros, e de crédi
tos de qualquer natureza, bem como qualquer outro rendimento que, pela le
gislação tributária -do Estado Contratante de que provêm, seja assemelhado 
aos rendimentos de importâncias emprestadas. 

5. O disposto nos- parágrafos I, -2 e 3 não se aplica se o beneficiário dos 
juros, residente de um Estado Contratante, tiver, no outro Estado Contratan
te de que provenham os juros, um estabelecimento permanente ao qual se li
gue efetivamente o crédito gerador dos jurOs. Nesse caso, aplicar-se-á o dis~ 
posto no Artigo 7. 

6. A limitação estabelecida no parágrafo 2 não se aplica aos juros pro
venientes de um Estado Contratante e pagos a um estabelecimento perma
nente de uma empresa do outro Estado Contratante situado em um terceiro 
Estado. 

7. Os juros serão considerados provenientes de um Estado Contratan~ 
te. quando o devedor for esse próprio Estado, uma sua subdivisão política, 
ama- auteríd-ade-local-ou- -um -residente -desse- Esta-do~- N-o--entanto,- quando ·o 
devedor dos juros, residente ou não de um Estado Contratante, tiver num Es
tado Contratante um estabelecimento permanente pelo qual haja sido con
traída a obrigação que dá origem aos juros e caiba a esse estabelecimento per~ 
manente o pagamento desses juros, tais juros serão considerados provenien
tes do Estado Contratante em que o estabelecimento permanente estiver si
tuado. 

8. Se, em conseqüência de relações especíais existentes entre o devedor 
e o credor, ou entre ambos e terceiros, o montante dos juros pagos, tendo em 
conta o crédito pelo qual são pagos, exceder àquele que seria acordado entre 
o devedor e o credor na ausência de tais relações, as disposições deste Artigo 
se aplicam apenas a este último montante. Neste caso, a parte excedente dos 
pagamentos serâ tributável conforme a legislação de cada Estado Contratan~ 
te e tendo em conta as outras disposições da presente Convenção. 

ARTIGO 12 

Royalties 

I. Os royalties provenientes de um Estado Contratante e pagos a um 
residente do outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado. 

2. Todavia, esses royalties pode!Jl ser tributados no Estado Contratante 
de que provêm, e de acordo com a legislação desse Estado, mas se a pessoa 
que os receber for o beneficiário efetivo_ dos royalties, o imposto assim estabe
lecido não poderá exceder: 

a) 25% do montante bruto dos royalties provenientes do uso ou da con
cessão do uso de marcas de indústria ou comércio. filmes cinematográficos, 
filmes ou fitas de gravação de programas de televisão ou ractiodifusão; 

b) 15% em todos- os demais-casos-;-' ---
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3. O termo roya/ties, usado neste 'Artigo, d~signa as remunerações de 
qualquer natur~za pagas pelo uso ou pe~a concessão do uso de um direito de 
autor sobre uma ~bra literária, artística ou científica (inclusive os filmes cine
matográficos, filmes ou fitas de gravação de programas de televisãO ou radio
difusão), qualquer patente,.ma"rcas de indústria ou comércio, desenho ou mo
delo, plano, fórmula ou processo secretos, ·bem como pelo uso ou pela con
cessão do !JSO_ de um equipamento industrial, comercial ou científico e por in
-formações ~orrespondentes à experiência adquirida no setor industrial, co
mercial ou científico. 

4. Os royalties serão considerados provenientes de um Estado Contra
tante quando o devedor for o pr.óprio Estado, uma sua subdivisão polítiCa, 
uma autoridade local ou um residente desse Estado. Todavia quando o deve
dor dos roY~Ities,.ssja ou nãó r'e:IJ.dente de um _Estado Contratante, tiver num 
Estado ContratarlM um estabelecimeqto permanente em relação com o qual 
haja sido contraída a qbrigação de pagar os royalties e caiba a esse estabeleci
mento permanente o pagamentq desses royalties, serão eles considerados pro
venientes do Estado Contratante em que o eStabelecimento permanente esti
ver situado. 

5. As disposiÇ'õbs dos parãgrafos 1 e 2 não se aplicam quando o benefi
ciãrio dos royalties.'l"~ídentes de um Estado COntratante, tiver, no outro Es
tado Contratal}te d~ que· provêm os royalties, um estabelecimento perm'anen
te ao qual estão ligadOs efetivamente o direito ou o bem que deu origem aos 
royalties. Ne:~!õie caso,. ap~i~ar-se-ã o disposto no Artigo 7. 

6. Se~ ~m CQDSeqüênCia de relações especiais existentes entre o devedor 
e o credor, oà entre.ambds. e terceiros, o montante dos royalties pagos, tendo 
em conta o us~, dit'eito ou informação pelo qual é pago, exceder àquele que 
seria acordadO entre o devedor e o credor na ausência de tais relações, as dis
posições deste Artigo sãO aplicáveis apenas a este último montante. Neste ca
so, a parte excedente do_s pagamentos serã tributável conforme a legislação de 
cada Estado Contratante e tendo em conta as outras disposições da presente 
Convenção. 

ARTIGO 13 

Ganhos de capital 

I. Os ganhos provenientes da ã.lienação de bens imobiliários, conforme 
são definidos no parãgrafo 2 do artigo 6, são tributãveis no Estado Contra
tante em que esses bens imobiliáriOs estiverem situados. 

2. Os ganhos provenientes da alienação de benS imobiliãrios que façani 
. parte do ativo de um estabelecimento permanente que uma empresa de um 
Estado Contratante possua no outro Estado Contratante, ou de bens mobi
liários constitutivos de uma instalação fixa de que disponha um residente de 
um Estado Contratante no outro Estado Contratante para o exercício de uma 
profissão liberal, incluindo os ganhos provenientes da alienação desse estabe
lecimento permanente (isolado ou com o conjunto da empresa) ou dessa ins
talação fixa, s~o tributãveis no ·outro Estado. No entanto, os ganhos prove
nientes da alienação de navios ou aeronaves utilizados no trãfego internacio
nal e de bens mobiliários pertinentes à exploração de tais navios ou aeronaves 
só são tributáveis rio Estado Contratante em que estiver situada a sede da di
reção efetiVa da empresa. 

3. Os ganhos. provenientes da alienação de quaisquer bens ou direitos 
diferentes dos mencionados nos parágrafos I e 2 são tributáveis em ambos os 
Estados Contratantes. 

ARTIGO 14 

Profissões independentes 

1. Os rendimentos que um residente de um Estado Contratante obte· 
nha pelo exercido de uma profissão liberal ou de outras atividades indepen
dentes de carãter análogo só são tributãveis nesse Estado, a não ser que o pa
gamento desses serviços e atividades caiba a um estabelecimento permanente 

· situado no outro Estado Contratante ou a uma sociedade residente desse ou
tro Estado. Nesse caso, esses rendimentos são tributáveis nesse outro Estado. 

2. A expressão "profissão liberal" abrange, em especial, as atividades 
independentes de caráter científico, técnico, literãrio, artístico, educativo e 
pedagógico, bem como as atividades independentes de médicos, ádvogados, 
engenheiros, arquitetos, dentista~ e contadores. 

ARTIGO 15 

Profissões dependentes 

1. Com ressalva das disposições dos Artigos 16, 18, 19, 20 e 21, os sa
lârios, ordenados e '?utras remunerações similares que um residente de um 
Estado Contratante receber em_ razão de um emprego só são tributáveis nesse 
Estado, a não ser que o emprego seja exercido ·no outro Estado Contratante. 
Se o emprego for aí exercido, as remunerações correspondentes são tributá
'"'.~. .. nesse outro Estado. 

2. Não obstante as disposiÇões do parágrafo_ l, as remunerações que 
um. residente de um Estado Contratante receber em função de um emprego 
exercido no outro Estado Contratante só são tributáveis no primeiro Estado 
se: 

a) o beneficiáriO permanecer no outro Estado durante um período ou 
períodos que não excedam, no total, 183 dias do ano fiscal considerado; 

b) as remunerações forem pàgas por um empregador ou em nome de um 
empregador que não é residente do outro Estado; e 

c) o encargo das remunerações não couber a um estabelecimento perma
nente ou a uma instalação fixa que o empregador tiver no outro Estado. 

3. Não obstante as disposições precedentes deste Artigo, as remune
rações relativas a um emprego exercido a bordo de um navio em trãfego inter
nacion·at são tributãveis nO Estado Contratante em que estiver situada a sede 
da direção e[etiva da empresa. Quando não for possível determinar que a sede 
da direção efetiva se encontrá sOmente em um dos Estados Contratantes e 
quando a empresa de navegação for explorada por um ou mais sócios pessoal 
e solidariamente responsáveis e residentes do outro Estado Contratante, are
muneração por esses serviços será tributãvel no Estado Contratante em que o 
navio estiver registrado. 

O disposto no presente parágrafo aplica-se, igualmente, à remuneração 
recebida por um residente de um dos Estados Contratantes em decorrência de 
emprego exercido a bordo de navios de pesca, de caça a focas ou de pesca de 
baleias, mesmo se a remuneração for paga a título de participação no produto 
das atividades de pesca, caça a focas ou pesca de baleias. 

4. Nos casos em que o emprego é exerddo,·total ou principalmente, a 
bordo de uma aeronave brasileira ou norueguesa (inclusive aeronave perten
cente ajou fretada pela "Scandinavian Airlines System") a remuneração a 
que se refere o parãgrafo 1 deste Artigo é tributãvel somente no Estado Con
tratante em que o beneficiário é residente. 

ARTIGO 16 
Remunerações de direção 

As remunerações de direção e outras remunerações similares que um re
sidente de um Estado Contratante recebe na qualidade de membro de um 
conselho de administração, ou de qualquer outro conselho, de uma sociedade 
residente do outro Estado Contratante são tributãveis n"esse outro Estado. 

ARTIGO 17 

Artistas e desportistas 

I. Não obstante as disposições dos Artigos 14 e 15, os rendimentos ob-
r:tidos pelos profission~is de espetãculo, tais como artistas de teatro, de cine

ma, de rãdio ou de televisão _e· músicos, bem como os dos desportistas, pelo 
exercício, nessa qualidade, de suas atividades pessoais, são tribuH veis no Es
tado Contratante ein que essas atividades_ forem exercidas. 

2. Quando os serviços mencionados no parãgrafo 1 deste Artigo forem 
fornecidos num Estado Contratante por uma empresa d: ~ ..,L.to Estado Con
tratante, os rendimentos recebidos pela empresa pelo fornecimento desses 
serviços, podem ser tributado no Primeiro Estado Contfatante, não obstante 
~s outras dispo~ições da presente Convenção. 

ARTIG018 

Pagamentos provenientes de fundos da Previdência Social, 
pensões, pensões alilnentícias e anuidades 

1. Com ressalva das disposições do Artigo 19, os pagamentos prove
nientes de fundos da Previdência Social, as pensões e outras remunerações si
milares, as pensões alimentícias e as anuidades pagas a um residente de um 
Estado Contrat!'lnte podem ser tributados no Estado de que provêm. 

No presente Artigo: 
a) a expressão .. pensões e outras remunerações similares" designa paga

mentos periódicos efetuados depois da aposentadoria, em -conseqüência de 
emprego anterior, Ou a título de compensação por danos sofridos em conse-
qüência de emprego anterior; · 

b) o termo .. anuidade" designa uma quantia determinada, paga periodi
camente em prazos determinados durante a vida ou durante um período de 
tempo determinado ou determinãvel, em decorrência de um compromisso de 
efetuar os pagamentos como retribuição de um pleno e adequado contra valor 
em dinheiro ou avaliável em dinheiro (que não seja por serviços prestados). 

ARTIGO 19 

Pagamentos governamentais 

1. As remunerações, ·excluindo as pensões, pagas por uin Estado Con
tratante, uma sua subdivisão política ou autoridade local a uma pessoa física 
em conseqüência de serviços prestados a esse Estado, subdivisão política ou 
autoridade local só são tribuJ.áveis nesse Estado. 
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Todavia, tai~ remu~eraçõ~s~só_s.ã?·t~b,ut~~Ci~_-il_9_~stad0 Ç~ntr~Íant~ ~ , 
que o beneficiáriO é residente se oS ~erviç~s (õ~eln prCsta9-os nes~_e -~tqdo e s.e 
o beneficiário foi um residente' desse Estado1 que· . . 

a) seja 'um nacional d~sse EStad_o, ou· , , · . . · 
b) não tenha se tornado um·resident~ desse Estado .uniéame.nte COIIl a fi-' 

na~idade de pr~tar os 'serviços.~ .. · · · _. . · 
2. ·As pens~es paga~ pOr um ·~stado ·Go_nf.rat~nie, ÚD;l~ Sua subdivisão: 

política ou autoridade local~ quer diretàmeilte,' quer através .de·fündo~ por 
eles const~tuídos a umã pe~sba. fíJica ·e~ conseciüêncía de serviçOs p_reSta~os a ' 
esse Estado, subdivisãO pó lítica ou autoridade IóCal, 'são tributáVeiS iles.se' Es-
tado. . • ' ·. · 

3. 'O disposto nos Artigos 15, 1,6 e IS.apli~a:se ·~~s remunerações ,e pe)l-
. sões pagds em cõnseci_uêncla de ':serviços prestados no âmbito de uma ativida
de comercial bu industrial exc;rCida por um E.stado Con-~ratante~ uma Spa Sub-.. 
divisão política· oJ a}ltÔrida~e local. . · ·Ç 

' ARTIGO 20 

PrOfeSsqres e Pesquis~dore~ 
Uma ·pesso~ f(síca, q~_e·_~. o!{ foi em pe"ríodo imecjJatainent~ anterior à Sua 

~isita.a um Estado Contratante, um risidei::t_te.do Ou~ro Estid6 Contrat~nte e 
qu~. a ·convite do primeito Estàdo Cont~itãnte, ou de: !lmri. uniVersidact.e,.esta
beieci_:rn.e~to d~ ensino 1'superiói-, escola~ rriu,Se~ ou oU.tni. instiülíçãó cultural 
do pnme1ro Estado Contra~ante, ou que~ cumprindo um programa oficial de 
intercãinbio 'cultural, permanec(ir nesse. Estado,_ por uin período não superior 
a dois.a~O.s ç:om o 11nico fim ~e IecioQ.ar, pfo_ferir. coilfei'ênci3.s; oU realiza{ pes
quisas'-em tais inStlttiTÇõés, será isenta d.e impoSto nesse Estado no que concer
ne à reinuneração .que receber ém conseqaêm~i~ dessa. at!_vidade, 'desde que 
essa pesso:;t ~teja spj~ita, a· imposto ~no ou'trO Estado Contratante. '. 

! 
ARTIQO 21 

Estudantes 

I. U~a pessoa física que é ou foi C~ p_eríod.O imedia~~rilCrlte anterior à 
sua visita a um Estado Contratante, um residente do oútro Estado Contra
tante, e que permanecer t'emporariamente· no primeiro Estado Contrãiante 
exclusivamente: ... ,t • • • • • 

a) como estagiário. OU C!stU:darite de iim.a uni,versidade, es~belecimento 
de ensino superior ou eScola desse primeiro Estado Contra-tànte. · 

~) como benefi'ciário de um3 doaçãO,' SU6vençao- Ou 'prêmio ·çoncedidol 
por uma org~ni:iaç~o~ relig!osa, de caridade, cie'ntf!ici ou ed!lcacion~l," com o 
fim primordial de estudar ou .pes-quisir, serã isenta de impos~ D:O primeiro 
Estado.Contrat~nte no. que Concetrie às qu~ritias·que:réé,eber-do exterior para 
fazer face à sua manutenção, ·educição ou treinamento. . · 

2. Uma pess~a físiCa qu'e é,, ou foi e~·pe~í~do im~Eia~anlen.te an~erior à 
sua visita a um .Estado Coritratante um residente do outro Estado Contratan-,.

1 

te,. e que permanecer 'no pfimeiro Estado Cont!atante com. o único 'fim de.e~- , 
túdar ou' realiz~r tteinam~nto; será ,isenta de imposto no primeiro Estado 
ConttataO~e, pOr um período não s~perior a cinc~ arios fiScais'~o'riSecutivoS, 
qo que concetne à remuneração que receber pelo emprego exercida nesse_ Es-

. tado, em montante que não exceda, 'no ano calen~ârio, o quivalente _a uss_ 
3.000. ' - . - , 

ART.IGO 22 
, I -
Outros rendimentos. . . · , 

Os rendimentos. de um residente de um EStad·o COntrãtante não tratados 
nos Artigos precedentes e p'rovenientes do outro Estado COntratante são tri-
butáveis nesse outro Estado. · 

ARTIGO 23 

Capital 

I. O capital constituído poÍ' bens imobiliárioS, ~orno defiiÚd_o no_ pará
grafo 2 do Artigo.6, é ~iibutável no ,Estado_Cohtratante.ond~ esses bens Çsti
verem situados. . _ . . . 

2 .. 'O capital constituído por bens mobiliários qile façarri parte do ativo 
'de um estabelecimento permanente de uma empresa, ou por bens mobiliários 
constitutivos de uma instalaçãO fiXa-, utiliZada pai-a o exercido- de uma: _profis
são liberal

1 
é tributãvél_no'EStado Confratan~e onde estíver SitUado,esse esta

belecimento perma~e-nte; oU ess~ ins~alação ~xa .. 
3. Os· navios e aeronaVes· utilizados no .tráfego i:nternacional e o~ hen~ 

mobiliãrios p'e'rtinentes à'exploração.de tais navios e aerohaves s_ó s,ão tríbutá
VeiS no Estadô Cóntratante onde estiver sitúada a sede de direçãó efetiva da 

, . 
empresa. -, · 

4: Todos os outros elementos do capital. d!!' um residente de um Estado 
Cbntratante só sà"o tributáveis nesse Estado. · 

· ÁRTIGO 24 

Métodos para elímina~- a dupla tributação 

1. Quanâo um residente do Brasil receber rendimentos que, de acordo 
c~m·as ~disposições da presente ,Con,venção, ~ejairi tribu~ãveis na No'ruegà, o 

• Br~sil permitirá qUe seja'deduzido do impostb que cobrar sobre os rendimen .. 
tos dessa peSsoa um montante igua,l ao impOsto sobre a renda pago na Norne..-
ga.' . . .• , . , . • , . . 

· Todaviá, o montant~ deduzido não poderá exceder à fraçãO do impostO 
sobre a renda calculado atltes'da dedução, correspondente aos_ ren!\imentos 
tribútãveis. na N~oruega. ' . \ 

-2. ;Quando um residente da.NÕruega recebe.r rendimentos não meneio· 
nados no parágrafo 3 que, de acordo _cóm as disposições da presente Con .. 
vençãd, sejam tributáveis rlo Brasil. o primeiro Estado isentará çle impostO 
tais rerrdimeptôs ·ou' do c::lpital dessa pessoa, aplicar a alíquOta de imposto 
que teria sido aplicãda se·esses rendimentoS ou.capitill não tivessem sidõ isen-
tos. · · ~ " i ~ - • 

·3~ Qu~ndo um res~denier çla No.ru~ga r~c~b~r rendimentos qQe,,de.aco:r:
do com, as disposições do parágrafo .2 do Artigo lO,. do Artigo 11, do Artigo. · 
12, do, parâgrafo'3 do'Artigo 13,-do Artigo 14, do Artigo 22 e dos itens 5 é 11 
do, Protocolo, Sejam !ributãVeis no Brasil, a NOru~ga permitirá que seja.dedu
zído do imposto qu~ cobrar sobre os rendimentos dessa pessoa um.montante 
igual ao impoSto sobre a i-ent;ia p,ago Oo Bra~il. -

4-;" Pã.ra a dedução indicada no parágrafo 3, o imposto brasileirO" sobFe 
~ dividendos, juros e royalties serã sempre consid~rado COilJ.O tendo sido 
pago à ·atíquota de 25 por cento .. ' ' · 

5. · Os lu.cros não dist,ribuídos de uma socie:dade de um Estado .Contra
tante, cujo capitál pertencer ou• for conti-olado, total ou parcialmente, direta 
ou indiret3mente, por um ou maiS residentes do outro EstadO Contratante, 
não· serão tributáveis neste último EStado .. 

i · 6. O Valor das ações emitidas 'por 'uma sociedade anônima de um Esta
do Contratallte. cujo capital pertencer ou for controlado, total ou parcialmen
te, direta ou indiretamente, por um 0!-1 mais residen-tes do OU;tro Estado Con- · 
trÇttante,' não será tributável neste último Estado. í 

7. O.disposto nos parágrafos 1 e_3 apÍica-se na determinação d6s lucros 
de um estabelecimento permanerite de um residente de um Estado Contratan-
te situadO no outro Estado. t 

ARTIGO 25 

, Não. discriminaçã9 \ 

1. O~ nacionais de ·u~ Estado _Contratar\te rião ficar~o sujc;itos no .ciu.! 
trO Estado Contratante a nenhuma tributação ou Obrigação correspondente, 
çtifeáin.te O~ mais onerOsa do que .aquelas a que estiverem ou puderem estar 
sujeitOs. ~s naciOnais d~~e ·outr6 Estado que se 'encontrem na mesma- si
tuaçãO. 

2. Á tributaÇão de. um estabelecime~to Penrianente que uma empresa1 

d~ u~ Esiado Co'ntratánte possuir no outro EstadO Contratante não Serã me
nos favorável nesse outro Estado do qué a das empresas desse outro Estado 
Contratante que exerçim a mesma atividit~e . 

Esta disposiçãO não podeiã ser iÔ.terpretada no sentido de obrigar um 
Estado Contratante a· conced~r às pessoas residentes do outro Estado CentraM 

Jante as deduções pessoais, os abatimentOS. e reduções de impostos em função 
do -est~do civil ou ençargos familiares Concedidos aos seus próprios r~siden-
tes. . · , · . . . ' 

As disposiçõeS_ dçStC parâgiafo nã(i_ pod~rão-ser lnte:rpr~tadas no sentido 
de impedir ~m Estado Contratante de tributar os lucros obtidos por um esta
bel~ir:nento permanente de. urDa ·s<?ciedade residen~e do outro Estado Contr?,
tante, com a a~íqllota à qual São tribl;ltáv~is os lucros não distribuídos da so
ciedade residente desse Estado. 

3. As empreSas de um Estado Contratante cujo capítal pertenCer ou for 
cçmtrolado, total ou parci~lmenteJ d_ireta ou indiretamente, pór um ou mais 
residentes do outro Estado CoDtratinte, não ficarão sujeitas~ no primeir'o Es
t~do, a nenhuqta ·tributitção ou Obrigação correspoJ1âente diversa ou mais 
onerOsa. do que a'quela ;a que estiverem ou puderem estar sujeitas as outras 
empresas da mesma natureza d~s_se primeiro Estado', cujo capital pertencer ou 
fo_r c~:mtrolaçio, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, por um ou 
mais' residentes de um terceiro Estado. 

4~ .ND presente A;rtigo 6 termo ~·tributação" designa os impostos que 
são, objeto da presente .ConvenÇão. · 

5. · As disposições deste Artigo não._poderão Ser interpretadas no sentl
dÕ de obriiar a: Noruega a conceder aos nacionais do Br~sil as deduções ex
çepcionaiS de impoStos qUe sejcim concedidaS aos- noruegueses e às pessoas 
nascidas_ de pais de nacionalidade norueguesa, em consonância com a Seção 
22 da -Lei ~ribútária N?rueguesa. 
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ARTIGO 26 

Procedimento Amigável 

1. Quando um residente de um Estado Contratante considerar que as 
medidas tomadas por um ou ambos os Estados Contratantes conduzem ou 
poderão conduzir em relação a si, a uma tributação em desacordo com apre
sente Convenção, poderá, independentemente dos recursos previstos pelas le
gislações nacionais desses Estados. submeter o seu caso à apreciação da auto
ridade competente do Estado Contratante de que é residente. 

2. Essa autoridade competente, se a reclamação -se lhe afigurar justifi
cada e não estiver em condições de lhe dar uma solução satisfatória, esforçar
se-á por resolver a questão através de acordo amigãvel com a autoridade 
competente do outro Estado Contratante, a fim de _evitar uma tributação em 
desacordo com a presente Convenção. · 

3. As autoridades competentes dos_ Estados Contratantes esforçar-se
ão por resolver, através de acordo amigável, as dificuldades ou as dúvidas que 
surgirem da interpretação ou da aplicação da presente Convenção. 

4. As autoridades competentes dos Estados Contratantes poderão 
comunicar-se diretamente a fim de chegarem a acordo nos termos indicados 
nos parâgrafos anteriores. 

ARTIGO 27 
Troca de Informações 

1. As autoridades competentes dos Estados Contratantes trocarão en
tre si as informações necessárias para aplicar a presente Convenção. Todas as 
informações-assim trocadas serão consideradas secretas e só poderão ser co
municadas às pessoas ou autoridades encarregadas do lançamento ou da 
cobrança dos impostos que são objeto da presente Convenção ou da determi
nação de recursos ou de processos de transgressões. 

2. O -disposto no parágrafo 1 não poderá, em caso algum, ser interpre
tado no sentido de impor a um dos Est3:dos_Contratantes a obrigação: . 

a) de tomar medidas administrativas contrârias à sua legislação ou â sua 
prática administrativa, ou às do outro Estado Contratante; · 

b) de fornecer informações que não poderiam ser obtidas com base na 
sua legislação ou no âmbito de sua prática administrativa normal ou das do 
outro _Estado Contratante; 

c) de fornecer informações reveladoras de segredos comerciais, indus
triais, Profissionais ou de processos comerciais ou industriais, ou infor
mações, cujà comunicg1ção seja cOntrária à ordem pública. 

. ARTIGO 28 . 

Funcionários Diplomáti~os e Consulares 

Nada na presente Convenção prejudicará os privilégios fiscais de que se 
beneficiem os funcionários diplomáticos ou consulares em virtude de regras · 
gerais do Direito Internacional ou de disposições de acordos especiais. 

ARTIGO 29 
Extensão Territorial 

l. Esta Convenção póderá ser estendida, Integralmente ou com modifi
cações a qualquer território P?r cUJas_ relações in~ernacionais cada Es~ado 
Contratante seja responsável e -no qUal os impostos sejam estabelecidos de 
forma substancialmente Semelhante em naturCza àquele~ ~os _quais a presente 
Convenção se aplica. Essa extensão entraiâ em Vigor a partrr de eritão e ficará 
sujeita a modificações e condições, inclUsive rela"tivas-fdenúnci.i, que venham 
a ser especificadas e acordas entre os Estados Contratantes em notas a serem 
trocadas através de canais diplomáticos. 

2" A não ser que ambos os Estados Contratantes acordem diversamen
te,· a denúncia da presente Convenção denunciará tam_bém a· aplicação da 
Convenção a qualquer território a que tenha sido estelidida de acordo com o 
presente Artigo. 

ARTIGO 30 
Entrada em Vigor 

1. A presente Convenção será ratificada e os instrumentos de ratifi
cação serão trocados em Oslo. 

2. A presente Convenção entrará em vigor na data da troca dos instrup 
mentes de ratificação e suas disposições serão aplicadas pela primeira vez: 

No caso do Brasil: 
(i) Tio qüe concerne aos impoStos retidos na fonte, às importâncias pagas 

ou remetidas no ou depois do primeiro dia de janeiro do ano calendário ime
diatamente seguinte àquele em que a Convenção entrar em vigor; 

(ii) no que cOncerne aoS outros impostos de que trata a presente Con
venção, ao período-base que comece no ou depois do primeiro dia de janeiro 

'do ano calendário imediatamente seguinte àquele em que a Convenção entrar 
em vigor. 

No caso da Noruega: 
(i) no que concerne aos impostos sobre a renda, aos rendimentos auferi~ 

dos no ou depois do primeiro dia de janeiro do ci.no calendário seguinte àque
le em que a Convenção entrar em vigor; 

(ii) no que concerne aos impostos sobre o capital, ao capital existente no 
fim do ano calendário-seguinte àquele em que a convenção entrar em vigor. 

3. A Convenção entre a Noi'uega e o Brasil destinada a evitar a dupla 
tributação em matéria de üii.postoS sobre a renda e o capital assinada no Rio 
de Janeiro em 20 de outubro de 1967, d_e_ixará de aplicar-se, no que conCert1e 
aos Impostos sobre a Renda e o capital, a partir da data em que a presente 
Convenção for aplicável de acordo com o disposto no parágrafo 2 do presen
te Artigo. 

ARTIGO 31 
Denúncia 

Qualquer dos Estados Contratantes pode denunciar a presente Con
venção depois de decorrido um período de três anos a contar da data de sua 
entrada em vigor, mediante um aviso escrito de denúncia entregue ao outro 
Estado Contratante através dos canais diplomáticos, desde que tal aviso seja 
dado no ou antes do dia 30 de junho de qualquer ano calendãrio. 

Neste caso, a presente Convenção será aplicada pela última vez: 
No caso do Brasil: 
(i) no que concerne aos impostos retidOs na fonte, às importâncias pagas 

ou remetidas antes da expiração do ano calendário em que o aviso de denún
cia tenha sido dado; 

(ii) no que concerne aos outÍ'OS ·impoStos de qUe trata a presente Ccm
venção, às importâncias recebidas durante o período·base que comece no ano 
calendário em que o aviso de denúncia tenha sido dado. 

No caso da Noruega: _ 
(i) no que concerne aos Impostos sobre a Renda, aos rendimentos do 

período-base ou período contábil que comece no ano calendário em que o 
aviso de denúncia tenha s_ido dado; 

(ii) no que concerne aos impostos sobre o capital, ao imposto cujo paga
mento seja exigido nO ano calendário em que o aviso de denúncia tenha sido 
dado. . . 

Em testemunho do que os_ Plenipotenciários dos Estados firmaram apre
sente COnvenção e nela apuseram os seus selos. 

Feita na Cidade de Brasília, no dia 21 de agosto de 1980, em duplicata, 
nas línguas pÕrtuguesa, norueguesa e inglesa, sendo os trê_s teXtos igualm~nte 
autênticos. Em cas.o de qualquer divergência de interpretação, prevalecerá a 
texto em inglês. . _ . 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guer
reiro. 

Pelo OoVefrió :ciO Reino da Noruega: Per Martin Olberg. 

PROTOCOLO 

No momento da assinatura da Convenção para evitar a dupla tributação 
e prevenir a evasão fiscal em matéria de Impostos sobre a Renda e o capital 
entre o Governo ~da República Federativa do- Brasil e o Governo do Reino da 
Noruega, os abaixo assinados, para isso devidamente autorizados-"por seus 
respectivos Governos, convieram nas seguintes dispOsições que constituem 
parte integrante da presente Convenção. 

1. Com referência ao Artigo 7, p.arág~afo 3 

Fica entendido que as <;lisposições do parâgrafo 3 do Artigo 7 aplicar-se
ã~ somente se as despesas puderem ser atribuídas ao estabelecimento perma
nente, de acordo com as disposições da legislação tributária do- Estado Con
tratante em que o estabelecimento permanen~e estiver situado. 

2._ Com referência ao Artigo 10, p.a'rágrafo 4 

Fica entendido que o termo "dividendos", definido no parágrafo 4 do 
Artigo 10, também inclui qualquer outro item de rendimento que, em confor
midade com a legislação do_ Esta4_o_ _Contratante de que é presidente a socie
dade pagadora dos dividendos, seja considerado como dividendo ou distri
buição de uma pessoa. 

3. Com referência ao Artigo 10, parágrafos 2 e·s~ Artigo-li, parágrafos 2 
e 3, Artigo 12, parágrafo 2-b e Artigo 24, parágrafo 4 

Fica entendido que: 
a) a-s disposições do parágrafo 4 do Artigo 24 aplicam-se somente duran

te os dez primeiros anos durante os quais a Convenção for apiicãvel; 
b) alimentação da alíquota do imposto prevista nos parãgrafos 2 e 5 do 

Artigo 10, nos'parágrafos 2 e 3 do artigo 11, e no parágrafo 2-b do Artigo 12, 
aplicar-se-á somente durante os dez primeiros anos durante os quais a Con-
venção for aplicável; · · 
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c) um ano antes da expiração do período de dez anos mencionado nas 
alíneas a) e b) acima, as autoridades competentes poderão consultar-se mu
tuamente, a fim de determinar se esse período serâ prorrogado. 

4. Com referência ao Artigo 10, parâgrfo 5, e Artigo 25, parágrafo 2 

Fica entendido que as disposições do parágrafo 5 do Artigo 10 ou são 
conflitantes com aS disposiçõeS do- Párági-afo "2 do AitfgO 25. 

5. ~:Com referência ao Artigo 11 e Artigo 24, parágrafo 3 · 

Fica"e;ntendido que as comissões pagãs por um··resídente do Brasil a Um 
banco ou a uma instituição financeira em cOnexão com serviços prestados por 
esse banco ou instituiçãO financeira são Consideradas conlo juros e sujeitas às 
disposições do Artigo II e do parágrafo 3 do Artigo 24. 

6. Com referência ao Artigo 12, parágrafo 3 

Fica entendido que a expressão '"por informações correspondentes à ex
periêricia adquirida no setor industrial, cOmercial ou científico", mencionada 
no parágrafo 3 do Artigo 12, inclui os rendimentos provenientes da prestação 
de assistência têcnica e serviços técnicos. 

7. Com referência ao Artigo 14 

a) Não obstante as disposições do artigo 14, os rendimentos provenien
tes do Brasil e pagos a um residente da Noruega em virtude de contratos assi
nados no ou antes do dia 22 de agosto de 1979 só são tributáveis na Noruega. 

b) Fica entendido que as disposições do Artigo 14 aplicam--se mesmo se 
as atividades forem exercidas por uma sociedade de pessoas ou uma socieda
de civil. 

8. Com rCferência ao Artigo 23 

A qualquer momento em que o Brasil estabelecer um Imposto sobre oca~ 
pita!, ambos os Estados contratantes renegociarão todas as disposições rela ti~ 
vas à tributação do capital. 

9. Com referência ao Artigo ZS, parágrafo 3 

Fica entendido que: 
a) as disposições da legislação brasileira que não permitem que os royal

ties, como definidos no parágrafo 3 do Artígo 12, pagos por uma sociedade 
residente do Brasil a um residente da Noruega que possua no mínimo 50 por 
cento do capital com direito a voto dessa sociedade, sejam dedutíveis no mo~ 

mente de se determinar o rendimento tributável da sociedade residente do 
Brasil, não são Conflitantes com- ãs disposições do parágr~.fo 3 do Artigo 25 
da presente Convenção; 

b) na eventualidade de o Brasil, após a assinatura da presente Con
venção, quer por disposições de lei interna, quer por uma Convenção tribu
tária permitir que os royalties pagos por uma empresa residente do Brasil a 
uma empresa residente de um terceiro Estado. não localizado na América La
tina, e que possua no mínimo 50 por cento do capital da empresa residente do 
Brasil, sejam dedutíveis no momento da determinação dos lucros tributáveis 
dessa empresa. uma dedução igual serâ automaticamente aplicável, em con~ 
dições similares, a uma empresa residente do Brasil que pague royalties a uma 
empresa da Noruega. 

10. Fica entendido que para a determinação do Imposto de Renda a ser 
pago por um residente de um Estado Contratante em relação aos rendimen
tos recebidos do outro Estado Contratante, o primeiro Estado ressalvadas as 
disposições do Artigo 9, não conSiderará, em hipótese alguma, esse rendimen
to superior ao montante bruto do rendimento pago no outro Estado Contra
tante. 

11. Os rendimentos provenientes de um Estado Contratante e pagos a 
um residente do outro Estado Contratante pelo uso de qualquer estrutura flu
tuante utilizada na exploração de recursos naturais na plataforma continen
tal, ou nos serviços de reparação e manutenção dessas estruturas explora
tórias ou plataformas de produção, tais como plataformas de construção e 
alojamento e qualquer espécie de barcos, com exceção de barcos de suprimen
to, são tributáveis no prirrieifi:)EStado se forem "Utilizados nesse Estado por 
um período superior a seis meses. 

O parágrafo 3 do Artiio 24 .abrange os ganhos de capital provenientes da 
alienação dos itens menciõnadOs nO núni.ero 11 acima ·e recebidos por um re
sidente da Noruega. A Noruega pode cobrar um imposto sobre capital com 
relação a tais itc!ns. -

Feito na Cidade de Brasilia, no dia.21 de agosto de 1980, em duplicita, 
nas línguas portuguesa, norueguesa e inglesa, sendo os três textos igualmente 
autênticos. Em caso de qualquer divergênci.ã de interpretação. prevalecerá o 
texto em inglês. _ 

Pelo Governo da República Federaüva do Brasil: Rami~o Saraiva Guer
reiro. 

Pelo Governo do Reino da Noruega: Per Martin Olberg. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 172' SESSÃO, EM 5 DE OUTUBRO DE 1981 

l.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofícios do Sr. {<?~Secretário da Câmara dos Deputados 

Submetendo à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 95/SC(n• 2:297 j19, na Casa de ori-
gem), que altera a redação do caput do art. 227 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, dispondo ·sobre a jornada de trabalho" dos empregados nOs 
serviços de telefonia, de telegrafia submarina e subfluvial, de radiotelegra.;. 
fia e radiotetefonia. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 24/81 (n' 103/81, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação' Amazôni-· 
ca entre o Governo da República Federativa do Bnisil e o Governo daRe
pública da Colômbia, condúíâo em Bogotâ, a 12 demarçodel981. 

-Projeto de DeCreto LeiislativO rl"' 25/81 (n"' 98/81, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do ~co_rdo BáSico de Cooperação Cie.ntí~ 
fica e Tecnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o · 
Governo da União das Repúblicas SocialistaS SoViéticas,·-cuncluído em 
Moscou, a 16 de abril de 1981. 

1.2.2 - Pareceres 
Referente às seguintes matérias 
-Mensagens n•s 209 e 158, de 1981; Projetas de Lei da Câmara n•s 

23, 4) e 43, de 1981; Projeto de DeCreto Legislativo n• 3/81; e Projetos de 
Lei do Senado n•s 47 e II, de 1980, 13/79, 164/81, !35. e 372, de 1979. 

1.2.3 - Comunicações da Presidência 
-Presença na Casa _do Sr. Valdon Varj~o, suplente do _Sr. Senador 

Gastão Müller, que passa a participai dos trabalhos da Casa. 

- Recebimento de ofício do Presidente da ComiSsão de Assuntos 
Regionais, comunicando a designação do Senador Almir Pinto para parti
cipar de Reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, realizada em 
Recife-PE. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR LúiZ CAVALCANTE- Participação da indústria au-
tomobilística na geraÇãO de diviSas intCiriacionais.- - · 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Atividade da CPI do Acordo 
Nuclear. Indagações-de S. Ex• ao Tribunal de Contas da União a respeito 
do custo das usinas nucleares de Angra I e Angra II. 

SENADOR ALMIR PINTO- Trabalhos desenvolvidos em reunião 
do Conselho Deliberativo da SUDENE. realizada recentemente em Reci
fe, à qual S. Ex• compareceU na qualidade de membro da Comissão de As-
suntos Regionais. · 

1.2.5 - Requerimentos 
N•s 332, 333, 334 e 335, de 1981, de autoria do Sr. Senador Dirceu 

Cardoso, solicitando à Mesa infOrmações que especifica. 

1.3-0RDEM DO DIA 

- ~roj~to_9e R~olu.ç_ão !1~ 49/81, que a~toriza o Governo do Estado 
do Mato G~osso do Sul, a realizar Operação de empréstimo externo nova
lor de USS 30,0.00,000.00 (trinta milhões de dólares americanos), destina
do ao programa de investi~entos do Estado. Votação adiada por falta de 
quorum. . 

- Projeto de Lei da Câmara n9 72/79, que dá nova redação ao caput 
do artigo 55 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, Lei Orgânica da Pre
vidência· Social. Votação' adiada por falta de quorum. 
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-Projeto de Lei da Câmapi n9 27 /SI; que autorizã o' Poder Executi-· 
voa ihstituir a FundaÇão Universidade da Fronteifa Oeste do Rio Griuide 
do SuL Votação adiada poi- falta de qUo!Um.j . , ' 

....__Projeto' de Resolução D'i' 90/81, que autoriza o GoverntY',do Estado 
'do Piauf a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentós e trinta e quatro mi-. 
lhões, cinqüenta e três nlii e ·cem cruzeiros), 9 montan~e de sua dívida con
soli_dada. Votação adiada· por falta c;le quorum.· 
' -Projeto de" Resoiução n9 93/Sl, que auto'fiza a PJ;"efdtura Munic!, 

pa) de Guaxupé (MG) a elevar em cr$ 50.000.000,00 (cinqUenta milhões de 
cruzeiroS)1 o montant~ de sua dí~ida consoli~ada. Vot~ção'adiada por fal7 
ta de quorum. · . • . . 

r -Projeto di( ReSolução nv 95/81~que autoriza a Prçfeitura Munid
phl de Macapã (AP) a elevar em cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de.cru
zçiroS), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
qu01:um. 

-Projeto de Resolução nv 96/81, que autoriza a·rPrefeitu\a Munici-. 
pai de Mari~gã (PR)· a contratar operação de crédito no valor de Cr$ . 
2S9.5i7.190,95 (duzentos e oitenta e nove· milhões, quinhentos 'e vinÍe e· 
sete "mjl, cento e noventa cruzeiros e no't'enta e cincO cêntavoS:). VotaçãÔ 
3diada por falta de quorum. • · · 

-Projeto de ResoluÇão nv 205/80, que autorizi.a PrefeituraMunici- · 
_pai de ·Santo André (SP) a elevat em Cr$ 49.070.232,88 ~quarenta e 11over 
, milhões, setenta mil, duzentos e trinta e dois cr-uzeiros e oitenta e oito cen~ 
ta vos), o. montante de sua dívida consolidada. Votpção ad~ada ·po~ fa{ta·Ç-~ 
quorwn. 

- Projeto de. Resolução nv 1/8_1, que autoriza a Préfeitura M~nicipal 
de Coqueiral (MG) a elevaie111 Cr$ 31. 756.725,00.(trinta e um milhões, se
tecentos e. cinqUenta e seis ritil, setecentos e vinte e·cinco Cruzeiros),· o rrio:O.; 
tante de sua dívida -consOlidada. 'V4?tação adiada· por falt~ '4e qlforum. , 

.- frojeto de Resol~ção n'i' 68/81, que 'autoriza a Prefeitura MUnici
pal de Florianópolis (SC) a elevar em Cr$ 48.600.ooo;oo (quarenta e·oitb 
milhões e seiscentos mil cruziiros), o montartte de sua. dívida êonsolid::ida. 
Votação .. adiada por, falta de quorum. . . · ~ 

-Projeto de Resolução nv 84/81, que àutoriza a Prefe~tura. Mun~ci
pal de Castanhal (PA) a elevar em Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e 
nove milhões; setecentos e cinqUenta, mil, qqarentà· e seis cruzeiros e. cin
qUenta e sete Centavos), o m..ontante de sua dívida,consoÜdada. Votação 
adiada· por falt~ de quorum. · 

- Prójetó de Resoluçàd n9 91/81, que autoriz'a a Prefeitúra Mu"nici
pal de Balsas (MA) a elevar em.Cr$ 2.722.000,00 (dois milhges, setecentos 
e vinte e dois mil cruzeiros), o, montante de .sua dívida conSolidada. Vo
tação adiada por falta de "quorUm. 

- Proj_eto de Reso~uçãà n9 8/81, que autoriza a. prefeitt.ifa Municipal · 
de Franca (SP) a elevar em cr$ 29'.272.025,36 (vinte e nove milhões duzen_
tos e setenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros ~trinta e s~is cêntavos), o 
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- ~rojetÓ de Resol]..lção n964/81, que a~toriza a Pfefeiturh Mun!cí
pal de ltatiba (~P) a elevar em Cr$ 40.955,908,72 (quarenta milhões, nove
centos e cinqüenta e cinco mil, novecentos e' oíto cruze1rQS e setenta e· dois 
centavos), o montante de sua dívida con~olidada .. VotaçãO ad.ia~a por fâlta ~ 
de quorum. · 1 · • 

-Projeto~ de Resolução n9 4/81, que autoriza a PÍ"efeitura Municipal 
de Poterendaba (SP).,a elevar em Cri 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete 
mil, oitocentos ·e dois cruzeiros e sessetna -e· huffi centavos), o montante de 
sua dívida consolidada: Votllção adiada por falta de quorum. .. '· 

-ProJeto de Resolução nv 5/8-l,-Que autoriza a Pfefeitura Municipal 
de Alterosa (MQ) a elevar em' crS 31 .. 756.725,00 (trinta eum milhões sere
centos e cinqüenia e seis mif, setecentos e vinte e cinco cruzeiros)~ o mdn~ 
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução nv 6/81, que autoriZa a Prefeitura Municipal, 
de Bernardino de Campos (SP) a elevai- em Cr$ 2.718.448,24 (dois mi.l 
lhões, ·setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e 
vinte e quatro cCnravos), o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quOrum. . .. 

:-·Projeto de Resol~ção n'i' 38/81, que autorÍza a Pref~tura MuTI~cJ~ 
pai de Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oi\ent,a e 
dois milhõé:s, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta cruzei· 
ros), o montante de sua dívida conSolidada. Votação adiada pór falta de 
quorum. . J 

-Projeto de Resolução n<? 88/81, que autoriZa a Escola Superior de, 
Educação Físicá.de G~iãs a ci:>ptratâr. oper~ção de crédito no valo~ de C r.$ 

. 9~813.,300,00 (nov~-~Hhõ~, oitoceiÚOs. e t~eze mil e trezentos cruzeiros). 
Vofação adiada pbr falta .dé quorum. 

·-;- Pioj~to dê Re'so)uÇãO nv 101/81, ciue autoriza a Prefeitura Munici
pal de.Maceió (AL) a elevar em Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta mi
lhões: du~niot e treze mil, n<;>vecentos ç trinta e nove cruzeiros e quarenta 

·e cinco centav'os), O montante de sua dívida consolidada. Votação adiada 
~por falta ~-e quo~. · . · · . 

-Projeto qe Resoluçãq n9 60/81: que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grande dO Súl, a eleva'r em CrS 128.968.800,00 (cento e vinte e oito 
milhQes, .nove"~enios e Sesset!la e oito mil e oitocentos cruzeiros), o mon
tante de sua Qív"jda Consolidada. Vo~aç"ão ad_íada por falta de quorum. 

· - Proje_to Çe_'Re~olução ~9 IÜ2/Sl; que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Joinvile (SC) a elévar em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e 
seis milhões, seteCentos e dezesSeis mil çruze~ros), o montante de sua dívi· 
da consóijdàda. Votação adiada por falta de quorum. 

:_ Proje_to de ReSolução· n~ 108/81, que autoriza o Governo do Esta ... 
do do Rio Grande do Sul a elevar em CrS 10.027.899.259,79 (dez bilhões, 
yinte e set.,e'mÜhões, oitocentos e noVenta e nove mil, duzentos e cinqüenta 
e nove cruzeiros e seteilta e J.lOVe centavOs), o montante de sua dívida con
solidada. Votação .·adiada por .falta de quorum. 

_;. R.e(Jueriinen~Õ !1~ 40/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando 
a trahscrição~ nOs anais.' do Senado Federal, do artigo do Escritor Josué 
Montello~ re(eiente ao ingre~s:o d,o· e~-Ministro Eduardo Portella na Aca~ 
demiâ. erasileira de L~tras. Votação adiada por falta de quorum. 

-·Recjued~erito nv 43;$ I, çlo Senador Lourival Baptista, solicitando 
a transcrição," hos anais dQ Sehado Federal. das ordens do dia dos Minis-
tros do 'Exérci~o.,.da Marinha e da .Aeronáutica, baixadas em comemo
ração ao i79 anivers~rio d.a Révoluçãe de março de 1964. Votação adiada 
por falt~ d"e quo!Ítn/'· ; · 

. ---: ·~equerill?-eritO n9 268/81, do Senador Marcos Freire, solicitando 
urgência; p~ra o P!ojeto de Lei do Sé:riado nv 240/80, do Senador Franco 
Montoro, que. estabelece a participação de representante dos empregados 
e empresãriosna administraçã(i da Previdência Social (lNPS, lAPAS, e 
INAMPS): Votação adiada por falta de quorum . 

. I ' . . . -' •. 

~ R~'querirnento n9 149/8.1, dO Senador Mauro Benevides, solicitan
do a ttanscríi;ão, nos ahais do Senado Federal, do artigo intitulado ''0. 
Nordeste é Vítima. do Estouro dO.Orçamento Monetãrio", de autoria do 
economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do Brasil, edição de 23-
6-81. Votação• adiada po.r falta de quorum. 

~ -Requerimento fi9 313/81, do Senador Marcos Freire, solicitando 
urgência para o Projeto de Lei do Senado n9 156/79, do.Senador Humber
to LUcena, que institui o ,seguro-dese111prego e determina outras providên~ 
cias. Votaç~o adiada por falt~ de ql!orw_n. ' 

) -Projeto de Lei 'do Sénadq n' 22/&1, do Senador Jorge Kalume, que 
dispõe sobre enquadr

1

amento de pr9fessores colaboradores e auxiliares de 
ensino e d~ outras p~ovidencia~.· Votáção adiada por falta de quorum. 

· -Projeto. de Le1 do Senado n9 117/79, do Senador Jorge Kalume, 
que dispõe sobre a aplicação, comO incentivos fiscais, na ãrea"da SU
DAM, P.a totalidade do Imposto de Renda d,evido pelas pessoas físicas e 
jurídicas domiciliadas na Amaz~nia Legal e .dá outras providências. Vo-
tação adiada por fafta de· qUOfl!m. . 

- Projeto de Lei do Sen~do n9 357/79, do Se:nador Orestes Quércia, 
que diSpõe sobre a concessão de apo:sentadoria especial para os coveiro"s e 
empregado~ em cemitérios. (Apreciitção preliminar da jurídicidade). V o~ 
tacão: adiada ·por falta de quorum. · i 

- Projeto de Lei do Senado n• 142/80, do Senador Orestes Quércia, 
ai torando o dispositivo da Lei n• 3.807 de 26 de agosto de 1960, que dispÕe 
sobre a Lei Orgânica da Previdência Social. (ApreciaÇão preliminar da 
constitucionaliçlade). V~taç~o adiada por. falta d~ quorum. 

'l· -Projeto de Lei 9-o Senado nv 146/80, do Senador Orestes Quércia, 
que isenta do Irilposto 1de Renda o J3'i' salãrio. (Apreciação preliminar da 
constitu.cionalidade). Votação adiada por falta de. quorum. 1 

-Projeto de Lei do Senado nv 163/80, do(Sebador Orestes Quérpia, 
que dispõe sobre a concesSão de aposentádoria espepial para os garçons. 
(Aprbciação preliminar da constitucionalidade). Votação adiada por falta 
de quorum. t 1 

' -Projeto de ResolUção nv 40/81, que autorizá a Prefeitura Munici~ 
pai de Belim (MG) a1elevar erq Cr$ 5.700.00Ü,OO (cirlco milhões e setecen
tos mil cruzeiros), o montante de 'sua dívida consolidada. Discussão 
sobr~tada Por falta de quo"rum para vÔtação do Requerimento nv 309/81. 

.{ ----''-----~-------------' 
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1.4-DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR TEOTONIO VILELA -Considerações sobre os confli
tos de terra verificados na região amazônica e, em particular, no Municí~ 
pio de Conceição do Araguaía-PA. 

SENADOR JOSE RICHA -Greve do magistério do Estado do Pa
raná. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Reparos às declarações do 
Dr. Carlos Viacava, divulgadas por órgão da Imprensa, a respeito do fun~ 
cionamento dos consórcios de veículos no País. 

SENADOR JUTAH Y MAGALHÃES- -Protesto contra a redução 
do percentual do IOF devido ao Banco do Nordeste. A recuperação de 
parte dos recursos do FINO R como solução para a mudança da política 
naci('lnal de investimentos. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Apelo ao Senhor Presidente 
da República em favor dos servidores do Programa de Controle da Es~ 
quistossomose, vinculado à SUCAM, órgão do Ministério da Saúde. 

SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Apelo à Direção do Banco 
do Brasil em defesa dos interesseS dos produtores dejuta e malvada Ama~ 
zônia- Ocidental. · 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO 

2 -DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR 

Do Sr. Dirceu Cardoso, pronunciado na sessão de 4-9-81. 

3- A TO DO PRESIDENTE DO SENADO 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 172~ SESSÃO, EM 5 DE OUTUBRO DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDENCIA DO SRS. JARBAS PASSARINHO, ITAMAR FRANCO E ALMIR PINTO 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SR!l. 
SENADORES: . 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Raimundo Parente- Aloysio Cha
ves- Gibriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- José Sar
ney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto 

·-José Lii:ls- Mauro Benevides- Martins Filho- Humberto Lucena
Aderbal Jurema - Nilo Coelho - Luiz Cavalcante - Teotónio Vilela -
Gilvan Rocha_- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães -.Dirceu-Cardoso.
Moacyr Dalla- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró
Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Valdon Varjão- José Fragelli
JoSé Richa. 

()SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
. Comparecimento· de 33 Srs. Senadores. Have-ndo número iegimental, declaro 

.aberta a sessão. 
· Sob a proteção de Deus iniciamos· nossoS trabalhos. 
O Sr .. ,,:secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lid~ o ·seguinte 

EXPEDIENTE 

oFicros 
.. Do ·sr. .. JPwSecr"etário da Câmara dos_ Deputados, encaminhando à revisão 

: ·.1o ~en(ldo autóg;afos doS seguintes projetas: 

·.PROJETO DÊ LEI DA CÂMARA N• 95, DE 1981 

· -c (N' 2.297/79, na Casa de origem) 

· Alter~ ~ i-edação do "caput" do _tart. 227 dà. Consoli
dação daS Leis do Tr,abalho, dispondo sobre a jornada de 
trabalho ,dois tempregadlos nos serviços de telefon~ de 
telegr.afia submarina e subfluvial, de radiotelegrafia e ra

. diotelefo$. 
o Congresso· Nacional decreta: 
fu-t. 1.0 o. eaput do .art. 227 da consolidação das Leis do 

·Ti'abalho; aprovada: pelo De;creto-lei n.O 5 .452, de 1 de maio de 
1~43{);)a.ss::; .a ·viger.c~m a s~guinte red.ação: . 

"'Ar.t. 227. A duração normal do tr.,ba:ho dos opera
. dores dos serviços .de telelfonia, de tele·grafla submarina e 
su';)flll~!al, de: r"'diotelegraiià e radiotelefonia não eoreederá 
de· 6 (Seis)· horas continuas por dia ou 36 (trinta e seis) 

· horas sémanais.''~ 
~t. 2.0 Esta Lei ·entrará ·em vigor na data de sua publicação. 
P:rt. 3.o ~evo~Jàm-st as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADÁ PELA 
SECRETARIA GERAL DA MESA 

DEOHErO-LEI N.0 5.452,.'DE 1 DE MAIO DE.l943 
·Aprova ã Consolidação das Leis do Trabalho. 

SElÇAO II 
DQS _Empregados nos Serviços d~ Telefonia, de 

Telegrafia Submarina e Subfluvial, de Radiotelegrafia 
. e Radiotelefonia 

Art. 227. Nas empresas que explorem o se!'Viço de telefonia, 
tel·egrafia submarina ou subf-l':J.vial, de radioteJegrad:ia ou de ra
diotelefonia fica esta:belecida para os_ respectivos operadores a 
duração máxima de seis horas contínuas de tra:balho por dia ou 
trinta e seis horas semanais. · 

(A Comissão de Legislação Social.! 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 24, DE 1981 

(N• 103/81, na Câmara dos Deputados) 

(N.0 103/81, na Câmara oos Deputados) 
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Amazôniea 

entre o Gove.rnQ da ~epública Federativa do Brasil e o 
Governo ·da República da. Colômbia, concluído em Bogotá. 
a 12 de março de 1981. 

o Congresso Nacional decreta: 
• Art. 1.0 Fica aprovado o te~to do Aoordo de Cooperação Ama

:zonica entre o Governo 'da Republica Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Colômbia, concluído em Bogotá, a 12 de 
março ode 1981. 

Art. _2.0 Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de 
sua publ!cação. 

MENSAGEM N.0 148, DE 1981. 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

De conformidade com o dis]JOSto no a.rt. 44, Inciso I, da Con :
tituição Federal, tenho a honra. de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompanhado de Exlj)osição de Motivos do 
senhor Ministro :de . Estado das Relações Exteriores, o texto do 
Acordo de Cooperação Amazônica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia, con
cluído em Bogotá, a 12 de março de 1981. 

Bra.silia, 27 de aJbri! de 1981. - João Figueiredo. 
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EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.O DAM-n/DM/112/gQQ(B46! <B31), 
DE 20 DE ABRIL DE 1981, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS RELAÇOES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Pre.sldente: 

Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa Ex
celência o anexo texto do Acordo de Cooperacáo Amazónica entre 
o Governo d~ República Fe9-erativa do Brasil e· o Goven:o da Repú
blica da Coiomb1a, que assmei com o meu colega colomlJ.lar.:~ por 
ocasião da visita de Vossa EKcelêncla a Bogotá. ' 

~. O Acordo, firmaão em 12 de março de 1981, em solenidade 
q~e contou com a honrosa presença de Vossa Excelência, harmo
ruza-se com o espirita do Tratado de Coopera-cão Amazônica e es
taJbelece linhas •básicas para a ~loraç_ão~- -fãcional dos recursos 
amazónicos brasileiros e colombianos, no âlTI.<bito dos esforços que 
ambos os países realizam com o intuito de elevar o nível de vida 
de suas populações. 

3. No plano das relaçõ-es bilaterais, o referido documento vem 
estimular o jâ intenso intercâmbio na va-::ta fronteira comum entre 
os dois pais·es, por intermédio de uma sZrie de medidas entre as 
quais caberia destacar, por ~Seu alcance e caráter prioritário o 
intercâmbio de experiên_cias em matéria de desenvolvimento ~e
gíonal; o estudo !Preliminar para a interconexão viária; o fomento 
de iniciativas tendentes ao melhor controle de enfermidades que 
afetam as comunidades bra:;ileiras e colom·bianas na Região Ama
zônica; e o desenvolvimento das c-omunicações pOr via aérea e 
fluvial, além de cooperação no campo das telecomunicações nas 
zonas amazónicas limítrofes. _ 

4. O Acordo de Cooperação Amazónica ora firmado expressa 
ademais, a conveniência de se intensificar a cola!boração entre M 
duas Partes para a conservação do meio ambiel,lte, de conformida
de com 03 :princípios consagrados no Acot1o ·para a Conservação 
da Fauna e da Flora, de 20 de junho de 1973. 

5. O documento celebrado entre o Brasll e a Colômbia visa 
ainda a compl·ementar, por mEio da colaboraçã() bilateral. os prin
cípios e objetivos do Tratado de COoperação Amazónica, 'conforme 
;o.:-evisto no Artigo :x:vm do referido Tratado. 

6. Para a realização dos objetlvos a que se pro.põe, o instru
mento estabelece uma. C-omissão Mista de CoO]Jeração Amazónica 
Brasileiro-Colombiana, que- se encarregarã da coordenação dos 
projetes estaJbeleeidos no Acordo em apreço -e âe outros rprogra
mas .de interesse CDmum eom vistas ao desenvolvimento de suas 
1~espectiva.s regiões amazônicas vizinhas. 

7. Nessas condições, submeto à alta consideração de Vossa 
:l::..{celêncla, Senhor Presidente, o 3Jnexo projeto de Mensagem ao 
Congresso Nacional, para que Vossa Excelência, se assim houver 
nar bem, submeta o texto do acordo à aJpreclação do Pode·r L3-
gislativo. 

Aproveito a oportunidade ·para renovar a Vo.ssa Excelência, 
Senhor Presidente, os protestos do meu ·mais .profun'do respeito. -
Ramiro Saraiva Guerreiro. 

ACORDO DE COOPERAÇAO AMAZóNICA ENTRE O GOVERNO 
DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 

GOVERNO DA REPúBLICA DA COLôMBIA 

O Governo da R·epúbHca F~dera tiva do Brasil 
e 
O Governo da República da CoiOmbia, 

ANI1\!ADOS pelo firme propôs i to de ct! ar condições para que 
a crescente amizade que une cs_ dois povos ee traduza cada vez 
mais, em realidades benéficas para a.s dttas nações; ' 

CERTOS de q.ue a exploração radDn al de seus recur.so.s ama
zónicos constituirá uma valiosa conl·rituição a-o esforço constante 
que realizam para elevar o nível c.:e vlda de seus povos, me':Hante 
a progressiva utilização das riquezas naturais e da .potencialidade 
económica da Região Amazónica; 

CONSIDERANDO a conveniência de promover a mais estreita 
colaboração entre os dois paf.ses com o propósito- de conservar o 
meio ambiente e alcançar o racional aproveitamento da flora e 
da fauna de seus respectivos território; amazônicos, de conformi
dade com os principias consagrados no. Acor;4p . .para a Conservação 
da Flora e da Fauna ·.::os Territórios Amazônicos, de 20 de junho 
de 1973, bem como de favorecer o est3.belecimento de uma ade
quada infra-estrutura de transporte e comunicações entre set'S 
territóri-os amazónicos; e 

INSPIRADOS pelo desejo de completar, por melo da colabo
ração bilateral, o.s propósitos e orbjetivos do Tratado de Coo~era
ção Amazônica, e dentro do qua,dro estabelecido pelo Artigo XVIII 

. ;Jo referido Tratado. 

RESOLVEM subscrcv·er o pre.s_ente Acor':!o: 

Artigo I 

As Partes Contratantes decidem empreender uma cooperação 
dinâmica para a reallzação <ie ações conjuntas e para o inter~ãm
bia de suas ex:periência.s nacionais em matéria de desenvolvimento 
regional e de p·esquisa científica e tecnológica adaptada à Região 
Amazónica, com- vi3tas a lograr o desenvolvimento harmônico de 
seus respectivos territórios amazôni-ccs, em henefíci:~ d.z seus na
cionais e preservando adequadamente a ecologia da zona. 

Artigo II 

Levando em conta a im·portânc:a da navegação fluvial na 
Amazônia, am•bas as Partes e.studarãc. a poss1Ibiltàade de estabelecer 
um s-erviço re-gular de nave1gação para o transporte de_ ·pas3agelros 
e carga nos rios Amazonas; Içâ-Putum-aio e Negro, .segundo as 
disposições dos Tratado.s e Aeordo.s v1gentes entre elas, respeitadas 
as normas legais internas d.e cada Par•te sobre a matéria. 

Artigo III 

Dentro do prcpósit-o indicado no Artigo anterior, as Partes 
acordarão o levantamento de cartas hidrográficas dos rios Ama
zonas, Caquet.á, Içá-Putumaio e Negro. com vistas a facilitar e 
aooegurar a navegação das embamações dos dois países que sul
cam os referijos rios, ·bem como a •realização <dos estudos e tra
balhos indisp-ensáveis para a melhoria da navegação dos rios Içá
Putumaio, Gaquetá e Negro. 

Artigo IV 

AJ Partes dispõem-se a efetuar estudos preliminares para a 
interconexão viária, com vistas a harmonizar: projetqs e- .programas 
existentes em cada pa:s. ·Com e.ste pr·:::pósito, as Partes permuta
rão as ·e~eriências de toda ordem que possuem .sobre. o assunto. 

Artigo v 
As Partes OOntratante.:; examinarão a possi·billdade de esta

belecer .serviços aéreos regulares entre as principais localidades 
de suas respectivas regiões amazónicas. 

Artigo VI 

Nas zonas a.mazônicas limit:rofes, as PJrtes Contratantes pro
curarão cooperar no campo das ·telecomunicações, com a finalidade 
de proporeionar serviços eficazes a seus nacionais, levan-do em 

. conta as disposições legais de cada país sotre a matéria. 

Artigo VU 

De conformidade com o disposto no Acordo de Coop-eraçã.o Sa
nitária, as Partes Contratant-es comprometem-se a fomentar atra
vés das unidades sanitárias fixas localizadas nas áreas fronte!
' iças e dOS ServiÇ08 fluvia.!s OU aéreos de saúde, O eõtudo e a 
execução de medidas tendentes ao melh-or controle da.s enf·ermi
dades que afetam. as comuni·dades brasi:eir:?,s e colombianas na 
Região Amazónica. 

Artigo VIII 

hJ Partes resolvem cooperar na adoção de medidas para a 
racional utilização dos recursos naturais das respectivas regiões 
amazónicas vizinhas, conjugando esforços para a de!esa fitossani
tária e animal. 

Artigo IX 

Fica esta;belecida uma Comissão Mista de Cooperação Amazó
nica Brasileiro-COlombiana, que se .encarrega!"á da coordenação dos 
projetos estaJbelecidos no presente A'Cor:do e _de outros programas 
de intere;;se comum com vistas ao desenvolvimento harm.ônico 
de suas respectivas regiões amazônicas vizinh::tS. 

A Comissão será forma:da por àuas Seções nacionais, coorde
nadas pelos respootlvos Ministérios das Relações Exteriores; cele
brará reuniões quando e onde os dois Ministérios o considerem 
conveniente. 

Artigo X 

COm vistas à defesa e conservação de espécies da fauna e da 
flora amazônicas de intere3se cien-tifico ou económico, e a sua 
eventual industrialização, o Ministério do Interior do Brasil e 
outros órgãos brasileiros competentes na matéria, e o Instituto 
Nacional dos Recursos Naturais Renováveis e do Ambiente, da 
Colômobia procederão, mediante coordenaçã_o entre eles, à reali
: •.ção das seguintes a.tivl:dades: 

a) lntercâmblo regular de informaçõe; sobre as politicas, pro
gramas, planos e textos legais relativos à conservação e ao de-
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senvolvlmento da vida animal e vegetal em seus roopeetlvos terri
tórios amazônlco.s; 

b) permuta de dados básicos S()bre estudos e pesqu!;a! rela
tivos aos recursos naturais e do melo ambiente de seus territórios 
amaZónicos; 

c) prosseguimento de estudos de projeto~ diversos de lnter·o.sse 
comum em seus respectivos territórios ama.zonicos; 

d) ordenamento da cooperação mútua rpara regulamentar os 
procesos b!<Jecológlcos Inerentes à flora, fauna, e ao melo a.m
blente de seu.s respectivos territóriOs a.mazônicos; 

e) realização de reuniões 'de eoorde-nação entre seus funcioná
rios técni-cos, sobre temas espeeifioos; 

f) cola!boraçã<J na elaboraçã<J e execução de programas ·bina
clonals de controle e repressão do tráfico lllclt<l de produtos da 
flora e da fauna amazônlcas. 

A11ílgoXI 
o presente Acordo, para sua aprovação, set"á submetido aos 

trâmites esta,beleeldoo em cada pa.l.s, e entrará em v!gnr na da ~a 
em que se eft>tue a troca doo respectivos Instrum,entos de Ratifl
cação. 

Artigo xn 
A vigência do presente Aeolld<J é lnde!inlda, a menos que um,a 

das Partes o denuncie. A aenúncla surtirá eleito 180 di..s apas 
o recebimento da notificação correspondente. 

Feito em Bogotá, DE, aos 12 dias do mês de março de 1981, em 
dois exemplares. nas llnguas portuguesa e espanhola, sendD ambos 
Igualmente aut6nt!-. 

Pelo Governo da Repúb11ca Ft>deratlva do Brasll: Ramiro Sa
raiva Guerreiro. 

Pelo Governo da República da Colômbia: Diego Uribe Vargas. 
(As Comissões de ReZaç6es Exteriores, de Assuntos. 

Regionais, de Transportes, Comunicações e Obras Públicas 
e de Saúde.! 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 25, DE 1981 

(N' 98/81, na Câmara dos Deputados) 

Aprova· o texto do Acordo Básico de Cooperação Cientí
fica e Tecnológica entre o Governo da República Federati
va do Brasil e. o Governo da, União das Repúblicas Socia
listas Soviéticas, concluído em Moscou, a 16 de abril de 
1981. 

Q Co!)gresso Nacional decreta: 

. Art .. 1.° Fica, a~rovado o texto do acordo Básico de Cooperação 
Cl.t>nt!flca ·e Tecnolog!ca entre o Governo da Repúbllca Federativa 
dG'Brai!ll e o Governo da União das Repúbl1cas Socialistas Sovléti
e;ui, e<inclu!dd em· Moscou, a 16 de abril de 1981. 

Art. 2.0 . Este Decreto Legislativo entrará em vigor na datà de 
su• oubllcação. 

M!!1NSAGEM N.0 180. DE 1981 

·Excelentlslmos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

De conformidade com o disposto no art. 44, .Inciso I, da' Cons
tituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada considera
ç!l<i ele Vciss'as Excelências, acompànhadó de Exposição de Mntlvos 
dll' llenhtlr Ministro de Estado das Relações Exteriores, .o texto do 
Acol'!fo Básico de Cooperação Cientifica e Tecnológica entre o Ga·· 
verno da Repúbllca Federativa do Brasll e o Govemo ela Un!il.o das 
~ú.bllcas socialistas Soviéticas, concluido em Moscou a 16 de abrll 
de 1981. 

Brasllia, 21 de maio de 1981. - João Flruel...,do 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 DE-IVDCTEC/DAI/134/800 (B46) 
(F45), DE 12 DE MAIO DE 1981, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO D.~S REL.~?OES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 

Presidente da República. 

Senhor Presidcn te: 
Tenho a honra de levar lloO eonheclmento de Vossa Excelência 

que conforme previsto, foi IÍSI!inado, no dia 16 de abril do cor
rente em Moscou ao cabo da VII Reunião da Comissão Mista Bra
s!l-URsS o ACordo Básico de· CO<lP!!t'ação Clent!flca e Tecnológica 
entre 0 GÓverno da República J'ederativa do Brasil e o Governo da 
Uniào d..s Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

2. o acordo foi inicialmente proposto, por·ocaslão da VI Reu
nião da Comissão Mista Brasil-URSS, realizada em Bras!l1a, em 
1979, pelo Comitê Estatal de Ciência e Tecnologia da União Sov!é· 
tica, com o objetivo de dar moldura jur!dica aos entendimentos que 
já se delip.eavam entre companhias dos dois pafses no terreno 
cientifico e tecnológico. 

3. Do ponto de vista brasileiro, com o desenvo!vlmento de 
maiores cantatas nas mencionadas áreas, envolvendo interesses 
públicos e privados, verificou-se haver matérias de grande Impor
tância para a comunidade cientifica que poderiam ser objeto de 
cooperação. E que, concretizando-se tal coo,peração, passaria a ha
ver, para o Brasil, real vantagem em estabelecer um quadro legal, 
inclusive para regular e controlar as iniciativas isoladas que come-
çavam a ser exploradas pela empresa privada. · 

4. Constatou-se, ainda, que a Inexistência de acordo básico 
dificultava a negociação com as autoridades soviéticas para Ida à 
URSS de missões técnicas destinadas a examinar o estágio de de
senvolvimento cientifico e tecnológico dÍtquele pais em setores de 
interesse para o Brasil. Essas dificuldades traduziam-se no njvel 
em que era mantido o tratamento do a,ssunto pelas citadas auto
ridades, assim como nos óbices logísti'Cos que se colocavam, já que. 
as missões, até oficiais, eram consideradas de natureza comercial, 
quando não turistlca, com todas as 11m!tações decorrentes. 

5. Tais fatos levaram, assim, ao -consenso de que era de m ... 
teresse dos se.tores especializados no Brasll a assinatura de um 
instrumento básico de cooperação clent!f!ca e tecnológica com a. 
URSS, à semelhança d<l que com ela celebraram, no continente 
americano, Canadá, Estados Unidos da América, Argentina, Mé
xico, Venezuela, Colombla, Peru, Bolivia e Guiana. 

6. Nessas condições, subme·to à alta apreciação de Vossa. Bil<
celêncla o anexn projeto de mensagem pl!l;a que, se assim houver 
por bem, vossa Excelêneia envie à apreciaQão do congresso Nac.lo
nal o texto do mencionado Acordo. 

Aproveito a oportunidade .para renovar a Vossa EXcelência; Se
nhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. -
Ramiro Saraiva Guer...,lro. 

ACORDO _BASICO DE COOPJilRAÇÃO CIENT:tFICA E 
TECNOLóGICA ENTRE O GOVERNO DA RJ!1P'OBLICA 
FEDERATIVA DO BRAS:EL E O GOVERNO DA UNIÃO 

DAS REP'O'BLICAS SOCIALISTAS SOVI:El'I'JTCAS 

o Governo da Repúbllca Federativa do Brasil e o Governo da 
União das Repúblicas Social!sta.s S<lvléltica.s, 

Desejosos de fortalecer a cooperação entre ambos os palses no 
campo da ciência e da tecnologia, com base nos prlnclp!os do 
respeito à .aberan!a e da não-ingerência nos assuntos. internos, 

ColOB!derando o mútuo 'benef!c.lo que o desenvolvimento· das 
relações cientificas e tecnológicas poderá trazer para ambos ,os 
palses, 

Gonvêm no seguinte: 
Artigo I 

As , Partes C.ontratantes .promoVIerão o d.,..n'Vohrimento ela 
cooperação clent!flco-teconlóglca entre os dois pa!ses com base 
"o. Interesse e belJ<lflclo mútuos, Igualdade e rec.lprocldade, em 
setores a serem estabelecidos por via diplomática. 

Artigo II 

. A.cooperação c.lent!f!co-tecnológlca a que.se refere o presente 
Acordo será desenvolvida espeCialmente, ·através de: 

a) .Intercâmbio de delegações de cientistas, e representantes 
de .organizações .Industriais e comerciais lntere&Sadas nessa coope
raçãn; 

b) Intercâmbio de Informações . e d<:rcumentação cientlt!ca e 
tecnológica · 

c) organização de seminál'los, simpósios e conterênc.las; 
.d) Investigação CÓnjuD:ta de questões cientif!ca.s e. tecnlcas 

oom vistas à utl11Z'9.ç.ão prática ulter!or dos resultados obtidos; 
o) lntereãmbio de resultados' de pesquisas e experiências; In

clusive de licenças e patentes, entre institutos, universidades, com
panhias e outros organismoo; · · 

f) àut.ras fonna.s de cOQ~ração c.lent!flea e tecpológlca a serem 
aoordadas pela.S Partes Contratantes 

AriiE<> m 
1. As Partes contratantes poderão concluir Ajustes Comple

mentares ao presen.te Aoordó, émn 13!Úie nos quais se desenvolverá 
a .coope:.:ação entre. os organls. mos, lnstltuicões e comp!lnhlas com
petentes de all)bos .os palses. 
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2. Cada Ajuste Complementar estabelecera as condiçõeS' em 
que se realizará a cooperação. determinará os limites de respon
sabll!dade de cada um dos organismo.s, Instituições e companhias 
inter~sados no pro~eto científico, bem como fixará o número de 
cle~tis.tas e e.speciallstas necessários para a. execução dos projetDs 
indicados. · 

3. Os citados Ajustes Complementares serão negociados por 
via diplomática e aprovados por troca de notas. 

Artigo IV 

As Parbes COntratantes convêm na criação, no âmbito da 
Ctlmls.são IntergovernamentaJ BrasU-URlSS :pa;ra a COOperação 
Comercial, Económica, CientLflca ·e Tecnolôgica, de uma Subcomis
são de Cooperação Científica e Tecnológica, que 'berá a incumbência 
de tratar dos assuntos :rlelacionados eom a, exe_cução do presente 
Acordo, especialmente pelo exame e elaboração dos programas 
destinados à consecução de seus obje<tlvos, pela avaJiação periôdica 
dos r'eSIU!tados da coope~ração clmtifloa e toonoli)glca, e pela 
formulação de recomendações para ambos os Govemos. 

Artigo V 

A moenos que o Ajuste Complementar disponha de forma diver
sa, cada organismo, instituição ou compa.nhia a:reará com a.s d,espe ... 
sas de'COl:":rentes de sua pal't!cipação nas atividades de cob<peração 
previstas no presente Acordo, de conformidade com as leis vigentes 
em cada pais. 

Artigo VI 

1. Cada Parte Contratante informará à outra, por via diplo
mática, os organismos que, por s-eu lado, ,terão o encargo da 
eléecução do P""""nte Acordo, e do programa de ativldades dele 
deocorrentes. 

2. Os referidos orga.nismos deverão submeter à- Subcomissão 
de Cooperação Cientifica e Tecnológica os resultados dos seus 
trabalhos e as propostas para o desenvolvimento ulterior da 
cooperação. A Subcomissão deverá submeter à Comissáo Intergo
vernamenrtal os mencionadas resultados e propostas. 

3. Nos Intervalos entre as reuniões da Comissão rntergcver
namental e da Subcomissão de Cooperação Cientifica e Tecnoló
gica, bs contatos entre os organismos executivos, no quadro do 
presente Acordo, serão ·assegurados porr via cüplomática. 

Artigo vn 
03 cien listas e especialistas envio.dos por uma das Partes à 

outra, p~>ra os fins de que trata o Artigo n do prerente Acordo, 
submeter-se-ão às disposições da legislação nacional do pais re
,.._eptor e não poderão dedicrur-se a qualquer ativid.ade alheia. a suas 
funções sem a autorização préévia de ambas as Partes. 

Artigo VIU 

As Pa.t1Jes Contratantes tomarão tOdas as medidas cabíveis jlam 
o cumprimento do disposto no presente Acordo, 'e p,.ra tanto pro
porcionarão as facUldades necessárias, de confoMlidade com as 
leis vigentes em cada país. 

Artigo JX 
1. Cada Parte Contratante. infomtará. a outra, por nota, do 

cumprim-ento dos requisitos legais internos necessár:ios à aprova
çào do presente Acordo, o qual entrarã em vigor na data da segun-, 
da notificação. 

2. O presente Acordo terá a vigência de cinco anos e será 
renovado automaticamente, -por períodos iguais e sucessivos, a 
menos que uma das Partes COntratantes noti!ique a outra de sua 
decisão de denunciá-lo. Neste caso, a denúncia. surtirá efeito no
venta dias após a data do recebimento da notificação. 

3. o término do presente Acordo não a:retará o cumprimento 
cos Ajustes COmplementares em vigor, que serão Implementados 
até sua conclusão, a menos que ambas as Pártes decidam de forma 
cii·rersa. 

Feito n& cidade de Moscou, aos 16 dias do mês de abril de 1981, 
em dois exemplares originais. nas línguas portuguesa e russa, sendo 
ambos os textos Igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: JoãO Clemen
te Baena Soares. 

Pelo Governo da União das Repúblicas SociaJistas SOviéticas: 
Guri Ivanovitch Ma.rtchiue. 

(As Comissl5es de Relações Exteriores, EducaÇão e 
Cultura e de Economia.) 

PARECERES 
PARECERES Nos 793, 794 e 795, DE 1981 

PARECER No 793, DE 1981 
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n.o 209, 

de 1981 (n.0 354/81, na origem), do Senbor Presidente da 
República, submetendo à. aprovação do- Sen~ Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Alagoinhas (BA), a 
co-ntratar operação de crédito no valor de .. , .... 1 •••••••• 

Cr$ 497.499.000,00 (quatrocentos e noventa. e sete mllhões, 
quatrocentos e noventa e no\l'e mil cruzeiros). 

Relator: Senador Lomanto .Júnior 

Com a Mensagem n.0 209/81, o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliber~ção do Senado Federal, pleito da Prefeitu
ra Municipal de Alago!nhas (BA), que objetiva contratar junto ac 
Banco de D~senvolvimento da Bahia S.A.1 este na qualidade de 
agente financeiro do Bance> Nacional da Habitação, destinada à 
implantação do Programa CURA, na1quele Município~ ope:mção de 
crédito no valor de Cr$ 497.499.000,00 (quatrocentos e noventa e 
sete milhões, quatrooentos e noventa e nove mil cruzeiros). O mon .. 
tante da operação correspQnde a 749.742,3 UPC's, conslderado o 
valor nominal da UPC de Cr$ 663;56, vigente em delt!embro de 1980. 

Caracterí.stlc:is C:a operação: 

"A - Valor: Cr$ 497.499.000,00, correspondente a 
749.742,3 UPC's de Cr$ 663;56 em dezembrc de 1980; 

B- Prazos:. 

1 - de carência: 12 meses; 

.2 --de amortização: 240 meses; 
C - Encargos: 

1 - juros: de 4,0%·c a.a.; 

2 - oorreção monetária: UPC; 

D- Garantia: 

Vincnlação de cotas do ICM; 

E - D~stinação dos recursos: 

Implantação -do Programa OURA." 
O Coliselho Monetário Nac'onal pronunciou-se fa,oravelmen

te ao plel1o, por entendê-lo técnica .e finall'ée!rà.mente viável, não 
devendo os seus encargos gerar ·maiOres preSsões na execução or
çamentária dos próximos exercicio.s. 

No mérito, o empr-eendimento a ser financiad~ pela presente 
operação de crédito envólve .serviços reprodutivos, devendo ense .. 
}ar o retorno aos cofres públicos de parte do cap!taJ investido 
através das rendas provenientes Goa ditos serviços; caracterizando .. 
se des.se modo _a conveniência_ pública da operação proposta. 

Ante o expos~o. somos pelo acolhimento da Mensagem, nos 
termos do seg:uinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 1.26, DE 1~81 

Autoriza i Prefeitura Municipal de ~goinhas (BA) 
a: elevar em Cr$ 497.499 .OOQ,'OO (quatrocentos e noventa e 
sete m.Uhões1 quatrocentos e noventa . e nove mil cruzei
ros) o montante; de sua dívida consolidada interna. 

O S-enado Federal resolve: 

. .Art: I." E a Prefeitura Municipal de Alagoinhas (BAJ, nos 
torinos do art. 2.0 da Resolução n.0 W, de 11 de ouGubro de 1976, do 

·Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 497.499.000,00 (quatro
cento_s e no.venta e sete mi~ões, quatrocentos e _noventa. e nove 
mn çruzeiros) o mont&nte de sua dívida co~sol:dada interna,_ a 
fim de que pos.sa contratar um empréstimo de igual valor, junto 
ao Banco de Desenvolvimento do Estado da Bah!a S.A., este na 
qua.liçlade de ag.e~te financeiro do Banco Nacional da Hab.itação, 
destinado à implantação do Programa CURA1 naquele Município, 
obedecidas as condições admitid~.s pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo prDcesso. 

Art. 2.0 E.3ta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicaçãO. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1981. - José Rieha, 
Presidente - Lomanto Júnior,. Relator - Gab.riel Hermes - Al
berto Silva - Luiz Cavalcante - Arno Damiani - Bernardino 
Viana - José Fragelli. 
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PARJECERES N.0 s 794 E 795, DE 1981 
Sobre o Projeto de Resolução n.0 126/81, da Comissão 

de Economia, que "auta~za a P.r'efeitura Municipal de 
Alag<>inhas (BA) a elevar em Cr$ 497.499.000,00 (quatro
centos e noventa e sete milhões, quatrocentos e noventa e 
nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

PARECER N.0 794, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Orestes Quércia. 

O Projeto sob exaine, de autoria da COmissão de Economia do 
Senado Federal, como conclusão de seu parecer oobre a Mensagem 
n.0 209/81 do Senhor Presidente da República, autor!za a Prefei
tura Uunicipal de Alagoinhas a contratar operação de cródito no 
valor de Cr$ 497.499.000,00 (quatrocentos e noventa e sete milhões, 
qEatrocentos e noventa e nove mil cruzeiros) destinada a financiar 
a impiantaç:?.o do Programa CURA, naquele Município. 

O pedido de autorização foi fonnulado nos termos do precei
tuado no p-arágrafo único do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 1976., 
do Senado Federal, implicando, por conseguin:t,e, a não obseiTância 
dos limites fixados pelo art. 2.0 da Resolução n.o 62, d-e 28-10-75, 
também da Cãmara Alta do Congresso Nacional. 

Do ponto de vista que nos co:npete examinar, verifica-se que 
todas as formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tra
mitação normal da. presente proposição, porquanto é jurídica, 
constitucional e de l::oa técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 30 de setemb.ro de W8l. - A]oysio Chaves, 
Presidente - Orestes Quércia, Relator - Benedito Canellas -
Tancredo Neves- Murilo Badaró- Aderbal Jurema- Bernardino 
Viana - José Fragelli - Hugo Ramos, vencido - Humberto Lu
cena. 

PARECER N.0 795, DE 1981 

Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Lomanto Júnior 

O Projeto de Resolução sob exame, de autoria da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer so
bre a Mensagem n.o 209/81, do Senhor Presidente da República, 
autoriza a. Prefeitura Municipal de Alagoinhas (BA) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 497.499.000,00 (quatrocentos 
e noventa e sete milhões, quatrocentos e noven:t.a e nove mil cru
zeiros) destinada a financiar a implantação do Programa CURA, 
naquele Município. 

2. A matéria foi encaminhada a esta Comissão, tendo em 
vista o disposto no item rv, do art. 2.0 da Resolução n.o 132, de 
1979, por .ser a matéria pertinente a operação de crédito de inte
resse de um Município. 

3. A proposição mereceu a acolhida da douta CollliB<lão de 
Constituição e J.ustir;a, que a entendeu constitucional, jurídica e 
de ·boa técnica legislativa. 

4 . Nos aspectos que competem a este órgão Técnico exami
nar, entendemos que o pleito da Prefeitura Municipal de A1agoi
nhas (BA) deva ser -a.tendidos nos term_o.s do presente Projeto de 
Resolução, visto que a operação de crédito a ser autorizada pelo 
Senado Federal terá grande impacto sócio::-e_conômico para a Re
gião beneficiada pelo investimento. 

Sala das COmissões, 1.0 de Oll!tubro de 1981. - Amaral Peixoto~ 
Presidente em exercício - Lomanto Junior, Relator -- Luiz Fer
nando Freire - Benedito Canelas - Benedito Ferreira - Arno 
Danúani - Murilo Badaró - Gastão- 1\-[üller - Amaral Furlan. 

PARECERES N•s 796 e 797, DE 1981 

PARECER N• 796, DE 1981 

Da. Comissão de Economia, sobre a !Mensagem ·n. o I5S, 
de 1981 (n. 0 263/81 ~ na. origem), d<> Senhor Presidente 
da· República, propondo a-o Se~ Federal, seja. autori
zad:o o Governo do Estado de Sergipe a elevar em 
Cr$1!70.959.000,00 (duzentos" ~etenta milhões, novecentos 
e cinqüenta e nove ·mil cruzeiros) o montante de sua. dí
vida conSolidada. intema. 

Relator: Senador Benedito Canelas 

") Senhor Presidente da Re!>ública encaminlha ao exame do 
Ser '> Federal (art. 42, Item VI, da Constituição), proposta no 

sentido de que seja autorizado o G::n·crno do Estado de 8erg1pe 
a elevar em Cr$ 270.959.000,00 (duzentos e setenta milhões, no
vecentos e cinqüenta. e nove mil cruzeiros) o monta:nte de sua 
di:V}da consolidada interna a fim de que pwsa contratar emprés
timo junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização cte 
recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS. 

2. Cara:cterts.tica da operação: 
"A- Valor: Cr$ 270.()59.000,0(); 

B- Prazos: 

1 - de carência: 24 meses; 
2 - de amortização: 120 meses; 
C- Encargos: 

1 -juros de 6,0% a.a. cobrados trimestralmente; 

2 - eorreção monetária: 60% do indice 00. Variação 
das QIRTN's; 

D - Garantia.: quotas do IaM; 

E - Destinação dos recursos: Expq.n.são e melhoria 
física do ensino de L0 gr,au e pré--esco~ar e construção de 
quadras de esportes." 

3. Segundo par.zcer apresentado pelo órgão financiador a 
operação de crédito é viável sob os aspectos econômico, finaneêiro 
e leg!tl.. 

4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos prin
cipais: 

a) Lei Municipal n.0 2.236, ele 11 de dezembro de 1979, auto
·rizadora da operação; 

b) Exposição de Motivos (EM n.o 106/81) do Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda _ao Exmo. Senhor Presidente da República, 
comunicando que o Conselho Monetário Nacional ao aprecl'lr a 
proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado con
forme o art. 2.0 da Res. n.0 93, de 1976, do Senado Federal; e 

c) pare•cer do Banco Central do Brasil - Deparbamento de 
Operações com Títu~os e V9:lores Mobiliários. favorâYel ao pleito. 

5. !Do estudo de viabilidade 'll>resentado pelo Banco central 
do Brasil, destacamos itens para a análise da capacidade de 
p<tgamento da entidade: 

5.1 - Dados relativos ao balanço de 1980. 

D1 - Total .................................. . 
D2 -'- Operações de Crédito ................... .. 
D3 - Liquida (D1-D2) ........................ . 
D4 - índice ele Correção ...................... . 
D5 - Receita Líquida Corrigida (•D3:x!D4) ..... . 

Valor: 
Cr$ mil 

5. 703.045,8 
778.8-16,0 

4.9~4.229,8 

1.045 
5.145.82(),1 

5.2 - Limites Operacionais (a-rt. 2.0 da Res. n.O 62/75). 

Vralor: 
Cr$ mil 

E1 - Montante Global (70% do D5 (item I) .. 
El2 - Crescimento Real Anua4 2()% do (Item 2) 
E3 - Dispêndio Anual Máximo (15% de D5) 

3.602.074,0 
1. 02~ .164,0 

Item li .................... - ............... . 771.876,0 

1.8()1..()37,0 
E4 - Respon.srubilidades por Títulos (35% de 

D5 (item IV) .................. , ............ . 

5. 3 - Posição da bívida Consolidada Inte:r;na ---;- em 31-'1-81 

Valor: Cr$ mil 
------------------------------

A- Intralimite ........................... .. 
B - In tr!tl.lmJ.te a Integral!zar ............. . 
O - Extrallmlte ............................ . 
D - Extrallmite a Integralização no Exer-

clc!os .... .. .... .. ................ . 
E - Operação sob Exame .......... ~ ........ ·. 
F - Extralimite a integra1izar em outros 

exercícios ............. ··~· ............ . 
a - Total Geral .......................... .. 

3G!0.282,() 
·4!13.305,6 

= 2. 7'13.&817,1 

1. 748.079,2 
27().959,0 

4<13.168,7 
= 5:98(!,681,6 
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6. ,Em vista, da orientação desta Coml.ssão para verificação da capacidade de pag~ento do pqatu
lante, foi levado em conta a soma do endividamento II)tra e extrallmlte. A&$n, teríamos a seguinte sltua~ão: 

Item Umltea 
Dívidaifntra e 

e:dralimite 
l'os: 31-·1-81 

I - .M~~ global . . . . . . . . 5.246.553,9 

n;- Acrescim.e<lto real . , . • . • 2.538.463,7 

III - .DispêndlJQ anual má,xlmo 467. 028,2 

. 7. Co~sl<iera~,o !çdo o en5llyldomento. da referida entidade 
(Intra +. extraUmll•e + operaçao sob exame) já se ae~am .extra

, pqlados·os tetos qu;, lhe Yoram fl>;ados pelos !•tens I e II do •al't. 2.0 
. da Rks. n.O 62, de 1975. 

, S. · Tr~ta-;;e~ ~ntretanto~ de uma opéração ex.t.talimite a que, 
por .força das disposições contldás no ar!. 2.Q da Rles. n.O 93; de 

. 1976 não sé apllcam ós citados limites - (lten.s, I, II e m -, 
fixados no -a.rt. 2.• dá Res. n.O 62, de 1975, ambas do .Senado Fe
denil, haja. vlst:J,' que os Decursos a serem repassados provêm do 
Fundo de,Apqlo ao Desenvolvimento .Social - FAS. · 

9. Além da característica da operaçãoc - extrallm>te - e 
seg'Uhdo ccmcl\lsã'o do· Departamento de Operações éom T:\tu1os e 
v~alores_ Mobiliários, a ~.sunção do compromisSo sob eJm.lll.e não 
deverá. .acar11etaT maiores ·pressé<e-S na. er..ecução orçamentária dos 
.próximo> exerclcl?S, tendo em vista que: 

"a) o orcam,ento do Est.ado de eergipe para. o ano de 
lD81, prevê a reallza,ção d~ reeelta d,e Cr$ ·9.022.00Q.COO,OO 
(deduzidas as operações de crédito); 

b) ded\lZidas tod-as e .. s .C·e·m·ais de.:r:e$3$, inclusive as 
vinculadas a determinado:; tipos de. tralJSf·::rênc"a e r-ooeita, 
resulta uma n\a rgem de pou:o a:>ça l'eal de Cr$ 2. 930.364,0 
mil; , 

c) no p<!ríodo: 198{ a 1990. o município <terá o seu 
ma.;or dispêqdio anual com a amortização da divida, em 
1984, (Cr$ 448.836,5 mil); e 

· d) a marg>em de poupança real para 1981, no valor 
de Cr$ 2.930.364,0 mll, repr-esenta 6,53 v.eres o valo-r do 
dispêndio anual máximo refetido no item anterior." 

' F:onfe: BACEN - DEDIP .. 

H 10. Assim, a .assunção do compromisso em exame não de
Y•erá t·rszrr ao Governo do Estado d:e S~gi.r:·e maio:ves pressões na 
eXecuçãO orçamet:J.tária em seus futUros e~e·rcieil(j3, 

ll. At~pdldas .ru; exigências contléas n29 normas vigentes e, 
ainda, .as disposições do Regimento In~rno, conclulmos .pelo aco
lhimento da pre&ente Mensagem, na forma do seguinte: 

, I 
PRoJ~DE RESOLUÇAO N.0 1~7, DE l981 

1 Autoriza o Govel'llo do Estado de ,Bergipe & elevar em 
Cr$ 270.959.030,00 (duzentos e setenta milhões, novecentos e cinqüeiita e nove mil cruzeiros) o montante de sua di
vida corisoUdada fnterna. 

d Senado F~de<"ai ·resolve: 

Art. 1.0 l!: b Gdvt'rno do Estado de Sergipe,. !19• termos do 
art. 2.0 da ltewlução n.o n, de ll de outubro de ,1976, do Senado 
Fed<>ra!, autorizado a 't>leva; em Cr3 270.959.000,00 (durentos e 
setenta mllhÕ(<i, novecentos e ctnqüenta " nove mil oruzei.ros) o 
montant." d~ sua divida consl>lldada Interna, a fim ée que .possa, 
<lQntratar uma e>peração de crédito de igual valor, junto à caixa 
l!Joonômlca Federal, çsta na qualldade de gestora 'do Fundo de 

Apolo .ao Desenvolvimento Social, ctest!nad& -à expansão e me
lhoria física do ·ensino l!e 1.0 grau e pré-escolar. e <:ODStrução de 
quadras de e&porres, obedecidas .as rondlções admit.ldas ·pelo Banco 
oentml do Brasil, no respectivo processo. 

AN. 2.0 Esta ·re$0lução entrp. em vlgQr na data de sua pUbll-
ca.ção. · · o 

Safl' Ldas Comfssóés, ~ de setembro de 1981. - 1osé Bicha, 
Presld~nw ~ Benedito Canelas, Relator - Bernardioo Viana -
Gabric.l Hermes - José FrageJI! - Alberto Silva. 

dr$ mil 

Operação 
sob exame 

Situação posterior 
& contratação 

Limites do art. 2.0 

da Besolução 
n.• 62175 

270.959,0 

2'/!).959,0 

41.608,3 

5.980.681,6 .3.600.()74,() 

2.809.422,7 L 029. I64,0 

448.636,5 771.878,0 

PARECER N.0 797, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto 
de Rlesolnção n.• 127, de 1981, da Comissão de Economia, 
que •'autot•iza o Govemo do Estado de Sergipe a elevar em 
Cr$ 27().959.000,00 (duzentos e setenta milhões, novecentos 
e cinqüenta e nove mil cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada interna". 

Relator: Senador Almir Pinto 

Apresentado pela Comissão de Economia, o projeto de resolução 
em exame, autoriza o Gov1zrno do Estado de Sergipe, nos tea-mos do 
art. 2.• dP. Reoolução n.o 93, de ll de outubro de 1976, do Senado 
Federal, a e1evar em Cr$ 270.~59.00a,oo (duzentos e setenta mi
lhões, no·recentos e clnqüenta e nove mil cruzeLros) o montante 
de sua divida consolidada Interna, a fim de que possa contratar 
uma operação de crédito de Igual valor, junto á Caixa Econõmlca 
!Oeder·a.l, esta na qualldade de !lBStora do- Fundo de Apo~o ao De
senvolvimento Soclal destinada à expansão e melborla f:slca do 
ensino de 1.0 grau e pré-escolar e construção de quadTas de espor
be&, obedecidas a:s condlçõe> admitidas pelo Banco Oentml do 
Brasil, no respoectivo- .processo. 

2. Enqu<>dra-&e a operação ·S.O disposto no a~t. 2.0 da Resolução 
n.O 93, de 1976 ....,. olterou a Resolução n.o 62, de 1975 -, pois os 
ll"ecursos s·erão .provenientes do Fundo d,e Apoio ao Desenvolvim·en-to 
SOcial e, dessa fonna, considerada extraUmite. 

3. Anexo ao proce.ssado, encontram-se: 
a) Lei Municipal n.o 2.236, de 11 c!e dezembro de 1979, auto

rizadora da operação; 

b) ·Exposição de Motivos do Senhor Mln>stro de Estado da 
Fazenda:, encaminhando o pleito ao Senhor Presidente da Repú
bllca, favorável; 

c) Parecer do Conselho Monetário Nacional, favorável; 

d) Parecer da Dlretorla do Banco Central do Brasil, concluin
do pelo40ncamlnhamento ao COnselho MOnetá.rio Naefuna.l e, pos
teriormente, à Presldêncla da R<!públic& e ao Senado Federai. 

4. Há a ressal-tar que o Projeto obedeceu o disposto no llrl. 42, 
Item VI, da COnstituição; atendieu .a:s normas ·1egals (Resoluções 
n.oo 62, de 19% e 93 de 1976), e, ainda o estabelecido no Regimento 
Inrerno (art. 106, !tem II) • 

5. Al1lte o expqsto, oplne.mos no .sentido d& normal tramita
IIi<> <io projeto, uma vez que con.otituclonal e jurídico. 

·Sala das 'ComissÕes, 30 de ootembro de 1981. - Aloysio Cha.ves, 
Presidente - Almir Pinto, Rela:tor - Bernardino Vlan& - Bene
dito {)anellas -o Humberto Lneena - Taneredo Neves - Murilo 
Badaró - 1osé Fragelll - Hugo Ramos, Vencido. 

PARECERES N•s 798 e 799, DE 1981 

Sc>bre o Projeto de Lei da Câmara n.O 23, de 1981, 
(n.• 1.041-C, de 1979, na Câmara dos Deputados), que 
"dâ nova redaçã.o ao § 2.0 do art. 43 da Lei n.O 5.108, 
de 21 de setembro de 1966 - Código Nacional de Trânsito". 

PARECER N.O 798, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Franco 1\Iontoro 

O Projeto sob exame chega-nos da Câmara dos Deputados 
no texto do Substitutivo d!l, sua eomt.ssão de Con.stituição e Justl-
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ça e tem por objetivo impedir que o transporte de passageiro se 
fag.a em veículos de transporte de carga, ainda que adaptados. 

Para alcangar tal propósito, o Projeto dá nova redação ao § 2.0 
do art. 43 da Lei n.0 5.108/66 (Código Nacional de Trânsito), 
além de determinar que "outros a.s[l)ectos indispensãvei_s à exe
cução da presente lei serão disciplinados por Degula.mento baixado 
pelo Poder Executivo, ouvido o COnselho Nacional de Trânsito, no 
prazo de 90 (noventa) dias de sua publicação". 

Na Justificação do Projeto, o nobre D~putado Gerson Camata, 
seu Autor, registra os motivos da sua iniciativa: 

"Lamentavelmente, é usual, em nosso Pais, o trans
porte de trabalhadO'res urbanos ou rurais na carroceria 
de caminhões, Como se fossem gado, e não seres humanos. 

Além de humilbante e desconfortável, esse tipo de 
transporte é extremamente perigo.so, pois são freqüentes 
os acidentes envolvendo os caminhões transpor,tadore.s de 
trabalhadores, que causam graves ferimentos ou a morte 
destes. 

Recentemente, aliás, no interior do Estado de Sã>G 
Paulo, houve um acidente com caminhão que tran.3porta
va dezenas de ••bóias-frias'', vitimando vinte tra-balhado
res, que vieram a falec,er. 

Torna-se inadiável, portanto, proibir-se esse tipo de 
transporte de trabalhadores - objetivo p!lecípuo desta 
pr·oposição que aeroestcenta, para esse ·efeito, dispositivo 
ao Código Nacional de Tr&nslt<>. 

Preconiza o projetado que o transporte de passageiros 
deverá s.er efetuado e·m ônibu_s ou similar.es e em nenhuma 
hipótese em caminhões, ainda que adajptados, oominando 
penalidades aos !nfratores. 

Assinale-se, a esta altura., que· a medida alvitrada 
é rigor_osamente de natureza juridi~co-constitucional, eis 
qu2 cuida de matéria concorn:--enta, cuja iniciativa pode 
partir tanto da Poder Executivo, como do Congre'"o Na
cional." 

As razões aduzidas pelo Autor são absolutamente procedentes 
e merecem integral apoio, quanto ao mérito. 

o Projeto, por outro lado, é con.st>tuclonal, jurídico e de boa 
técnica 1eogi'Slativa. 

Opino por sua aprovação. 

Sala das Comissões, 27 de maio d;e 1981. - Aloysio Chaves, 
Presidente - Franco Monto-ro, Relator - José Fragelli, contrário 
quanto ao mérito - 1\:lurilo Eadarú, contrário quanto ao mér'ito -
Nelson Carneiro, contrário quanto ao mérito - Hugo Ramos -
Tancredo Neves, contrário quanto ao mérito - Orestes Quércia 
- Raimundo Parente - Almir Pinto. 

PARECER N.0 799, DE 1981 

Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas 

Relator: Senador Aloysio Chaves 

De iniciativ·a do ilustre Deputado Ernani Satyro vem a exame 
desta casa Projeto de Lei objetivando dar nova redação ao 
§ 2.0 do art. 43 da Lei n.0 5.108, de 1966 - Código Nacional de 
Trânsito. 

Justifica;ndo a proposição, o steu ilustre Autor esclarece que 
é usual o transporte de trabalha'liores urbanos ou rurais na carr.a
ceria de caminhões, como se fossem gado, e não seres humanos. 

A generalização da proibição, em que pes,em as justificativa.s 
do seu ilustre Autor, não deve ser aC<Jlhi·da, vez que não se pod-e 
desconhecer os problemas r..:gionais e outras pecuUaridad•es que 
tornam totehnente desaconselhâvel te! medida; ainda mais que 
o § 2.0 da Lei n.0 5.108, doe 19ü6, que se quer mo:dificar, está 
calcado em conhecimento profWldo da conjuntura nacional de 
transportes, que traduz a melhor solução :pa-ra este probl·ema, ao 
permitir à autoridade competente autorizar, a título pr,eeário, 
que se transporte passag·eiro.s em veículos que ·se submetam à 
pr:évia v:I.storia. 

Isto porque, por exemplo, a conservação da própria rodovia 
obriga os trabalhadores, com suas máquinas e forr.amen:tas, a 
diversos d·e.sloca.m.entos dentro de uma m·esma- etap-a de trabalho, 
'"'~rnando impraticável e onerosa a utilização de ônibus. 

Mere.cem, também, destaque os serviços de utilidade pública, 
cuja manutenção exige que veículos de carga, transportando ma
terial de reposição, transpovtem pequeno númem de operáríos 
e.specializados para a execução dos s.erviços. · 

Verifica-se, po:Ls, que o transporte de operários em veículos 
de carga em Z'Dna Ul'lbana, em canteiro de tra;balho rodoviário ou 
rural, é plenam,ente vãlido e, às vezes, indispensáVtel. 

N·ecessário é reconhecer que são duas as espécies 'de transporte 
coLetivo de passageiros em v.eiculos de carga: transporte coletivo 
de passageiros m~ediante exploração comercial, com finalidade lu
crativa; e tr·ansporte col-e.tivo de passageiros sem finalidade lucra
tiva, para des11ncamento eV1entual, em c-aráter temporário e para 
atender a nece·sS'idad·es privadas ou públicas. 

No primeiro caso, quando nã:n houver linha De.gular de ôni
bus, o poder concedente poderá autorizar ou permitir o transporte 
coLetivo de passageiros em v-eículos de carga, na forma ·estabeleci
da no parágrafo, qu-e ora se pretende modificar; no segundo caso, 
a autoridade de trânsito poderá forne·cer a uauto:rização especial" 
para o mesmo fim. 

Considerando qu·e, nos termos do projeto, haV'€ria, ainda, de 
ser r.evogada a letra "F" do inciso XXX d·o art. 88 do CNT, que 
confere competência à autoridade de 'trânsito para forne•cer "autio
rização especial" para transporte de passa.geiros em vreículos d-e 
carga; e que tal _proibição estaria desvinculada da r:ealidaJd·e bra
sileira de transporte, principalmente no interior, somos, no âmbito 
da.s:ta Comi,s.são, pela rejeição diO projoeto. 

'S'ala das Comissões, 1.0 de outubro de 1981. - Benedito Ferr'ei
ra, Prezidente, em e:x:;ercício - Aloysio Chaves, Relator - Lomanto 
Júnior - Amaral Peixoto - Luiz Cavalcante. 

PARECER N' 800, DE 1981 

Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras 
Púb)icas. Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 41. de 1981 
(n.0 2_.443-B, de 1979, na Casa. de origem), que naltera a 
Relação Descrithra das Rodovias d.'o Plana Nacional de 
Viação, aprovado pela J .. ei n.0 5.917, de 10 de setembro de 
1973, e dá outrat:> providências". 

Relatol": Senador Luiz Cavalcante 

De iniciativa do ilustre Deputado Nelson Marchezan vem- a 
exa~ .desta Casa Proj-eto de Lei, objetivando alterar a 'Relação 
Descr1t1va das Rodovias do Plano Nacional de Viacão, aprovada 
pela Lei n.0 5.917, ele 10 de setembro de 1973. -

Justificando a proposição o seu ilustre autor az.sim se expressa: 
~·Alterando-se o Plano Nacional de Viação na forma 

prevista neste projet-o teremos uma extens§.o da BR-453 
partindo de Santa Maria até Rincão dos Cabrai•; desta até 
Santa Cruz do Sul permanece a !igacão' por um trecho 
6a BR-481 completando até Monteneiro com a federali
zação da RS-240. 

Além dos motivos de ordem técnlca não podemos des
prezar a importâncj.a da medida para uma região de alto 
interesse para a ea'onomia nacional, o que justifica plena
mente a nossa proposta." 

A proposição objetiva alterar a Relação Descrítiva das Rodo
vias do Plano Nacional de Viação, aprovada pela Lei n.o 5.917, de 
10 setembro de 1973, de forma a ampllar o traçado da ligação Ro
doviária BR-481 - até Montenegro; e incluir a rodovia transver
sal -denominada "Rodovia da Integração", ligando São Borja -
BR-453 - Rincão doJ Cabrais - BR-481 - LageP.dO-Estrela
Teutônia-Garibaldi-Farroupilba-Caxias da Sul-Lageado Gran
de-Tainhas-Aratinga-Torres. 

A modificaçã:o proposta atenderá uma área de significativo 
valor sócio-económico do Rio Grande do Sul, com uma população 
de mais de 1 milhão e meio de habitantes o que equivale a 20% da 
população do Estado; possui esta área cerca de 1/3 do rebanho bo
vino e mais ou menos 10% da produção de soja e trigo, além de 
outras culturas. 

A intenção do Legislador atende aos pressupostos fixados no 
Anexo do Plano Nacional de Viação~ ligando ponto de fronteira ter
restre a um de importância da orla marítima. 

Por conseguinte, nada vemos, quanto ao mérito, que impeça 
sua normal tramitação, motivo por que somos pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, 1.0 de outubro de 1981. - Benedito Fer
_:reira, P;residente em exercício - Luiz Cav--ªIça.nte, Relator; 
Aloysio Chaves - Lomanto Júnior - Amaral Peixoto. 
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PARECERES Nos 80J: e &02, DE 1981 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 43, de 1931 
(n.0 217-B, de 1979, na Câmara dos Deputados), que "veda 
a cobrança de juros de mora sobre título cujo vencimento 
se dê em feriado, sábado ou domingo". 

PARECER N.0 801, DE 1981 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador .José Richa 

V'em o presente projeto, de autoria do Senhor Deputado Ulys
ses Guimarães, já aprovado pela Câmara dos Deputados, à consi
deração deste órgão, para •exame e parecer. 

Trata a proposição de corrigir duas das multas distorções do 
sistema financeiro nacional, uma delas a da cobrança de juros 
de mora sobre título cujo vencimento ocorra em sábado, domingo 
ou feriado, uso e vezo da mai_otia üas instituições financeiras e 
est31llelecimentos bancários, por falta de dispositivo legal específi
co que coíba tal prática. 

Se o devedor, em o querendo, não tem como pagar o débito 
no seu vencimento, quando incida em sábado, domingo ou feria
do - vez que o credor estará com seu estabelleeimento fe,chado -
o lógico, o direito, o moral, o hone-sto, principalmente, seria, auto
mati-camente, o credor .só ter o direito de ·receber _a quantia no 
primeiTo dia útil subseqüente. 

Num sistema financeiro assolado por uma inflação galopante, 
em que os juros cobrados já beiram meio por cento ao dia. 

Se um vencimento cai, como ocorreu este ano na Semana 
Santa, no inicio de uma- seqüência de dias sem expedilente ban
cário, o devedor te-ria de ar;car com cerca de dois por cento a 
mais de juros visto que só poderia quitar a divida três a quatro 
dias depois. 

outra distorção - esta, mais grave ainda - é a da oobrança 
de todos os juros, comissões, taxas 1e outros ônus incidentes sobre 
o principal, quando o ãevedor intenta antooipar a quitação final 
do débito. 

Raro (jUem, hoje em dia, não tenha feito uma compra a pres
tações. O cálculo destas é feito somando-se o principal da dívida 
aos juros e taxas (a diversos títulos cobrados), divid!ndo-.se o 
total obtido pelo número dle parcelas dese•jadas. Ora, é evidente 
que, em qualquer das prestações vincendas estão incorporados 
quantitativos de juros e de tais taxas. Se o de'.'edor deseja quitar 
a dívida total, claro OO·tá que não tem · obrigação nlenhuma de 
pagar as ·parcelas de juros e de .taxas inseridas nas prestações 
vindour-as. Primeiro, porque se- a :prestação é vinoenda, também 
o são os juros e as taxas incidentes sobre a parte financiada 
também a venCJer. Depois, poorque o dervedor, ao antecipar a quita
ção da divida, devolv·e ao credor seu capital de giro, possibilitan
do-lhe novo emprego, atra:vés de outros fina;nclamentos a tercei
ros, dos quais vai cobrar novas taxas de expediente e similares e 
novos juros. Cobrar, portanto, do dlevedor que vai remir por ante
cipação sua dívida, juros e taxas sobre a parte vincenda, traduz 
uma prática desonesta, duplicando o rendimento de juros, ou seja, 
a remuneração do capital, no mesmo periodo. 

O proje.to, em seu art. 2.0, opõe a vedação legal a tais atitu
des, gleneralizadas e rotineiras, hoje, entre as Instituições finan
ceiras e estabelecimentos bancários. 

Por fim, o projeto atende a outro aspecto Importante, que é a 
cominação de penalidades aos infratores dos seus dispositivos 
(art. 3.0 ). · 

Do ponto de vista da competência desta Comissão, o projeto 
tem alto sentido social e económico, pois disciplina relações de 
relevância pa!t'a o consumidor, para o comércio, a indústria e todos 
os setores que dependem de financiamentos baneários ou dle ins
tituições financeiras. 

Opinamos, pelas razões ~tas, pela a;provação do presente 
projeto. 

I!: o parecer. 
( 

Sala das Comissõoo, 27 de maio de 1981. - Luiz Cavalcante, 
Presidente eventual - José Richa, Rel·ator - Bernardino Viana -
José Fragelli - Vieente Vuolo - .Lomanto Júnior. 

PARECER N.0 802, DE 1981. 

Da Oom!ssão de Finanças 

Relator: Senador Pedro Simon 

A proposição em exame, de autoria do ilustre Deputado Ulysses 
Guima;rãles'v!sa a proibir a cobrança de juros de mora sobre títulos 
:_ujo ye_neimento não ocorra em di·as úteis. 

Afirma o eminente autor tratar-se de proposta já oferecida 
pelo então Deputado José Carlos Teixeira e arquivada, a final, 
face aos termos regimentais. 

A Comissão de Constituição e Justiça da Oámara dos Depu
tados pronunciou-se pela constitucionalidade e jurldiddade da 
medida, na forma da Em·enda Substitutiva então oferecida, que 
inseriu preceito autorizativo da dedução de juros e outras im
portán~ias na hipótese de antecipação do pagam.mto. 

Anteriormente à aprovação no Plenário da Casa de origem 
ronunclou-se a COmissão de Finanças. quanto ao mérito, peiÓ 

acolhimento da Emenda supracitada. 
Submeti_d~ à revisão do Senado Federal, na forma do art. 58, 

da Const!tmçao Fedieral, manifestou-se a Comissão de Economia 
pela aprovação do projeto. 

CuinPre ___ a este -6!-gâO -te-ciúco a anáÍise da medida sobre o 
enfoque financeiro. 

A norma legal que dlsciplina a questão do prazo de venci
mento das obri~ações repre.slemtadas por títulos, em geral, deflui 
do pre'Ce!to contido no art. 954, do Código Civil, que dispõe: 

"Ar.t. !154. Ao credor assistirá o dixeito de cobrar a 
dívida antes d~ vencido o prazo estipulado no contrato 
ou mareado neste Código: 

I_ - Se, ex.ecutando o deViedor, se rubrir concurso cre
ditório. 

II - Se os bens hl,potooados, empenhados, ou dados 
em anticrese, forem penhorados em execução por outro 
cr-edor. 

m - se cessarem, ou .s1e tomarem insuficientes as 
garantias do débito, fidejussórias, ou reais, se o_ devedor, 
inti-mado, se negar a reforçá-Ias." 

Dessa forma, as únicas hipóteses em que ca:be ao credor a 
antooipação da dívida estão a_l!nhadas no supracitado dispositivo. 

No projeto em análise, visa-se a vedar a imposição de juros 
de mora quando, .por obstáculo intransponível, q,ual seja o tato de 
não estarem em funcionamento as es'taibelecimentos baneãlios 
autorizados ao recebimento, deixar o devedor de efetuar o paga
mento de titulo de erédito. 

Ora, o próp-riO -bom SenSo e a lógica levam-nos a reconhecer 
a justiça de tal !Procedimento. 

R<llativamente ao prazo dos créditos tributários, a nosso ver, 
a sua d!scipl!nação deve provir da lei que ii'..Btitui e traça as 
diretrlzes do respectivo tributo que lhe deu origem. 

Assim, é que, parece-nos, tal matéria. está at:eta, em Obediên
cia ao princípio da autonomia, às 'ezferas cte· governo a queq1. com
pete o poder constitucional de tri·butar, ou seja, à União, Estados 
e Municipios. 

No que concerne aos créditos oriundos das ob1igações réf·oten
tes ao imposto de renda, ou!da o Regulamento, aprovado pelo 
Dec:veto n.~ 85.450, de 4 de dezembro de 1980, de. assegurai o· 
tratamento previsto .na proposic;ão ·em exame, assim dispondo: 

"A:rt. 759 .. Os prazos fixados neste Reg;ulamento serlip 
contínuos, excluindo-se, em. sua contagem, o dia de ihicio 
e incluindo-se o de vencimento (Lei n.0 5.172/66, a:rt. ·2:10). 

§ 2.0 Será antecipado, pa.ra o dia útil imeàiatamente · 
anterior, o ténnino do prazo de recolhimento do. im;tlDsto 
que ocorra a 31 de __ dezembro, quando ne~ dMia não 
houver expedi.ente bancário (Decreto-leln.0 '400/68; art. 151 
e Deureto-lei n.~ 1.430/15, a.rt. 1.0 ). • • • · 

. § 3.0 Ressalvado o· dtsposto. no. •pa;rágra.fo. antérlor, ? 
J>erá prorrogado para o prbneiro dia· ú1;ll seg(dnl!l :o i>riro · 
para rrecolhim.ento do imposta cl:tJo ténnirid ocorrer ém· 
data em que, por qualquer motivo, não funcionarem .. o&· 
estabele>Cimen•tos. bancários aiTecadad<;n·es, bem: como .noE.: 
casos em que for previsto c> recolhimento dentro tle.deter-· 
minado mês, e, ho: ~u último dl~, não. funcionarem os 
mencionados ó~gãos ane~adadore~,." · · 

Ademais, com referência: à norma ,inscli.t'a no' art. ~.o· da .pro .. ·. 
posição, cabe ressaltar que a. sua. eficácia: plena eSbarra, quanto . 
à ·ma-téria fiscal, na autori..ação outorgada à Ie!' má.te.rial ·~egula~ 
dora do tr'lbuto pelo Código Tributário Nacional que, no ·parágrafo 
único do a:rt. 160, reza: · · · · · · 

"A legislação tributária.' pode coruleder ,<le.sconto }ela . , 
antecipação do ·pagamento, nas. cohdiç'Ões qu~ estabeleça." 

Oom efeito, constituindo-se a ·Lei n.0 5,172; de· 25 de "ut1,1bro. : · 
de 1966 (Código Tributário Nacional)', lei' complem:entar:. em raz;W .. 
da ma,téria n!etla contic!a, consoante o § 1.0 do "Jrt. 18 da C?nsti , .. 

1 ' 
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tulção, a $Ua revogação requer o quorum especial previsto na Lei 
Maior, al:'t. 50. 

Ar:rolamos e&$a$ considerações tendo em ooa os aspectoo 
juridicos que limitam a ~Jicáeia das normas sug.eri<las na presente 
proposta. 

Todavia, a aplicação prátlea das .providências em questão e 
a sua utilidade ·nas operações comerciais, em geral, são inegáveis. 

Por outro lado, a uniformização do tratamento, uma vez trans
formado em lei, a proposição em pauta há de .tomar mais justos 
os critérios relativos a constltulcão em mora dos devedores cujos 
títulos ~enham a ter seU$ venciiÍJ.entos €'111 dias que não haja ex
pedient,e bancário. 

Visando a conferir eficácia a seus mandamentos, prevê o 
are. 3.• do projeto a ilnposlção das penalidades estabelecidas no 
art. 44, da Lei n.o 4.595, de 31 de dezembro de 1964, qu!e, entre 
outrM <!isposlções, rege· a politica credítÍcia. 

Em que· pese a aplicação das normas pre>postas estar ro.strita 
às operações financeiras, excluídos os pagaznentos de créditos tri
butários, é inco:rutJestávei a conveniência do projeto ora a.preciado, 
dai porque opinamos pela. sua aprovação. 

Sala das Comissõe5, 1.0 de outubro de 1981. - Gabriel Hermes, 
Presidente em exercicio - Pedro SÍmon, Relat<>r - Bernardino 
Viana.- Lomanto 1únior- 1osé Fragelli- Tancredo Nev""
Affonso Camargo -Mauro Benev:ides -Amaral Peixoto- Martins 
Filho. 

PARECERES N•s 803 e 804, DE 1981 
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.0 03, de 1981 

(n.0 71-B, de 1980 na Câmara dos Deputados), que "aprova 
o texto d'o Acordo de Cooperação Cultural e Científica en
tre o Governo da República Federativa do Brasü e o Go
verno da República Popular de Angola, concluído em Lu
anda, a 11 de junho de 1980". 

PARECER N.0 803, DE 1981 

Da Comissão de Relações Exteriores 
Relator: Senador José Samey 

O prezente Projeto de Decreto Legislativo n:o 03 de 1981, oriun
do ~a Câmara dos ?eputados, aprova o texto do Acordo de Coope
raçao Cultural e Cientifica concluído entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de An
gola, a 11 de junho de 1980. 

A matéria origina-se de Mensagem do Senhor Presidente da 
Repúblic~. q~e, atendendo ao preceituado no artigo 44, inciso I da 
da Con_st1tulçao Federal, submete o acordo à apreciação do congres
s~ Nacional. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Mi
nlStro de Estado das R~lações Exteriores, onde salienta que .. 9 
Acordo Visa a e~ti~ular e .sistematizar a cooperação brasileiro-an
gol~na nos doml!ll0.3 da cultura, educação, ciência, arte e comuni
caçao social. Or1enta, as~im, a troca de professores. a conceSsão 
d_e bolsas de. estudo, a _vah~ade_ em ambos os países dos resPectivos 
d1plomas ~ t;tulos das mstüuiçoes de ensino nacionais, o intercâm
bio deA m;ssoes de estudo e artísticas. a realização de exposições 
conferencias e apresentações artísticas, a cooperação entre uni-' 
~rsidades, a troca <!e publicações, a cooperação no rádio, na televl
sao, na imprensa e nos esportes. 

O presente instrumento é mais um passo no sentido de se criar 
um programa mais amplo na área técnica e científica. A exemplo 
de outros Acordos do gênero, procura-se, antes criar a infra-es
trutura propleia para, a seguir, Implementar planos complementa
res em· ajustes especificas. 

As formas de cooperação serão estabelecidas por via diplomá
tica ou através da Comissão Mista de Cooperação Brasileiro-An
golana, instituída pelo presente instrumento em seu artigo XVIII. 

O presente ato internacional foi elaborado segundo os moldes 
consagradas pelo direito internacional, respeitados os princip:os de 
identidade de tratamento e reciprocidade. Nada consta do texto em 
exame que possa macular a soberania interna de qualquer das 
partes. 

. Do po~to de vista da politica nacional, há grandes interesses 
na area africana e seus resultados já se fazem sentir, no estabeleci
mento de um importante fluxo científico-cultural-econômi_co. 

No exame do mérito, que cabe a esta comissão examinar, IJ.ada 
há que possa ser oposto ao ato internacional em questão. 

Ante o exposto, somo.s pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo n.0 03. de 1981. 

Sala das Comissões, 13 de maio de 1981. - Lulz Viana, Presi
dente - José Santey, Relator - Leite Chaves - Saldanha Derzi 
-Lourival Baptista - Amaral Peixoto - João Calmon - Lomanto 
.Júnior - Luiz Fernando Freire. 

PARECER N.0 804, DE 1981 

Relator: Senador Pedro Simon 

Cumprindo o disposto no artigo 44, item L da Constituição Fe
deral, que estabelece a exclusiva competência do Poder Legisla
tivo para resolver definitivamente sobre tratados. convenções e 
atas internacionais, o Senhor Presidente da República vem, com a 
Mensagem n.0 326, de 1980 e EXposição de Motivos do Senhor Mi
nistro das Relações Exteriores. submeter à conslderacão do con
gresso N:acional o· texto do Acordo de Cooperação CtÍltural e Ci
entifica entre. o Governo da República Federativa do Brasl! e o 
Governo da República Popular de Angola, concluído em Luanda, a 
11 de junho de 1980. 

Na Exposição de- Motivos, infonnou-se que o Acordo "visa a 
estimular e sistematizar a cooperação brasileiro-angola,na nos do
minios da cultura, educação, ciência, arte e comunicação oociaP'. 
Orienta, assim, a troca de profesores, a concessão de bolsas de es
tudo, a validade em ambos os pa!ses dos respectivos diplomas e 
títulos das instituições de ensino nacionais, interc~mbio de missões 
de .. estudo e artísticas, a realização de exposição, conferências e 
apresentações artísticas, a cooperação entre universidades, a troe~ 
de publicações, a cooperação no rãdlo, na televisão, na imprensa e 
ntis esportes. 

O referido instrumento, no seu artigo XVlii Insere que "para 
velar pela apllcação do presente Acordo e com o fim de adotar 
quaisquer medidas necessárias para pr,ocurar ulterar desenvolvi-:
mento das relações culturais. entre os dois países, será constituída 
uma Comissão Cultural brasileiro-angolana". cujas atribuições, en
tre outras, é a de avaliar a implementação deste Acordo; apresen
tar sugestões aos dois Govemo.s, com vlstas a facilitar a exe<':ltção 
do Acordo em seus pormenores e dúvidas de interpretação, e, fL: "'.l
mente, formular program~ de intercâmbio cultural e educacional. 

Examinando detalhadamente os artigos que compõem o pre
sente Acordo, verificamos que nossos representantes diplomáticos 
inseriram os fundamentos mais eficazes de uma Salutar politica 
internacional no campo da cultura e educação. 

A República Popular de Angola, na costa Atlântica e ocidental 
da Africa, possui as caracteristicas fundamentais da colonização 
portuguesa.: predominância catnJica de .sua população o cultivo 
histórico de sua cultura, a fraternidade e o espírito de liberdade 
de seu povo, no qual se encontram muitas pessoas possuindo pa
r_entes que se deslocaram para o Brasil, em outras épocas. 

No~.sas ralze.s são identificadas em razão das mesmas influên
cias culturais e do espírito fraternal cujos elos nos unem. 

Notam-se as recíprocas preocupações. de ambas as partes, no 
sentido de se preservar uma sólida amizade, baseada no respeito à 
soberania e o devotamento às justas causas. Angola é uma nação 
também de língua portuguesa. Angola é uma nação irmã do BrasiL 
Assim como agora acertamos compromissos da ordem de uma co
operação cultural e educacional- outros compromissos já assumidos, 
e ainda por assumir. nos autorizam a ficarmos atentos aos nossos 
amigos angolanos em todas as suas expressões. 

No âmbito de competência desta Gomissão, nada encontramos 
que nos conduza a desaprovar o Ato em questão. Ao contrário, lou
vamos o propósito salutar e fratern_o de cooperação entre os dois 
Estados amigos. 

Opinamos, assim, pela aprovação da ma tê-ria. na forma do Pro
jeto de Decreto Legislativo n.0 03, de 1981. 

Sala das Comissões, 1.0 de outubro de 1981. - Adherbal Jure
ma, Presidente - Pedro Simon, Relator - Eunice Michiles -
Adalberto Sena - João Lúcio - João Calmon - GMtáo Müller. 

PARECERES N•s 805, 806 e 807, DE 1981 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n.o 47, de.l980, que 
"acrescenta. dispositivo ao al't. 483 da ConsoHdaçã.o das 
Leis do Trabalho e dá outras providências". 

Relator: Senador Raimundo Parente 

PARECER N.0 805, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Gastão 
Müiler, acrescenta um!' alínea h ao art. 483 da CLT, com o obJe
tivo de resguardar os mteresses do empregado que seja incumbido 
de carregar ou transportar valores pertencentes à empresa fora do 
seu local de trabalho, sem que, da respectiva relacão empregatícla, 
conste especificamente tal obrigação. · 

Na Justificação, assinala o Autor que tal procedimento que 
classifica como abuso .de autoridade do empregador -, tem moti
vado inúmeros dissabores, prejuízos materiais e morais~_ e,' ·a~ mes
mo,. tragédlas aos empregados, "relatando, outrossim·, ilão ser raro 
acontecer aue. Por circunstâncias fortuitas. derivadas de roubo ou 
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furto, seja o empregado responsabilizado Pelo· evento, obrigado às 
indenizações exigidas pelo patrão, e, quase_ sempre, demitido por 
justa causa. 

Diante desses fatos é que a_ propoSição visa a enquadrar tal 
procedimento e.ntre aqueles_ que ~ _CLT define como possíveis, por 
parte do empregado, de e.onsiderar.- rescindido o con,trato. de tra
balho e pleitear a respectiva indenização. 

Tratando-se, portanto, de matéria de elevado interesse so
cial quanto ao mérito, e como inexistem óbices. quanto ao aspecto 
jurídico-constitucional, nosso Parecer é pela aprovação do projeto 
sob exame. 

Sala das Comissões, 18 de junho de .. 19&0: ~ .HeJP"igue de La 
Rocque, Presidente - Raimundo Parente, Relator ,.;.:... Nelson Car
neiro - Amaral Furlan - Cunha Lima ~ Franco Montoro - Lá
zaro Barboza - Aloysio Chaves - -Almir Pinto - Aderbal Jurema 
...:_ Bernardino Viana. - Lenoir Vargas ---: Hugo Ram~s, com restri
ções. Julgo que mais convinhãvel seria a- adóção. 'do se.gp;ro, o que 
defenderei em plenãrio. 

PARECER N." 806, DE 1981 

Da Comissão de Legislação Social. 

Relator: Senador Aloysio Chaves 

O presente projeto, de autoria do ilustre Senador Gastão 
Müller tem por objetivo modificar o art. 483 da Con.solldação das 
Leis do Trabalho, aditando-lhe dispositivo que permite ao empre
gado eonsiderar rescindido o contt_ato e pleitear a devida indeniza
ção quando 410 empregador ou seus- prépostos inc'unibirem-no de 
carregar ou transportar valores pertencentes à empresa, fora do 
seu .local de trabalho, sem que, da respectiva relação empregatícia, 
conste especificamente tal obrigação". 

Na justificação~ o eminente autor considera abuso de autorida
de exigir que empregados transportem ou carreguem valores da 
empresa, fora do seu local de trabalho, sem que táis funções lhes 
sejam: deferidas· contratualmente, expondo-os, não raro, a perigos 
de roubo ou furto, circunstâncias que, muitas vez_es, os levam· à res
ponsabilidade pelo evento, inclusive a indenizatória, determinando, 
ainda, a demissã._o por justa causa. 

Embora o próprio art. 483 da CLT - letras a e c - generiea
mente já ampare o empregado e lhe outorgue o direito de rescisão 
do contrato, com a devida lndenização, quando lhe forem exigidos 
serviços alheios ao contrato, ou lhe ocorrer perigo manifesto de 
mal considerável, há que se admitir como 11álidas .as razões do 
projeto em estudo, porque identificam objetivamente uma hipó
tese que, por ser apenas implícita na letra da lei, tem sido descQn
siderada em prejuízo do empregado. 

Assim, opinamos pela aprovação do presente projeto. 
Sala das Comissões, 30 de outubro de 1980. - Lenoir Vargas, 

Presidente em exercício- Aloysio Chaves, Relator- Franco Mon .. 
toro - Marcos Freire - ,Humberto Lucena - Eunice Michiles -
Raimundo Parente~ Jutahy Magalhães. 

PARECER N.o 807, DE 1981 

Da. Comissão de Finanças 

Relator: Senador Pedro Simon 

De iniciativa do llustre senador Gastão Müller vem a exame da 
ComissãO de Finanças o Projeto de Lei do_ senado que "aereseenta 
dispositivo ao art. 483 da con.solidação das Leis do Trabalho (CLT) 
e dá outras providências". 

Substentando a modificação do texto legal afirma o autor na 
justificativa: 

"É comum o abuse:> de autoridade do empregador ao 
exigir que empregados seus carreguem ou transportem va
lores da empresa, fora do seu local de trabalho, sem que,· a 
isso, estej9.Ill contratualmente obrigados. 

Tal procedimento tem· motivado inúmeros dissabores, 
prejuízos materiais e morais, e, até mesmo, tragédias aos 
empregados. 

Não é. raro acontecer que, por circunstâncias fortuitas, 
derivadas de roubo ou furto, seja o empregado responsab1li
zado pelo evento, obrigado às indenizações exigidas pelo 
patrão e, quase sempre, demitido por justa causa. · 

Cremos que a presente proposição ensejará ao en:;:>re
gado negar-se ao cumprimento de ordens nesse sentido: e, 
simultaneamente, lhe dará o direito às indenizações a que 
fize,r jus, inclusive resclsão de contr:ato, ne.ssa hipó~e em 
que o__ empregador se exceda, impondo-lhe tarefa perigosa 
não prevista em sua relação de_ emprego." 

Em sua tramitação o projeto obteve parecer da ComiSsão de 
Constituiç[\o e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e 

aprovação, e da Comissão de Legislação social também pela apro
vação. 

Cuida a proposiçã~ de levar ao texto da CLT dispositivo que 
permite ao empregado considerar rescindido <r pacto laboral e plei
tear a indenização devida quando o empregador ou. seus prepostos 
inc~mbirem-no de carregar ou tfa~sportar valores da empresa fora 
do seu local de b:::J.balho, sem. que cOnste especificamente tal obri
g~~ão _d~ ~elação empregatícia. 

São procedentes as razões alinhadas na justificativa da pro
posição, ao incluir no art. 483 da CLT hipótese plenamente caracte
rizada nos dias presentes. 

No que diz respeito ao aspecto financeiro, nada temos a opor 
ao projéto em exame. 

Face as razões expendidas, conc_luimos pela aprovação do Pro
jeto de Lei do Senado n.0 47, de 1Q80 . 

Sala das comissões, 1.0 de outubro de 1981. - Gabriel Hennes, 
Presidente, em exercício - P_~o _Simon, Relator - Lomanto Jú
nior - ..José Fragelli - Affonso Camargo - Mauro Benevides -
Amaral Peixoto ~ Martins Filho ~ Bernardino Viana. · 

PARECERES N•s 808, 809 e 810, DE 1981 

Sobre o Projeto de Lei do \Senado ~.0 11, lle 1980, que 
"introduz alterações na ,Consollda.ção das (Leis do riTaba
Iho, para o fim de .assegurar !OOtabilidadie IIJI"':visória ao 
empregado que reclama, durante o :prazo ldle ltramita~ão 
da reclamatória". 

PARECER N.0 808, lDE 1981 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Raimundo Parente 
O Projeto de Lei do Senado n.O 11, de 1980, submeto do à deli

beração desta Gasa do Congresso pelo Ilustre Senado,r Nelson 
Carneiro, visa a modificar dispositivo da Consolidação das Leis 
dD Trabalho, no sen+-ido de adotar, no de·correr de reclamação tra
balhista, a estabilidade provisória, relativamente ao empregado 
que a intenta, objetivando .resguardá-lo contra "invariáveis e da
nosas injunções, dent.re elas, a de imediato e rancoroso despedi
mento". 

Matéria semelhan~e foi submetida à delibe.raçOO do Senado 
Fed·eral, oon.substanciada nos Projetos de Lei n.os 178/77 e 66/78, 
ambos arqUivad-os nos ·termos do :art. 367_ çlo Regimento Interno. 

A proposição sob exame, ao tratar da estabilidade provisória, 
modificando a redação do axt. 837 da OLT, dispõe: 

".Art. 837. Salvo quando for caso de aplicação do art. 
4!82, o trabalhador não p<Jderá ser despedido do eli!J)rego 
durante a tramitação da reclamatória. trabalhi .. 1ta em que 
figurar como parte, desde o seu ofe.recim·ento at.é -o t$
sito em julgado da r.espectiva decisão." 

Trata, ainda, o Projeto de modificar norma de processo traba
lhista ,e o faz alterando o ·a.rt. 838 da 'Consolidação, estabeleeendo: 

"Al't. 838. Nas localidades em que houV'er apenas 
uma Junta ou Um escrivão do cív,el, a reclamatória oorá 
apresentada diretamente à _S....oere!árta ou Cartó-rio; nas 
demais sujeitar-se-á a prévia distribuição." 

O parágrafo único adotado pelo projeto é, salvo melhor juízo, 
supérfluo, posto que a exceção ali prevista já está no próprio texto 
que se pretende inovar. 

A meu ver, no Título X, da Corisolidação do Tra1balho, por 
tratar_ do "PIQcesso _Judiciário do .Trabalho", não ser5a o local mal.s 
adequado para inserir-se norma de direito substan"iv.a como a es
tabilidade provisória proposta pe:o· projeto. Melhor seria acrescen
tar-se ao art. 482 um ~a.rágrafo _onde se trataria da matéria disci
plinada pelo art .. 1.0 do Projeto de Lei. Com isso, não se- alteraria 
os arts. 837 e 838. · 

Aceitando os argumentos défendidos na ''justificaç?o" pelo 
eminente Au+or, prol)Onho a tramitação do projeto e ·sua apa:ova- -
ção, nos ternlos da s<J"guinte 

EMEJN[YA N.O 1-'0GJ (Substitutivo) 
Art. 1.0 Renumerando-se o parágrafo único para § t.o, acres

cente-se o oogulnte parágrafo ao art. 482 da Consolidação das 
Lels do Tra:balho: · ·· · 

"Art. 482. 

§ 1." ............... _.,,.,.: .......................... .. 
§ 2.0 Salvo. quando for o e.aso da aplicação deste ar

tigo, o tr,.balhador não poderá oor despedido do emprego 
dmante a tramitação da reclamatórla 'rabalhlsta em que 
figurar como parte, desde o seu oferecimento até o trán
.sito em julgado da respectiva decisão." 



Outubro de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Terça~feira 6 5133 

Art. 2.• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3.o Revogam-se as disposições em contrário. 

~ o meu ·parecer. 

Sala das C<lmi.ssões 25 de março de 1981. - Tancred<> Neves, 
Presidente e:rn .exercíciO ....... ltainmnd(t Parente, Relator -:' Leite 
Chaves - Hugo RaDÍios. com restrições - Martins Filho - Bernar
dino Viana - Lázaro Barboza - Nelson Carneiro, sem voto. 

l'ARECER N.0 80&, UE 1981 

Relator: Senador J"osé Fragelli 

o projeto submetido à apreciação desta C<lmissão, de autoria 
do eminente Senador Nelson_ Carneiro, intenta modificar dispo
sitivos da CLT, para assegurar estabilidade provisória a_o emprega
do, durante o trâmite da reclamação trabalhista por ele promo
Vida. 

Justificando . o projeto, o Autor salienta que o seu objetivo 
básico é apenas dar nov_a redação ao 8?7 da _CLT, emb~ra co~ ele 
se alterem dois artigos, porque a modlficaçao que incide so.bre o 
arl. 838 é tão-somente de técnica legislativa. 

Frisa, ainda, que o instituto da estabilidad-e provisória, consa
grado no direito laboral brasl!eiro, merece a:argado para englobar 
a espéele de que trata o projeto. 

COm efeito, nã·O se pode ignom.r que, não raro, o trabalhador, 
p!'emid'O pe1a necessidade de reclamar seus :direitos, fica sujeito 
ao indefectível rancor, seguido de despedim·ento, po;r parte do 
empregador. 

A douta C<lmissão da C<Jnstituição e Justiça, cam a habitual 
proficiência, aprovou o proj.eto, acolhendo cs argumentos m{}tiva- -
dores de sua apresentação, ofer-ecendo, todavia, emenda de.~tinada 
a manter integrais os textos dos arts. 837 -e 838 .e procedendo alte
ração, não no Título X, mas no Titulo :W, da OLT. 

A em•enda nos parece opor.i:una por.que atend•e aos finS da,~. 
propos!ção, além de melhor se po-sicionar e .soe amoldar à siste
mática da Legislação Consolidada: o Capitu:o da "Rescisão" dos 
con tr.a.tos de t~abalho: 

A vi.sta do ""J)Jsto, no âmbito de competência regimental des
ta COmissão, opinamos pela apro~ação do projeto, nos termos da 
Emenda n.o l...,OCJ. 

Sala das Comissões, 14 de maio de 1981. - R>imundo l'arente, 
Presidente - José Fragelli, &~lator -- DejatuliT Dalp3.~"':1.al-e -
Eunice Michiles - Aderbal J"nreDI!a. - Lenoo:r Yo.rg'"· 

PAREOER N.0 810, 'DE 1&81 

Rela.to-r: Senador José Fra~lli 

Na forma .regimen"'al, vem a exame da COmissão de Finanças 
o Proje,to de Lei do Senado que introduz altenações na .C<lnsolida
ção das Leis do Trabl>lho, para o fim de aSS<>gurar esta):>llidade 
provisória ao empregado que reclam~. durante o prazo de trami
tação da reclama.tórla. 

A propasição é de iniciativa do !lustre Senador Nélson Car
neiro que assim justifica a recdação proposta para o arl. 837 da 
CLT: 

"Quanto à pretendida estabilidade provisória para o 
trabalhador, durante o período de tramitação da reclama
tórla trabalhi.sta em que ele seja parte, o que se tem a 
dizer é que. j>useamos uma maior garantia para aqueles 
empregados que, cônscios· de seus direLtos. ousam reclamar 
contra os empregadores. 

A estl>bllidade provisória não é, na verdade. uma ino
vação em nosso direito social. ma já está prevista comç> 
vantagem, ou prlviliég!o, para o traba!hat\or eleito para 
cargo de dlreção sindlel>l ou de representação profl.ss!onal, 
preV'aJe.cendo. desde o momen•o do registro da respectiva 
candid.a tura até um ano depois do térnüno do ·mandato 
(v. art. 543, § 3.• da CLTl, bem como, embo•a de modo 
não multo explic1to e eficaz, para a mulh·er trabalhadora 
que contrair matrimõnio ou que_ se encontrar em estado 
de gravidez (v. arl. 3!H, CLT). 

No caso mencionado neste. projeto impõe-se idênt:ca 
solução. · · , 

De fato, todas. as vezes quê 0: trabalhador se vê ná. 
contingência de reclamar na Ju..<:ffiiça do Trabalho, impos
sível ~ _escapar ·a certas invariáv-eis e danosas injunções, 
dentr-e elas, a do imediato e ranc·oros<o -despedimento. 

E no processo trabalhiSta, dif-erentemente do que acon
tece no proc,esso cív-el, a parte que reclama é sempre dire-

tamente subordinada à outra, de modo que dificilmente 
consegue t,er comportam-ento indepen-dente, al·tivo. 

De ressaltar, ainda, que mui,tas empr-esas, conduzidas 
por empr·esários nem sempre hem formados, inescrupulo
sos mesmo, não .só despedem imediatamente o empr.egado 
"atr·evido", que ousou reclamar. como não se pejam de 
influenciar outros empregador.es para que não o acolham 
ou não admitam a seu .serviço. Não é iaro que empr.egados 
assim acabem tomando o caminho do desemprego p-erma
nente, marcados que ficam p·el::t estranha e injusta perse
guição. 

O trabalhador precisa, pois, e.sta:r .ef-etivamente garan
tido no s·eu -emprego, ao menos durante o pra-zo que durar 

· a tra:rri.ifação judicial da reclamatória trabalhista por ele 
apr.e.s·entada. Depois dessa, quando já não subsistirem co_n
diç:ões de permanência, então poderá ser livremente dls-
pensado, na f.orma da J~i." · 

Em sua tramitação, o pro}eto, na douta Comissão de ConS~titui
cão e Justiça, recebeu substitutivo para que a modificaç:láo J,egal 
foss-e inclt'Ída como parágra,fo ao art. 482 da G::msolidação das Leis 
do Traba:ho. 

Tal sub.stitu-~-ivo colheu aprovação da Comissão. de Legislação 
Social. 

são procedent.es os argum·ento-s que motivaram a p.ropo.s~ção e 
a redacão oferecida pela Comissão de CJn.stituição e Justiça me
lhor enquadra a alteração no texto da OLT, ou s~ja, no capitulo 
pertinente à "Rescisão" do pacto laboral. 

Sob o aspecto financeiro_- competência r:egiment-=~1 de.sta CO
missão -nada vemos que ,s.e possa opor ao p-r.ojeto, valendo desta
c.ar que a e.sta'bili{lade p-rovisóri,a. durante o trâmite jud~cial da re
clamacã.ó trabalhista, v-em amparar melhor o traba~hador bra.sileiro 
enquailto buscar os s-eus direitos. 

A vista do e~to. opinamos pela a.provaçã..o do proje,to nos 
ter!llo<; da Emend?.. n.O 1-lCCJ. 

Sala das Comissões, 1.0 de ou~ubro_ de 1981. - Gabriel Hermes, 
Presidente, em exercício- José Fragelli, Relator- Lomanto Júnior 
- Bernardino Viana - Affonso Camargo - Mauro Benevides -
Martins Filho - Pedro Simon - Benedito Canelas. 

PARECERES Nos 811, 8l2, 813 e 814, DE 1981 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n. o 13, de 1979, que 
"dispõe sobre a concessão· de aposentadoria especial para 
o comerciário, na forma que específica". 

PARECER N.0 811, DE 1981 
Da Comiss~o ·de Constituição e Justiça 

Rela.tor: Senador Raim.u~do PaieJ;J.te 

O Proj<>to sob exame, de autoria, do llnstre Sen,ador iMau.ro 
Benevides, objetiva Inclui-r c<>mo penosa a allivldade profilSB!lonal 
do -eomérciário, ·para efeito da; concessão dJe a.pooenrbatfuri·a espeei,al, 
na f0!'ll1:<1! do art. 9.0 da Lei n." 5. 890, de 8 de junho de 1973. 

Na Justificação, .salienta o Autor que 'a ativ!daoo~ 'ProfilSB!lonal 
"é dese-mpenhada em condições r.econhecid:amente penooa..s" jâ, que 
o comerciárlo "executa o seu ·mister de :Pé, caminhando de lá :PM'a 
~cá durante toda a sua joxnada longa de .tmbal:ho, em contato 
pe-rmanente oom _o .p-úblico, quase sempre- intransigente- e de trato 
dlficl!". 

Isto posto; e coniliderando que a a;preciação do mér!<to é defe
riili> às dorutas Comissões de Legislação Social, de Saúde e da Fi
=9as, e como lnexJ.stem óbices qoonto ao aspecto juridico--oons
tituclonal, nosso p,.recer é P'ela. aprovação·~d<> Projeto. 

sa.Ja <Las Commsões, 3 de· outubro de. l~W. - Henrique de La 
Roque, Pnesidente - Raimundo l'arente, Relator - Aloysio Chaves 
- Lenoir Vargas - Mu.rilo Badaró - Moacyr ~alia - Nelson 
Carneiro _, Bernardino Viana. 

PARECER N,0 812, D•E 1981 

Da ComisSão de ·Le;ISiação Social 

Rel~tor: Senador Humberto Lucena 

C<lm a presente proposta ·de •e!, o nobre Senador Mauro Be
ruevides ln"enta considera.- penosa a a.tlvldade profissional , do 
com:ereiário, a fim de vir a fazer ju.s à · a'POsentadoria especta:! 
mencionada ,no arL 9.0 da Lei n.o 5.890, de 8 de jul)bo de 1973, 
modificador:a da. legis·Iação prev:tdenc~á:ria. . 

·Referida aposentadoria será confêrida .ao oomerciário g,ue con
tar mais de 60 contrlltulções à Previdéncla Social, aos 3D 'anos de 
serviço, ·Sre· do sexo masculino, :e aos 25, se do fuminino. 
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Justificando a medida, dentre outras considerações igualmente 
válidas, acentuou o Autor: 

". . . o comerclário_ ex:ecuta seu mister de -pé, cami
nhando d.e lá .para cá durantle ~toct-ar a sua jom.arl·a. longa 
de tr;abalho, ·em contato pennanente com o público. quase 
sempre intransig.en.te e <ie trato difícil. 

Daí o caráter 1peno--~ da atividade diária dos co•me-rciá
rlos que, .ainda sob ·condições .adversa·s, ·têm como atribuição 
fundamental obedecer ·ao IJrlndpio de que "o cliente tem 
sempre razão". 

Foi distribuída a presente proposição às Comissões de Consti
tuição e Justiça, de Legislação Social, de Saúd·e 'e de Finanças. 

No primeiro desSJes órgãJOs téCniCos, por so-licitação oral do 
nobre Senador Franco Montoro, foi encarecid.a, JN!eliminarmente, 
a audiência do Ministério do Tr.aba:Jho sobre o pr.ojeto. 

O eJ<pediente foi f.eito e 'encaminhado ao Grub!nete Oivll da 
Prestdência da R~pública, mediante ofício em 3 de maio, e reite
rado a 6 de junho do ano em curso. Fluido o prazo regimental sem 
qoo o titular druquela pasta se tivesse dignado a respondex qualquer 
dos citados expedientes, S. Ex:.a, o Primeiro-Secretário, o nobre 
Senador AleJOan.dre Costa devolveu o processo à Comissã.o de Cons
tituição e Justiça. 

Esta·, à nnaninúdade, pronunciou-se, finalmente, quanto ao 
aspecto jurídico-ronst!tuclonai da propositura, por sua aprovação. 

Reconhecemos a procedência do projeto, entendendo ser opor
tuno ,e justo. 

Os refl-exos sociais do diploma }egal consecutivo serão de logo 
sentidos. 

Nessa oonformidru:l:e, pela aprovação do ProjetO- de Lei do, Se
nado n.0 13, de 1979 é o nosso parecer. 

Bala drus COmissões, 22 de nov·embro de 1979. - Lenoir Vargas. 
P.v-esid.en!Úe - Humberto Lucena, Relator - Raimundo Parente -
.Jutahy Magalhães - Jaison Barreto - Aloysio Chaves. 

PARECER N.0 813, UE 1981 

Da Comissão de Saúde 

Relator: Senador Jaison Barreto 

O presente Projeto de Lei é <1e autoxla do Senador Mauro 
Ben-evides. COnsidera 'Penosa a atividad.e prof.i~iona:l do oomer
ciário (31rt. 1,0 ) e, desde que conte, no mínimo, com sessenta con
tribuições à PI'Iavidência Social, conc-ede a:p:osznt:ldoria esp-ecial, 
<1e forma que segue (art. 2.o): 

a) aos trinta anos de s.e_rviço, ~·e do sexo masculino; 

b) e.os vin'be e cinoo_anos de servi~. se do sexo femi
nino." 

Na Justificação, o Autor assinala qU:e q com-er.ciário :executa a 
sua ativid•ade, em pé, durante toda ·a jornada de. trabalho. Per
manece ~em contacto- eom uma cllentela quas-e sempre intransigente 
e de tra·tc> difícil. Apesa.r disso,· esse profi.ssiom.l se vê jungldo a 
uma fi!orofla patronal, que determina: "o cliente sempre tem 
razão". 

For proposta do Senador Franco Montoro, a. Mesa dirigiu-se, 
i:'-ei•teradam·en~. ao. Executivo, no s3ntido de q"G.·e ~· Ministório do 
Trabalho se mani;festasse a respeito da Proposição. Nenhuma res
posta foi en-caminhada -a: ·esta casa do Congresso, oo_nfor:me o ofic!o 
encaminhado pelo Primeiro-Secretário, ao Presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça, dizendo: · 

"Em atendimento ao deliberado por e'Ssa Comi.s5ão, tive 
a opo-l"tunidade de _solicUar, através dos Ofícios n.oo SíM/277 
e SM/373 respectivamente de 3 de maio e 6 de junho do 

.ano em curso, providências jun~to ao Gabinlet.e Civil da 
Pr.esidência da República, l"'"" <:;UJe fos.oe owvido o Minis
tério do Trabalho, :>obre o Projeto <1e Lei do Senado n.O 13, 
de 1979, que dispõe oob.ve a roncessão da ·aposentadoria 
especial :para o com·ereiário, na tform.a que .eS.::;-ecif.ica. 

' 2. Decorrido o praoo_ regimenta•! sem que tenham sido 
.respondidos .aqueles expedient~e·s, éncaminho a VmEa. Ex
celênda o referid-o projeto, ·p.am os 'fins eorus:tantest'do 
art. 164, § 2.0 , do Regím·ento Inte11noJ• · > · 

Diante disoo, a OOmissão d.e Constituiç·ão ·e ·Justiça d1ecidiu que~ 
11inexistem óbi.ces quanto ao 1aspeeto· juridico~cons.titucional" .. 1Por ~ 
seu turno, a COmissão de Legislação Social apr:ovou :a Proposição. 

Do ponto de vista desta ComissãO, ré oonv·eniente ob'serv-~ que ! 
o oom,erciá.rio efetivame.nte, no decorrer da. s-ua jornada de 1tl"a- ' 1

1 

balho, é amplamente atingido y,elo d.osgaste físico e psicológico. , 
Isso é :próprio da atividade profissional, sem conta·r oom· a inquie-. 

'i 

tude r:esultante do salário baixo ·e da instabllidade que atinge o 
trabalhador brasneiro des•tes tempos. 

NeSse paTticular, o Projeto vem atender a uma providência que 
já deveria ter sido adotada, .po-is ·ao comenciário deVie ;s.er .aplicado 
o benefício previsto no :irt. 9.0 da Lei n,0 5. 890, de 8 de junho de 
1973. . 

rs.to posto, opinamos pela 3!prova.ção do pr-esente .projeto de lei. 

Sala da..s Comissõ·.es, 13 d.e novembro de 1980. - Gilvan Rocha., 
Px:esidente - -Jaison Barreto, Rlel·ator - Adalberto Sena - .Hen~ 
rique Sa~t.illo - Alberto Silva - Aimir Pinto, com restrições quan:" i 
to ao mento. · .• 

PARECER N.0 814, DE 1981 

Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Pedro Simon 
O ilustre E•enador Mauro· B:=:nevides apres·entou o presente pro

jeto de l·ei, o qual autoriza a ~11-ce~são de aposentadoria especial 
ao oom.eTCiário. 

A OOmissão de Constituição e Justiça .manifestou-s~ :pela tral 
mitação .da ma·téria por considerá-l·a aceitável quanto à(juridici
dade e eonstitucicnalidad+e. 

üom -reJ.ação ao mérito, pronunciaram-se as Com}ssões de Le
gislação Social •e de Saúde, pela a·provação do p.roj·eoto. 

A medida- sugerida consiste em out.qrgatr ·aos eom·erciá:rios_ re
gime especial de aposentadoria, nos moldes do art. 9,o da Lej 
n.O 5.890, de 8 de junho de 1973, ·aDS 30 (trinta) anos d•e serviço 
pal'la os homens e 25 (vint.=- e. cincoJ pa.ra as mulheres. \ 

É inegável qUe a providência e·m tela constitui ·exoeção_ aos 
critérios __ de: :aposentadoria fixad9s, genericamente, a torlos os s~e~ 
gU.ra.d-oS da pr·evidência social. : · 

For outro lado, é de S·e reconhee·er que .a concsssão do benefício 
em ii'eglme ·especi·aJ, ·com a redução do tempo de serviço, poderá 
t<r3.3el." •encargos m•ais volumosos para o si.s.tema pr-evidenciãr·io. f' 

No caso em questãO, todavia, solicitada a audiência do Mi~ 
ni.stro d-o. Trabalho, doiXo)l aquele relevante órgão do Poder Exe
cutivo de ~~e manifestar sobre a ·proposição. 

Os r:eüexos da conce-ssão da apos-entadoria espe-cial aos com<e·r
ciários, .enorme m•assa 'Ci,e traba·lhadores no País, trará'O· .sensíveis 
modific:açôes sociais, possibilitando, .a nos·so ver, razoáv.el aumento 
da renda famil~ar em grand,e parcela àos ·empreg.a<Ios do OOméreio. 

Com efeito, ·3. vlabll!da<le de uma apos·entadoria prura traba
lhadores com idade menos avançada ·ens.eja .a manutenção ou r.e
torno ao trabaJho, com a acumuJ.ação, pelo menos parolai, do sa·-
lário ·Com os proventos. 1 

Uma vez que a Comissão de Constituição e Justiça. ·afastou, 
implicitamente, o óbice previsto no p·E..rágrafo único- do art. 1&5 da 
ponstituição· Fiederal, não v:·emos porque obstaculizar a providência 
que, quanto ao mérito, poderá trMe·r ínegáveis .proveitos. para tão 
significa,tlvo segmento da so'Ciedade. 

- --- - -

Somos, pois, pe~·a ,aprovação do projeto or.a rexam1nado. 
Sala das "Co-missões, 1.0 ·ae outubro de 1981. - Gabriel Hermes~ 

p.r1esid~nte em exerciclo - Pedro. Simon, _ Rela·to·r - ~mardino 
Viana, Ven-eido -- Lomanto Júnior - José Fragelli, Viencido -
Tancredo 'Neves - 'Affonso Camargo - Mauro Benevides, se'm roto 
- Amaral Peixoto. - Martins Filho, . 

PARECERES.NI's 815 e 816 OE 1981 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n. 0 164, de 1981, que 
jjdeclara o Marechal-do~Ar Ed'uardo Gomes Patrono da 
Força ~érea Brasileira". 

PARECER N,0 815, DE 1981 

da Co-missão de OonstituJção e Justiça. 

it.elator: SeltadOr Aderbal Jui-ema. 

De au'toria do ilustre Senador Lui_z Viana, sub.serito por váriOs 
outros Senhores Senadores, o Projeto . .sol,1 exame declara Patrono 
da Força Aérea Brasileira ao Marechal-do~Ar Eduardo Gomes. 

2 .. Na Ju-Stificação, argúi~se: ~'Nenhuma naç-ão sobrevive sem 
o culto aos seus verdadeiros sim·bolos. Evidenciá-los e cultuá-los 
não con~tituem simp-les ato de louvor. Mais que isso, impõe..:.se como 
o cmnp~Imento de um dever cívico, com o- objetJ.vo maior de, enal
tecendo ~ grand~s vidas, rememorar-lhes as lições, para estimulo 

1 das geraçoes que_ se sucedem. E Eduardo Gomes, que o Brasil in
t~iro sempre aplaudiu e. hoje lhe_ reverencia a memória é um 

· desses ,nomes que se inscrevem opara sntpre nas páginas cté nossa 
História", · . } 

.. 3~ O Projeto nã,o oferece óbices de. natureza constitucionàl,! 
regimental e de téeniea leglslatlvo.. 

'1 

i '·. 
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Sob o aspecto jurídico, porém, •bem coma_ de oportunidade e 
conveniência~ cahem algumas ponderações Iastreadas em subsídios 
encaminhados_ pelo Senhor Ministro da Aeronáutica inclusive para 
a ela,boração de SUibstitutivo. ' 

Com efeito, a Lei n.0 5.716, de 19 de ou&ubro .de 1971, já pro
clamara o Marechal-do-Ar ALberto Santo.s Dumont como Patrono 
da Força Aérea Brasileira. Anteriormente, o Decreto n.0 39.905. de 
5 de setembro de 1956, já criara, no Ministério da Aeronáutica, a 
medalha "Mérito Santos Dumont". 

A Lei n.0 5.866, de 12 de dezembro de 1972, por sua vez, !Procla
mara Patrono do COrreio Aéreo Nacional ao Marechal-do-Ar Edu
lrdo Gomes. 

As:üm sendo, parece apropriado, proclamando Santos Dumont, 
o '·Pai da aviação", Patrono ~a Aeronáutica Brasileira, elevar o 
Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, o ·saudoso e v·eneranCo "Bri
•radelro", à condição de Patrono não simplesmente do •·correio 
Aéreo Nacional'' mas da 4'F.arça Aérea Brasileira", mantendo-se a 
criação da "Medalha Eduardo Gomes", com ca.racterilsücas a serem 
definidas em decreto. 

4. Ante o eXil)O&to, opinamos pela aprovação do Projeto por 
consti,tl!clo.nal. jurídico, regimental, 'de •boa témüca legislatiVa, e, 
n·o merlto, oportuno e conveniente, na forma da seguinte 

EMENDA N.0 I-CCJ (Substitutivo) 

Declara o Marechal-do-Ar Alberto Santos Dumont Pa
trono da Aeronáutica Bra:Stleira, o Marechal-do-Ar Eduar
do Gomes Patrono da Força Aérea Brasileira, e cria a ''l\-le
da.lha Eduardo Gomes". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 li: ·proclamado Patrono da Aeronáutica Brasileira o Ma
rechal-do-Ar Alberto Santos Dumont. 

Art. 2.0 É proclamado Patrono da Força Aérea Brasileira o 
Marechal-do-Ar Eduardo Gomes. 

Art. 3.° Fica criada, n.a- Ministério da Aeronáutica, a "Meda
lha Eduardo Gomes", para prêmio a civis .e militares. brasileiros ou 
estrangeiros, que hajam prestado ou venham a pre3tar assinalados 
serviços à FOrça Aérea Brasileira, ·bem como 1para distinguir aque
Ien que, por sua qualidade ou valor, em rel·ação à Força Aérea Bra
sileira, sejam conslderados merecedores dessa distinção, a juizo 
do Presidente da Re![lwbllca, por prQ!POsta do Ministro da Aero
náutica. 

Parágrafo único. O decreto_ de i.egulam.antação d·e:Sta lei espe
cificará as características da medalha cria:da n.este art1go e disci-
plinará a forma de sua concessão. · 

Art. 4.0 Esta lei será regulamentada 90 (noventa) dias após 
sua publicação. 

Art. 5.0 Esta lei entra em vigor na ,da'tà d:e .Sua publicação. 

Art. 6 ° Fic~m revog~das as Leis n.0 5.716, da 19 de outubro 
de 1971, e n.0 5.866, de 12 de dezembro de 1972. 

~ala das ·comissões, 16 -de setembro de 1981. --Aloysio .Cfhaves, 
Premdente - Aderbal Jurema, Relator - José Fragelli - Hum
berto Lucena - Martins Filho - Nelson Carneiro - Bernardino 
Viana - Ra<imundo Parente - AmRral Furlan. 

PARECER N.0 816, DE 1981 

Da Comissão de Educação e Cultura 
Relator: Senador Gastão Müller. 
Esta Comissão é chamada a falar sobre o Projeto de Lei do 

senado n.O 164, de 1981, de autoria. do ilustre Senador Luiz Viana, 
subscrito por vários outros Senhores Senadores, que declara Pa
trono da Força Aéra Brasileira ao Marechal-do-Ar Eduardo 
Gomes. 

A douta Comissão de constitulr;;ão e Justiça chamada a opi
nar, manifest.au-se favoravelmente ao Projeto, na fonna de emen
da substitutlva, assbn justificada: 

·•o Projeto não ofereee óbices de natureza constitucio
nal, regimental e de técnica legislativa. 

Sob o aspecto jurídico, porém, bem como de oportuni
dade e conveniência cabem aLgumas IJOnderações la:s
treadas em subsidias encaminhados pelo senhor Ministro 
da Aeronáutica, inclusive para a elaboração de substitutivo. 

COm efeito, a Lei. n.0 5-716, <!e 19 de outubro de 1971, 
já proclamara o Marechal-do-Ar Alberto Santos Dumont 
como Patrono da Força Aérea. BraS.!lelra. Anteriormente, o 
Decreto n.O 39.905, de 5 de setembro de 1956, .ià criara, nó 

Ministério da Aeronáutica,_, a medalha "Mérito ·santos 
Dumont". 

A Lei n.0 5.866, de 12 de dezembro de 1972, por sua vez, 
proclamara Patrono do Correio Aéreo Nacional ao Mare
chal-do-Ar Eduardo Gomes. 

Assim sendo, i)arece, ap-rqpriado, proclamando Santos 
Dumont, o "Pai da aviação", Patrono da Aer.anáutica Bra
sileira, elevar o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, o sau
doJo ·e ven-erando ~'Brigadeiro", à condição de Patrono não 
simplesmente do ~<correi.a Aéreo Nacional" mas da j'F.arça 
Aérea Brasileira", mantendo-se a criação da '4Meda!ha 
Eduardo Gom·es", com características a serem definidas 
em decreto." 

Isto posto, e por considerarmos, dentro do âmbito de nossa 
competência o presente projeto de leí justo imposto "como o cum
pri,mento de um dever cívico, com o obje~ivo ·m,aior de, enaltecendo 
as gr~ndes vidas, re,memorar-lhes as lições, para estímulo das 
geraçoes que se sucedemu, somos pela aprovação do presente pro
jeto, nos termos do substitutivo apresentado ![]ela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões. 1.0 de outUibro de 1981. - Aderbal Jnrema, 
PreJidente- Gastão Müller, Relator- João Lúcio- João CalmQn 
- Adalberto Sena - Eunice Mlchlles. r 

PARECERES N•s 817, 818, 819 e 820, DE 1981 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n.o 135, de 1979, que 
"estabelece critério para a majoração das tarifas dos ser
viços públicos que especifica e dá outras providências". 

l"ABEOER N.O 817, DE 1981 

Da. Comissão de Constituição e Jüstiça 

Rela to r: Senador Lázaro Barboza 

~O Projeto sob exame, de autoria do ilustre &!nad<>r Agenor 
Maria, estabelece que as tarifas dos serviços públicos de telefonia, 
energia .elétrica1 correios, telégrafos e abastecimento de água, não 
poderão ser majoradas acima do valor de reajuste atribuído às 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - CJ!R.."DNs. 

Na Justificação,. destaca o Autor que os aumentos de tais ta
rifas, autorizados pelo Poder Público, são "muito superiores aos 
índices oficiais da inflação", por isso que, como salienta adiante, 
"o próprio Governo, reconhecendo o exagero verificado na majo
ração das tarifas de ener·gia elétrica, determinou uma diminuição 
no_ quantum 8.nteriormente autorizado, tendo em vista os reflexos 
negativos que verific.au na economia nacional". Daí, a providên
cia em remeter os cálculos de aumento aos limites de reajuste das 
OR'l1Ns. 

Deferida a apreciação do mérito às doutas Comissões do &!r
viço Público Civ!l, de Economia e de Finanças, nosso Parecer 
quanto ao aspecto jur!d!co-constitucional, é pela sua aprovação.' 

Sala das COmissões, 8 de agosto de 1979. - Aloysio Chaves, 
Presidente em exercício -- Lázaro Barboza, aelator - Franco 
Montoro - Almir Pinto - Bernardino Viana - Altnaral Furlan 
- Murilo Badaró - Nelson Carneiro. 

PARECER N.0 818, DE 1981 

Da Comissão de Serviço Público Civil 

Relator: Senador Humberto Lucena 

Com o oferecimento, à apreciação de seus dignos pares, da 
presente iniciativa parlamentar, o nobre Senador Ag-enor Maria 
propõe que se não admita, em nenhuma hipótese, possam as 
tarifas dos serviços públicos de telefonia, energia elétrica, corr.eios 
e telégrafos, e abasteciment~ de ã;gua, prestados diretamente pela 
União ou através de concessionát1:as, ter s-eus valores majorados 
acima do reajuste das Obrigações Reajustáveie o. ... _ :"esouro Nacio
nal- ORTNs. 

Na hipótese de ser cobrado aumento iní.dngindo a norma 
proposta, o responsável terá de devolver ao c.antrHr..linte, em do
bro, a quantia indevidameD;te cobrada. 

Na Justificação do projeto, entre outros argumentos, a,ssinalou 
o nobre Autor que o próprio Poder Público vem autorizando majo
rações, de tais s·erviços, oom íridices superiores aos da inflação, 
oficiabnente anunciados. E adita: 

"Com a efetivação dessa mecUda, os exageros ora pra- · 
ticados serão evitados, passando as tarifas de serviços pú
blicos a serem. reajustadas eom valores compatíveis com 
os índices inflacionários." 

Não tem:os el-ementos p·ara afir.tna·r seja o sugerido ,, c;-!tério 
que mais atende aos interesses dos destinatários da lel (·n::ser.mttvEt 
do presente esforço legislativo. . 
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Contudo, já constitui um critério, sobremodo defensável, que 
poderá ser alterado em favor do contribuinte, presentemente tão 
sobrecarregado. 

.Conseqüentemente, nosso pare-cer é pelo acolhimento ao Pro
jeto em c~me. 

Sala das Comissões, 18 de oUtubro de 1979. - Henrique de La 
Docque, Presidente eventual - Humberto Lucena, :Relator - Ber-
nardino V'iana - Raimundo Parente - -Affonso Camargo. · 

PARJE()l:R N.0 819, DE 1981 

Da Cn:nússão ·de Economia 

Relator: Senador Pedro Simon 
o Projeto de Lei do senado n.o 135, de 1979, é de autoria do 

ilustre Senador Agenor Maria e estabelece critério para a majo
ração das tarifas dos serviços pUblicas _que especifica. 

De a:cor-oo com o Projeto, as tarifas dos serviços públicos de 
telefonia. energia elétrica, correios, telégrafos e abastecimento de 
água. prestados diretamente pela l'Jnião ou através de concessio
nárias, nã:o poderão, em nenhuma hipótese, ter seus valores ma
jorados acima do reajusj;e atribuído à.s Obrigações Reajustáveis 
do Tesouro Nacional - OR'l'NS. 

Sob a ótica econômica, trata--se de disciplinar a majoração 
dos preços nos serviços públloos de telefonia, energia elétrica, cor-
reios, telégrafos e abastecimento de água, prestados diretamente 
pela União ou mediante as concessionária. 

A transformação das entidades prestadoras de serviços públi
cos em empresas teve, em grande monta, a sua justificação fun
damentada na necessidade de se promover mutações quantitativas 
e qualitativas na produção desses serviços. 

Apesar de produtor de serviços, esse setor é altamente inten
sivo em capital - máquinas e equipes - e exige uma tecnologia 
sofisticada nas suas funções de produção. 

Como so:tnos -e em geral todos os subdesenvolvidos - impor
tadores de capital e tecnologia e exportadores de matérias-primas 
e produtos primãrios, obviamente a detertoração das nossas rela
ções de troca tendem a se refletir na elevação dos custos de pro
dução desses serviços e, cons.eqüentemente, em seus preços. 

Todavia, nem sempre ou raramente a majoração nos preços 
dos serviços públicos tem refletido somente aspectos estritamente 
técnicos de produção. Parcela substancial dessas majorações se 
constituem, na verdade, 'em sobre_,preços, de forma a gerar recei
tas para cobrir despesas com edificações sun tuosas, constituição 
de fundos - por exemplo: o FlUNTEL etc. - para dar cumpri
mento a programas às vezes dissociados dos objetivos que indu
ziram à sua constituição, e fazer :!ace à salários, mordomias etc_. 

Como grand·es parcelas de recurSos não são canalizados para 
o processo produtivo, de forma a desenvolver técnicas mais efi
cientes de produzir esses serviços, a elevação da produção, em 
escala, necessariamente não se refletirá em redução dos custos 
unitários e, extensivamente, em seus preços para consumo da 
comunidade. 

Coerente com a nossa posição de que preço não é causa e sim 
efeito, não podemos afirmar que a pretensão do autor atingirá 
diretamente a causa que o levou a propor a presente proposição, 
mas, se constitui numa preocupação relevante, na medida_ em que 
tais serviços, especialmente água e luz oneram indistintamente 
todas as camadas da população. ' 

Assim sendo, somos pela aprovação do Projeto de Lei do Se
nado n.• 135/79, com a seguinte 

mAiENDA N.o I-CE 

No art. 1.0 do Projeto, onde se lê: 

" ... atribuldo à.s Obrigações Reajustáveis do Tesouro Na
cional - OR'IWs; n 

Leia"se: 
" ... do índice !Nacional de Preço ao Consumidor (INI'U), 
aprovado pela Fundação Iruitltuto Brasileiro de Geografia 
e Estatlstica (~E)." 

Sala das Comissões, 20 de ma.io de 1981. - José Richa, ll?re
sidente - Pedro Simon, Relator - José Fra.gelli - ·Roberto Sa
turnino - Affonso Camargo - Lomanto Júnior, vencido - Ber-. 
nardino Viana. 

VOTO v,ENCJDO. E.\\l' l~iE:PARADO 

0 
O. ilustre Senador Agenor 1\.r~r.iat pro_Põe <? .Bró}ebo de Lei 

n. 135/79, estabelecendo critério para a majoração das tarifas 
dos serviços públicos que esp<>ciflca. 

DI> acordo, com a proposição, qualquer majoração das tarifa.• 
_,.'!?-s &e-rviços publieos de telefoni-a, energia elétrica, cor.reios, telé-

grafos e aba.stecim€nto de água pte1tados pela União ou ~nce~
sionárias, que se situe acima do reajuste 3Jtribuido- às ORTN, 
.será considerada nula . 

A quantia cobrada indevidamente deverá ser devolvida ~m 
dot-:o ao contribUinte. 

Não obstante o aparente conteúd·O econôm.ioo-social de que 
se reveste o Projeto sob exam·e, há de se convir de sua i·~ :::apaci
dade d·e substituir wna análise de cu.stos c:os processos pro::'lntivos, 
no caso específico, dos serviços públicos. 

A ad'Oção d·e tal medida, a:o ·-pretender s1mp11ficar o r·roc~s::D. 
e ne o ri-Pco d·~ inibir o crescimento do s.etor produtor desses .servi
ços essenciais e-. por iss-o, de vir a compromete:: o próp!"io desen
vol·vimento nacional. 

Em outraS p8.lavra.s, o -oomportament:J do índice das ORTN 
não rs.flet~rá, de forma nenhu~a. os custos necessários ~ara a 
produ_ção dos s·erviços públicos de que trata a proposição, p"Od::ndo 
contnbuir para o esta'belecimento .de tarifas que não atendam as 
crescentes nece~sidades de inVestimentos demanda'doo pelo sn.tor. 

A&.slm sendo, pela t.endênci?. de propiciar repercussôas econó
micas negativas para o País, somos pela rejeição do Pr{ljctO de 
Lei do Se-nado n.O 135/79. 

Sala das comissões, 20 de maio de 1981. - José Lins. 

PARECER N.0 820, JlE 081 

Da Comissão de Finanças 
- Relator: Senador Pedro SimoD 

Trata-se de projet:o de l€i oferecido pelo ilustre Senador Age
no-r Maria que objetiva a fixação de critério limitativo para a 
majoração das tarifas exigidas em Tazão da prestação de serviços 
púbUcos por parte da União Federa! ou d·~ suas concessionárias. 

A matéria obteve parecer pela constitucionalidade e juridici
dad.e na Comissão de ocnstituição e Justiça e pela aprovação nas 
COmissões de Serviço Público Civil e de Economia. 

Cabe-nos, nesta oportwüdad_e, apreciar a med!da à luz do 
ordenamento jurídico financeiro. 

A matéria acha-se contemplada no rol de competência legis
lativa da União, consoante estabelece o arrt. 8.0, item·xvu, alíneas 
a., c e i da Lei Fundamental. 

1!: inegável a sensível pa1ticipação dos p:reços dos se-rviçcs pú
bliicos no processo inflacionário, que tantos malefíCios tem trazido 
à sociedade brasileira. 

As constantes ntaJorações nas tarifas têm contribuído deci
sivamente par·a reduzir, ainda mais, o jã. corroído orçamento fa
miliar de centenas de milhares de famílias que necessitam de 
utilizar os serviços públicos. 

Se. por um lado, não há como negar a carência de recursos 
para reinvestimento em setores cuja am·pliação e expansão são 
imperíooo.s, no campo da prestaçã-o de serviços a cargo do Estado, 
os crescentes aumentos tarifários suportados pelos usuários não 
podem se constituir em fonte exclusiva de recursos para fazer 
face aquele desenvolvimento. .... 

"'! a.:> Poder Executivo, m~te dotaçõ2~ p-:-ó!)rias. ~Mp:'~:':'a":' 
financeiramente os mencionados setores. 

com efei-to, o dispositivo constitucional que regula o regime 
das empresas concessionárias, em geral, ao preceituar que as 
tarifas devem permitir a justa remWlei"ação do capital, o melho
ramento -e a exPansão dos serviços e assegura;r o equilíbrio eoo
némico e financeiro dos contratos (<lXt. 167, II), há que ser inter
pretado com os temperamentos que se fazem necessários em 
razão da situação financeira precária da grande maioria dos 
usuários. 

.J.amais o aspecto merame-nte eoonômico poc\e superar o in
teresse sociaL 

o Estado ao prestar serviços diretamente, mediante remune
ração ou ao conceder a empresas especi,allzadas a prestaçã.o dos 
r-e·feridos serviços, não pode esquecer a carpacidade financeira -
tão reduzida na maioria da população - dos usuários. 

A proposição par·ece-nos que vem ao encontm do interesse 
público e sua conveniência se evid-encia. 

Inexlstindo, adema.is, óbice que possa s(!r oposto ao projeto, 
opin_amos p:ela sua aprovação, nos termos da Emenda apresentada 
na Comissão de Economia. 

sala das Comi.s:sões, 1.0 de outubro de 1Js1. - Gabl·iel ller:mes, 
Presidente em exercício - Pedro Simon, Relator - Bernardino 
Viana - Lomanto Júnior - José Fragelli - Tancredo Nle'Ves -
Mfonso Camargo - Mauro Benevides - Amaral Peixoto - Martins 
Filho. 
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PARECERES N•s 821, 822 e 823, DE 1981 

Sobre o Projeto de Lei do Senado IL0 372, de 1979 
que "concede abono anual aos idosos e inválidos~'. 

PARECER N.0 821, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nelson Carn:Jeir.o. 

Na reunião de 19 de março do correnue ano, ofereci parecer 
preliminar sobre este Projeto, de autoria do ll<>bre Srenarlor Franco 
Montoro, concluindo p·ela necessidade de ser oll'Vido o lill.n:i.stérip 
da Previdência e Assistência Social. 

A solicitação, feita através da 1.•-sooreta:l'ia da Mero, em 
data de 27 de março~ e ·rtenorvada a 30 de abril, não mereceu 
qualquer respoota daque·le· Ministérlo, por sinal confi.arlo a um ilm
tre membro do COngresso Na~ional E o, Projeto volta a esta 
Comissã'O, sem qualquer inform::~.ç§.o, conforme_ ofício de 21 dt" 
maio enviado ao sr. Presidente de.~te órgão té~oo. 

A proposição, em seu a·rt. 2.0 , prrevê recursos para atendi
mento do que pretende o ilustre parlamentar paulista. Se eles 
são suficientes, parece que não há dúvlda, já que- e .todos apren
demos isso na infância e não- esquecemos a.tê à ve1hilce ---:' "quem 
cala, oons·ente". Certamente assim. pensando, o M:i.ni.stério da Pre
vidência Social julgou desnec:e.!:!sárria qualquer l"eSppSta às soli
citações do Senado Federal. 

No que 1Ja.nge ao métito, o iProjeto prefere uma alteTnatlva, 
cuja conveniência e oportunidade serão melhor a.preclarla.s pela 
douta C<Jmissão de lieg!slação Social. 

Assim, meu voto é pela aprovação do Projeto de Lei cto Selia
do n.0 372, de 1979, já que nele nem o EJ<!ecutlvo visluml>rou 
qualquer vício de inconsUtudonalid·ade, injuridicidade ou hlr!O:·~
ven:!ência. 

sala das COmissões, 11 de junho de 1980. - Henrique de ):.a 
Rocque, Presidente ·- Nelson Carneiro, Rela~or - Cunha Lima 
- Lázaro Barhoza -- AJoysio Chal-·es - Moac:yr Dalla - Ber::m.r
dino Viana - Aderbal Jurema - Almir Pinto - Amaral Fu.rlan 

Hugo Ramos, com õreclaração de voto. 

VOTO EM SEPARADO 

o fundamento d·aste parecer é Idêntico_ ao ~telior. A renda 
mensal não g.el"a o direito, apenas se:r:ve de parâmetro ao direito 
vitalício. 

o ProJeto estlrpa a interpret.ação restritiva e, convém acen
tua'!", Ia·mentável, pois se trata de l·ei de co!llteú!do humanitário, 
indl.scutí""l que deveria ter, a seu prol, generosa e magnânima 
interpretação, que se casa com a mens :il~gis _\·isível a um simples 
exame pe!'lfunetórlo. Dógico seria admi:tlr-se o abono para aqueies 
em exercício, por 1gua.l .pa·~a os ~posentad.os e pensionistas e não 
se acolher, no mesmo sentido, o benefício para os idosos e lnvãli
dos com renda vitalícia. O P:roj-eto sana o equívoco pois não é 
a :renda mensal que gera c abono mas a evidente equiparação 
conceituai em face dos obj~tivos qtre se insemm na pnevldência 
social. 

Sala das COmissões, J;J de junho de 1980. - Hugo Ramos. 

PARECER N• 822, DE 1981 

Da Comissão de Legislação Social 
Relator: Senador Humberto Lucena. 

A L!;! n.0 6.179, de 1974, regula;dora de lionda m~nsal v!talicia 
para 1dosos e inválidos, paga pelo INPS, no § 2.0 dl> art. 7.o esta
tuiu injustificável restrição, ·ando d~terminou, expressamente: 

'~ renda mensal ._i.. ·q,_ sujeita ao d~onto de 
qualquer contribu!ção, nem g..:..- ·~ 1ireito ao abo:.1o anu:tl 

ou a qualquer outra prestação asse.... ..,ela Previdên-
cia Social." 

Mediante a apresente.ção do presente Proj~·to de Lei, o nobre 
Seliador Franrco Montam intenta excluir do texto desse artigo a 
referência. ao abano anual, objelt!vando assegurar esse benefício 
aoo idosos e inválidos. 

A sua justa e oportuna In!clatl'l'a foi suhmetldo ao CT!terioso 
cr!ro das Conrlssões de COnstituição e Justiça, de lieg!slação Social, 
e de Finanças, 'tendo a prdmeira delas se manifestado por sua 
constitucionalidade, jur!dlcldade e conveniência. 

A proJ>()SI!ção não se limitou a assegurar o aludido aillono aos 
1dooo.s e Inválidos, ao ensejo do Natal, mas ainda indicou a fonte 
pa;ra garelllblr-lh'e a cobertura da despesa conseqüente. 

A Lei n.0 4.090, desde 19612, fixou a gratificação nwtalina 
para os trabalhadores em atlvldade. E a Lei n.0 .4.2111/63, d~e 
aqueLe ano, aos ayosentados e pensionistas da Pre!vidênela SOCial. 
Entêndenlos, pois - .emhora com atraso - chegada a: vez dos 
idosoS .e inválidos passarem a receber abono· de .Na·tal. 

. Co""""'ijentemente, somoo pela a.provação do P1.8 n.o. 372, 
de 1979. 

sala das Comissões. 28 de agasto . ç!e · 1980.' - He1vidio N'=-., 
Presddente - Humberto Lucena, Relator - ... Franc~. Mqntoro -
Jutahy Magalhães - Jaison Barreto - Aloys10 Chaves - Moacyr 
Dana -- H"qmberto Lucena. 

PARECER_\N.0 823, IDE 11981 

(Da Comissão de Finanças) 

Relator: Sen:ulQJ" Taneredo Neves 
De iniciativa do ilustre Senador Franco Montara, chega a em

me da Oomlssão til' finanças o Projeto de Lei do Senado que con
cede abono anual ao.s idosos e inválidos. 

Em stl•a Justificaçãq destaca o autor: 
"Os trabalhadores Cm ativida·tle, como .se saJbe, fazem 

jus, todo ano, à Gra.tificaçãô de Natal, conhecida como dé
cimo .\erceiro sa:ário, no, form;J. da Lei n.o 4.090, de 13 de 
julho de 1962, 

Por sua vez os a.pasen"tados e pensionistas da Previ
dência SoC'i.al também recebem, anualmente, o abono es
pe,clal criado pela Lei n.0 4.281, di! 8 de novembro de 1963, 
equivalente a um doze :vos do valor anual da aposentado-
ria ou pensão. · 

Há uina ex;cec;ão, entretàiito, tealmente indesculpável, 
qual seja a dos idosos e invál_ido.s que recebem do l'NtPS a 
rendh mensal vitalícia, --e1.s que a Lei n.0 6.·179, dé 19'74, 
determina no r 2.0 de seu a.rt. 7.0 : . 

"§ 2,0 A renda me~al não estará sujeita ao de.'lconto 
de qualquer contribuição, nem gerará direito ao l!lbono 
anual ou a qualqu-er ou+ra pi'estação assegurada pela Pre-
vid.êncla Social." · . 

Ora, todos o sabem que as- id0sos e invãlidos amparados pela 
legislação citada são precisame~te os beneficiários mais necessita
dos de toda a frevidência Soc~al, além de só rec.eberem mensali-

, dade ,correspondente a meio salário minlmo. · · 
Pareceu-nos, port:anto, profundamente justa e humana a rei

vindlcàção que nos foi formulada pelo Sr. Nelson .de aastro Sil
veira, de Aparecida, no Estado de São Pau'!o, no sentido de asse
gu~..:.~e,s o recebimento do abono anual 

O art. ~-0 do projeto au0riza, se necessário, o acréscimo de 
dez' po.t cento no des~aque a que se refere o· art. a.o da Lei n. o 
6 .. 179, de 1974, a saber: 

. "Art. 8.0 O custeio do ,ámparo est.abelecldo nesta Lei 
será. ateD4ldo, sem aumento de cont:r>l>uição, .pelo desta
que de uma parcela da receita do INiP'S e do FUNRURAL, 
córrespondente ..a 0,4% (quatro décimos .por ·cento) da 
folha de salárlo-iie-contrlbuição, onerando em partes 
iguais cada uma de.'lsas e:ntfdades." · 

.Desse modo, fica preenchido o requisito a que se refere o pa
rágra·fo' único do art. '465 do texto constitudonal de que ••nenhu
ma prestação de serviço de asslstênclll. ou de benefício compreen
didos · na 'Previdência Social será crlac!l!, maj'oiada ou estendida, 
sem a correspondente fonte de custeio total". 

Tramitando na dou~ Comlssão de CÕn,.tituição e Justiça, a 
proposição lnlcialmente colheu parecer pela áudiência do Minis
térlo·da Previdência e A.Ss!stên'hl.a Social. Não tendo havido manl
fes'taçãO do Poder Executivo, nem mesmo após ser reiterada a so
licitação· e esgotado o prazo regimental, at.J.uela Oomissão opinou 
pela aprovação do projeto, pl>r consíàerá-lo constitucional e ju-
rídico. •• 

A COmissão de Legislação Socia.' concluiu também pela apro
vação da iniciativa. 

.Trata-•'e de prlijeto que se revest~ de grande justiça por le
var. aos id-o.?<ls e invá_Iidos benefício ja_ con<!edido aos d·emais se
gurados da Prevl~ência SOCial. 

. À!êm de asseg1,1rar Õ benefí.';io, o art. 2.0 prevê a fonte de 
custeio para cobrir a despes~ correspondente, atendendo ao dis
posto no art. 165 da COnstituição Federal. 

. Sob o aspecto financeiro - competência regimental desta Co
llliSsão - nada vem9s qu~ se possa opor ao ,Projeto. 

Vale ressaltar que os encargoo decorrentes da Lei serão aten
didos, se necessário. com o acré.::ctmo ~e dez por cento no desta
qu,e a que se refere o art. 8.0 da Lei , · .0 6 .179, de 11 de dezem·bro 
<!e 1974. 
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A vista do exposto opinamos pela apr·ovação do Projeto de 
Lei do Senado n.• 372, de 1979. 

!>ala das OOmlssões, 1.0 de outubro de 1981. - Gabriel Hermes, 
~es!dente em exercicio - Tancredo Neves, Reiator - Bernardino 
V~an.a,- vencido - Lom.anto Júnior - José Fragelli - Pedro Si
mon - Mauro Benevides - Amaral Peixoto - _Benedito Canelas. 

O SR. !?RESIDENTE (Jarbas PassarinhQ)- O expediente lido vai à 
publicação. 

A Presidência comunica ao Plenãrio que reassume, nesta data, o manda
to de Senador pelo Estado de Mato Grosso, o nobre Sr. Valdon Varjão, em 
virtude da licença para tratamento de saúde concedida ao titular, Senador 
Gastão MUller, nos termos do art. 47, item II, do Regimento Interno, pelo 
período de cento e sessenta dias. 

Convido S. Ex• o Sr. Senador Valdon Varjão a tomar parte dos nossos 
trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência recebeu ofí· 
cio do Presidente da Comissão de Assuntos Regionais comunicando que o 
Senador Almir Pinto foi designado, por deliberação daquele órgão técnico, 
para participar de reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, que se 
realizou na cidade do Recife, no períOdo de 27 de setembro a 2 de outubro. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs_. Senadores: 

Parece-me que os brasileiros, mesmo muitos daqueles que acompanham 
os sucessos da nossa economia, ainda nã<' se deram conta da crescente e subs
tancial participação da indústria autoiriobilística na geração de preciosas di
visas internacíOnais, que são o úniCO antído_to eficaz contra a elevadíssima_ 
dívida externa. 

Na verdade, a venda de automóveis ao eKterir o o grande fenômeno da 
pauta de exportações, fenômeno maior do que o soja, em termos de cresci
mento percentual. 

Nos últimos dez anos- 1971 a 1980- a exportação de soja passou de 
106 milhões de dólares, em 1971, para 2.264 milhões no ano passado, o que 
traduz um incremento de 2.036 por ce"rito---:- No mesmo espaço de tempo, a ex
portação de .. Material de Transpotte"- item este no qual preponderam os 
automóveis e seus congéneres- evoluiu de minguados 25 milhões de dólares 
para l.Sl2 milhões, isto é: um vertiginoso pulo de 5.948 Por cento! 

Somente agora, a menós de um ano, os boletins da CACEX começaram 
a discriminar, no item "Material de Transporte", as respectivas receitas dos 
subitens- "Automóveis", "Autopeças", .. Veículos e Material Ferroviário", 
.. Tratares" e "Navios". Assim, não tenho elementos para separar as receitas 
de cada subitem ao longo do período 1971-1980. Todavia, áo confundir, pro
positadamente, a evolução de venda externa da gama de produtos automo
bilísticos com a evolução da venda de todos os_integrantes do item "Material 
de Transporte", o erro cometido é, sem dúvida, em desfavor da receita especí
fica-dos- wtom-óveis e- seus afins, cuja-part-:icipa~ão quan!-itativa e percentual 
vem sendo cada vez mais preponderante. 

Deveras auspicioso é o fato de que, apesar de recente e devastadora inva
sãó do carro japonês em mercados tradicionalmente cativos, as vendas de au
tomóvel brasileiro vêm subindo galhardamente. Segundo a CACEX, nos sete 
primeiros meses do corrente ano, remontaram essas vendas a 859 milhões de 
dólares, contra 485 milhões em igual período do ano anterior, o que equivale 
a uma ascensão de 77 por cento. Este "fato é tanto mais significativo quando, 
correspondentemente, a exportação de aviões, navios e-material ferroviãrio 
sofreu um decesso de 35 por cento, nos sete primeiros meses deste ano relati
vamente aos sete primeiros meses do ano passado. 

A projeção linear desses números augura um faturamento, ao termo do 
ano, em torno de um e meio bilhão de dólares, o que farâ da indústria auto
mobilística a quarta fonte geradora de divisas, apenas sobrepujada pela soja, 
pelo café c pelos minérios metalúrgicos. 

Já no ano passado, o complexo automóvel proporcionou renda externa 
superior a 800 milhões de dólares, cifra- esta que, sozinha, cobriou folgada
mente os 544 milhões da remessa dos lucros e dividendos de todas as multina
cionaiS cf.ue operam no Brasil. 

A exportação do carro brasileiro se estende a 84 paises, abrangendo to
dos os continentes, constituindo ele, talvez, nossa mercadoria mais universal. 

A par dos recursos que amealha lã fora para o País, a indústria automo· 
bilística assegura, di reta e ,indiretamente, a subsistência de quatro milhões de 
brasileiros, valendo também por autêritica galinha dos ovos de ouro do Te
souro Nacional, por ser a mais pródiga cascata de tributos, desde o imposto 
cobrado na fábrica, aos cobrados nos múltiplos canais de comercialização e 

manutenção. e nos milhares de postos de serviço, afora pedãgio, taxas, alva
rãs e infindável número de et cetera. 

Por tudo isto, o Brasil e os brasileiros já não podem predicindir da indús
tria automobilística, rierri ritesmo admitir sua estagnação e. muito menos, um 
retrocesso. No entanto, o perigo existe. Ele se chama- automóvel japonês, o 
mesmo que destruiu o pedestal da toda poderosa indústria automobilística 
norte-americana, fazendo-a imergir em terríveis dificuldades, eia que era se
nhora quase absoluta dos mercados mundiais. 

Já no ano passado, para nove milhões de carros americanos, foram fabri
cados li milhões de carros japoneses, 25 por cento dos quais vendidos aos' 
próprios Estados Unidos; na América Latina, a vendagem cresceu 81 por cen
to, em detrimento~ inclusive, de tradicionais mercados brasileiros, dos quais o 
Chile é o exemplo mais frisante. 

Como ê sabido, a crescente robotização do parque industrial do Japão 
permite que seu automóvel seja vendido a preço inferior ao similar de outra 
qualquer naciOnalidade. A fábrica Nissan, para uma produção diãria de. 
1.300 veículos, emprega menos de cem seres humanos. E, além da extraordi
nãria vantagem da minimização da mão-de-obra, ou como conseqUência des
ta vantagem, os japoneses ·ainda subsidiam os fretes marítimos. 

N oss_o Governo não deve, portanto, ficar indiferente à sorte do automó
vel nacional, e, ao contrário, deve tomar urgentes medidas que assegurem sua 
competitividade. Não se trata de simples ajuda aos fabricantes. Trata-se, sim, 
de ajudar o Brasil, e, muito particularmente, ajudar o fechamento do.nosso. 
periclitante balanço de pagamentos. 

Eram estas, Sr. Presidente e Srs. senadores, as considerações que julguei 
por bem fazer, na fugaz esperança de que elas possam contribuir para evitar o 
agravamento de problemas sociais e econômicos que tanto já nos afligem. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi· 
são do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Todo o Senado acompanhou a luta que um grupo de Senadores, da Co
missão Parlamentar de Inquérito, desenvolveu com relação à política nuclear 
e, especificadamente, ao Acordo Nunclear Brasil-Alemanha. 

Há dias, encontrando-me com o Relator da Comissão, o nobre Senador 
Milton Cabral, disse-me S. Ex' que, dentro de I O dias, entregarã o relatório 
que, por duas vezes, esta Casa já prorrogou a sua vigência, a fim de que pu
desse atender ao pedido de S. Ex• o nobre Relator. 

Sr. Presidente, o que estamos verificando é o seguinte: não sei se d Rela
tor apanhou dados que a Comissão não os conseguiu. E hoje nós já estamos 
com a carga de 50 tOneladas de combustível nuclear em Angra-I, ainda não se 
sabe o preço desse combustível nuclear, ainda não se sabe o custo das obras 
civis de Angra-I. 

O Sr. Gilvan Rocha - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. DiRCEU CÁRDOSO - Pois não. 

O Sr. Gilvan Rocha - A imprensa esta semana acaba de noticiar uma 
dessas coisas que deixa a Oposição estupefata, porque segundo a imprensa o 
custo do Programa Nuclear Brasileiro é apenas duas vezes maior do que foi 
dito e jurado pelo Governo. Quando nós estamos às voltas com a crise social 
do tamanho que o País atravessa, quando nós vemos agora a guerra aberta, 
entre um Governo que tenta impingir o pacotão da Previdência e o Congresso 
Nacional que a ete resiste, nós assistimos desolados a uma afirmativa que é 
mais um sonho de grandeza frustrado deste País. Porque se todos achamos 
que temos o direito, como Nação independente, de acesso à tecnologia nu
clear, por outro lado, haveremos de concordar que este luxo, num Pais que 
ainda tem reservas de potencial elétrico gerado por quedas d'água~ ê um abM 
surdo e ma~s urna vez se repete a fábula da cigarra e da formiga. V. Ex• que, 
hoje. fala no assunto com a propriedade que sempre teve quando cuida desse 
assunto nebuloso, faz um levantamento desse problema, ao qual desejo juntar 
esse fato que realmente nos deixa espantados. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - São fundamentadas as dúvidas de V. 
Ex~ De falO, durante o desenrolar de atividades da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, V. Ex-' lá sempre esteve presente e sempre participou com as suas 
indagações, com as-sUã.s perguntas, com as suas proposições, nuances, dúvi
das desse Acordo Nuclear e agora vem para o plenário e robustece todas elas 
com uma série de indagações que, nós também que fomos da Comissão Parla
menta[ de _Inquérito, as perfilhamos. São jUstas e fundamentadas as inda
gações de V. Ex• 

Não sabemos o custo de Angra I; a Comissão não sabe até hoje! 
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Sr. Presidente, hã cerca de um mês remeti à Mesa da Casa um pedido de 
informações sobre o levantamento de custos de Angra I e de Angra IT. Não 
sei até agora, qual o destino deste pedido de informações quando, na época, 
segundo combinação entre a Mesa e nós, este pedido deveria ser remetido ao 
Tribunal de Contas que, através de uma auditoria pudesse fazer um levanta
mento de custos e preços de Angra I e II, ou do Programa Nuclear brasileiro~ 

Até hoje, entretanto, nunca consegui uma resposta da Mesa de quais as 
providências e se de fato aquele meu pedido foi encaminhado ao Tribunal de 
Contas para o levantamento das dúvidas que a comissão tem. 

Isso, Sr. Presidente, vai motivar uma luta tremenda quando aqui nós co
nhecermos o Relatório do ilustre Senador Milton Cabral que talvez não te
nha essas informações, as quais nós precisamos e o povo brasileiro precisa co
nhecer. 

Eu pediria, então, a V. Ex" uma informação: Qual o encaminhamento de 
minhas informações solicitadas que, na primeira hora, eu encaminhei para se
rem remetida ao Tribunal de Contas da União? 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Senador Dirceu Cardoso, 
eu vou lhe dar a resposta agora, neste momento. Não vou é aceitar determi
nados tipos de interpelações, como Presidente da Casa. 

Fez V. Ex'- um requerimento e esse requerimento foi por mim deferido. 
V. Ex" presente à sessão e assíduo freqüente como é, deve tê-lo ouvido, o defe~ 
rimento do seu pedido c esse requerimento foi enviado aõ Tribunal de Contas 
da União. E do Tríbun-al áe" COTI.tas da União, na semana passada, recebi um 
documento reservado, já na quinta~ feira, -documento reservado assinado pelo 
Presidente do Tribunal de Contas da União e vai ser dado conhecimento a V. 
Ex~ 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas eu não tinha conhecimento disso. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• só não teve conhe
cimento de sexta-feira para cã. Agora, quanto ao deferimento do requerimen
to de V. Ex" sei que teve conhecimento, porque foi na hora. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Presidente, V. Ex• poderia dizer a 
data do deferimento--ao requerimento? 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Mando proceder a verifi
cação e informarei. 

O SR. DIRCEU CARDOSO-Até o deferimento eu sei, mas não soube 
se foi remetido. Desejava saber qual o enc3.rriJnh3.ffien-tÕ da minha solicitação. 
Tenho como certa, boa, hâbil bastante, a atuação do Tribunal de Contas; en
tão, como tenho dúvidas de que as informações que nos são prestadas são 
sempre duvidosas, agora sim, com a Auditoria do Tribunal de Contas da 
União, vamos saber o custo de Angra-I, o custo do combustível nuclear, va
mos saber o custo das perfurações de Angra-II, vamos saber o custo da laje de 
encabeçamento de Angra-II, vamos saber tudo que a Cciinissão até agora rião 
soube. Vamos tomar conhecimento, hoje, porque hoje estão chegando essas 
informações e vamos tê-las hoje, aqui, no Senado. Agora, faço um apelo ao 
ilustre Relator para que, antes de concluir o seu Relatório, que serâ circuns
tanciado, volumoso, criterioso como o sei, antes disso era preciso que nos 
desse, pelo menos, umas tintas das conclusões, dados que a comissão juntou 
durante tantos anos- dois anos me parece- ouvindo ministros, físicos nu
cleares, construtores de usina, empresários, engenheiros, diretores de empre
sas, diretores da NUCLEBRÂS e que até hoje não chegou a um dado certo 
sobre número de estacas de Angra-II, preço de-Angr~-1, preço do combustível 
etc. Ainda mais: se as negociações com os Estados Unidos da América estão 
sendo conduzidas de modo a estar garantida a recarga de Angra-I que, ao que 
nos consta, parece que há uma dúvida nessas negociações e é possível que o 
Brasil, então, como já ti nos jornàis, tenha que apelar para a URENCO, atra
vés da África do Sul para que tenha a recarga dentro de ano e meio, da pri
meira parte do combustível nuclear com que carregou Angra-I. 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós que lutamos a bem da verda
de, naquela comissão, desejaríamos que o Relatório não fosse fruStro; fosse 
conclusivo, a fim de que pudéssemos ter um resultado certo sobre o andamen
to do Acordo ou da Política Nuclear Brasileira. 

Estou de acordo com o nobre Senador Gilvan Rocha quando indaga que 
o preço das usinas talvez seja o dobro. 

Leio alhures que se calcula que se atinja a trinta e oito ou trinta e nove 
bilhões de dólares o custo deste programa nuClear. Mas não tenho dado ne
nhum, em mãos, oficial que me garante este resultado. Estou de acordo com a 
dúvida de S. Ex' Somente o custo de Angra~IL até à laje de encabeçamento, 
ao que nos constam, informações filtradas aí de meios oficiais, somente o es
taquearnento e a laje de encabeçamento devem ter custado ao País quinze bi
lhões de cruzeiros. Isto, para preparar o local onde vai ser erguida Angra-II, 

para fazer o local, para construir o local, em cima de um lamaçal de Angra 
dos Reis, e sobre essa construção vai ser erguida Angra-II. Até agora, desde 
fevereiro de 77 até 81, quatro ou cinco anos, ainda não se colocou um prego 
em Angra-II. Tudo é o local, preparar o local, o sítio sobre o qual vai ser er
guida Angra-II. Até hoje não sabemos esse custo. Escondem a sete chaves e o 
povo não sabe o quanto está pagando, como até hoje não sabemos também. 
Essas são contas, são fórmulas matemáticas do custo do quilowatt. Até hoje 
não se sabe o custo real do quitowatt de Angra-I, porque, jã que está com a 
carga de combustível, já que estão terminadas as obras civis, já que estão pa
gos ou negociados todos os componentes mecânicos e térmicos dessa usina, se 
tudo isso está negociado, está pago ou não pago, mas está negociado, o com
bustível está carregado, 50 toneladas de combustível nuclear, era para seco_
nhecer o preço de -Angra-I. E aí, então, nós teríainos o valor do quilowatt ge
rado pela primeira usina nuclear que, dizem, funcionará, primeiramente, num 
tipo de experiênc:;ia, errl dezembrO: dentro de sessenta dias, quando nós co
meçaremos a ver que, depois de doze anos, doze anos, começa a funcionar a 
priiTJeira usina atômica do Brasil. 

Ê preciso que o Senado saiba disso, doze anos se consumiram nessa usi
na e na Angra-II é possível que mais de doze anos sejam consumidos, porque 
quatro ou cinco foram só para preparar o local, não se colocou um prego em 
Angra-II, tudo é o local. E depois que s_e colocaram 1.376 estacas, fincaram 
mais 48 estacas de estabilização, estacas flutuantes, estabilizado, daquele con
junto, daquela estrutura sobre a quai vai ser instalada e construída Angra-II, 
ao preço, até agora, ao que consta, de quinze bilhões de cruzeiros. Mas nin
guém sabe, é um mistério que ninguém sabe, o povo não tem essas infor
mações. 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria que o ilustre Senador 
Milton Cabral, que está elaborando esse relatório, esteve nos Estados Unidos 
durante um mês, refrescando a cabeça desse torvelinho, desse turbilhão de 
notícias e de informações sobre Angra ou do nosso Programa Nuclear, está 
voltando, portanto, descansado, e antes de lançar o seu relatório, que vai de
sencadear uma tempestade aqui neste Senado, ele pudesse, pelo menos, infor
mar o custo de Angra-I e o custo, até agora, do local onde vai ser construída 
Angra~ II. Estamos construindo os vasos, os grandes componentes mecânicos, 
mas não se pôs uma colher de cimento em Angra-II, tudo é o local que se fez, 
é um lamaçal sujeito às vibrações brownianas do mar que bate a quinze me
tros de distância, continuamente, dia e noite, meses seguidos, anos seguidos, 
milênios, e nos próximos séculos submetendo aquela estrutura a uma 
vibração que pode significar um resultado danoso para a nossa usina. 

Assim, Sr. Presidente, jã que vamos conhecer a resposta do Tribunal de 
Contas ao nosso pedido de informação, que o Sr. Presidente disse que parece 
que agora não pode informar -não entendi bem a resposta do Sr. Presiden~ 
te, parece que agora não pode informar. O Presidente estã mudado. Estâ ven
tando um vento Nordeste aqui. Mas, Sr. Presidente, com vento ou sem vento, 
com ventania ou 'tempeStade, -com brisa ou monção, eu continuo na mesma 
posição, solicita rido informações a. quem tem o dever. de prestâ-las. à Casa. 

Não ouvi benl a informação porque estava perturbado aqui, ma~ parece 
que não pode dar informação, ou qualquer coisa nesse sentido. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nobre Senador Dirceu Car
doso, o Sr. Presidente, Senador J arbas Passarinho, informou a V. Exf- que ha
via recebido um comunicado reservado do Tribunal de Contas e que iria 
mostrá-lo a V, Ex'- Essa comunicação, parece, chegou as mãos de S. Ex' na 
quinta-feira. . 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Mas hoje já é segunda-feira, poderia 
ter-me informado. Não era pi-ecíso que eu fizesse esta indagação. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Ele já deixou claro a V. Ex• 
que o fará ainda hOje. -· -

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não precisava um dia qualquer. Antes, 
Sr. Presidente, da _saída do esperado relatório eu desejo essa informação. Se 
V. Ex" me quiser dá-la hoje, tem que me dá-la aqui, porque também lá eu não 
vou. T~m que me dar ou chamar à Mesa, porque lá eu não vou buscar infor
mação. · 

Assim, Sr. Presidé:nte, as coisaS estão empolando. Sr. Presidente, isso vai 
ficar de levantar empolas, como diz o espanhol. Agora é que estã chegando a 
hora de levantar empolas aqui no Senado. E empola todo mundo- empola a 
Mesa, empola os Senadores, empola a Oposição, empola o Governo, vai em
polar todo mundo. E nós precisamos, de vez em quando, meter um alfinete e 
furar essas bolhas. Essas bolhas, Srs. Senadores, de sangue pisado, ou bolha 
d'água ou bolha de vento só, mas nós vamos enfiar a agulha nisso. 

Assim, Sr. Presidente, solicitaria que essas informações me fossem dadas 
aqui, porque não vou buscã-las no Gabinete do Presidente- não vou. Têm 
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que me ser prestadas aqui, ou um funcionãrio que as-tréiga aqui. Leio e as 
faço voltar lá. Sr. Presidente, estou falando com a Mesa em inglês,.mas nós 
vamos acabar falando japonês com a Mesa, nem a Mesa me entende nem eu 
vou entender a Mesa mais. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Estou certo de que a Mesa 
sempre entenderá V. Ex•, como V. Ex• também entenderá a Mesa. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Então estâ bom. A Mesa tem o dever de 
me prestar essas informações. Não é favor, não, nem generosidade, nem edu
cação, nem atenção, nem civilidade da Mesa, é dever dela me prestar essas in
formações. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - E elas lhe serão prestadas, 
nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - !'stâ certo. Porque eu pedi em tempo 
-hábil, solicitei as informações à via conkeqüente, que é o Tribunal de Contas. 
V. Ex• sabe, V. Ex• foi Presidente da Comissão, prestou relevantes serviços à 
Comissão, e vai prestar ainda estou certo, sabe que as informações, sempre 
que nós as solicitamos, vinham com meses, dias e dias de atraso, tortuosas, 
distorcidas, etc. Assim, Sr. PreSídeiife, agradeço e aguardo, aqui no meu lu
gar, ou no meu gabinete, a informação que eu pedi. Não vou à Mesa do Presi
dente saber, nem vou tampouco ao Gabinete do Presidente saber. 

E já que nós estamos empolando - são as primeiras bolhas, como eu 
disse, ou de vento, ou de água, ou de sangue pisado - jã que estamos apre
sentando as primeiras bolhas nesta contestação final com a Mesa, não vou me 
arrepender e nem me afastar do cumprimento do meu dever. Nada me afasta
rã do meu caminho, ou melhor, falando o português da minha terra, ninguém 
me tira da minha estrada, ninguém! Então, antes que se chegue a uma contes~ 
tação violenta entre a Mesa e o Senador, se é possível ainda harmonizar-se 
essa vivência, agradeceria muito. Agora, se não é possível, o que Deus deres
tou disposto a comer. Se houver qualquer irreverência da Mesa, eu a respon
derei com a mesma irreverência- aqui é potência para--potência- e·-s:e a 
Mesa quiser ser autoritária eu responderei malcriadamente. 

Não estou precisando da Mesa para nada, por enquanto- estou em boa 
saúde, não .quero me hospitalizar, nãO ·quero nada com a Mesa. Não vou lá, 
porque têm que entregar a mim. 

Sr. Presidente, o famoso relatório, o esperado relatório da Comissão 
Parlamentar de Inquéri~o, vai levantar um turbilhão de indagações, de per
guntas, de negações, de interpretações, ãqui no Senado e no País inteiro, e eu 
gostaria que V. Ex•, que presidiu durãnte tanto tempo a nossa Comissão. in
tercedesse junto ao Sr. Relator, para que S. Ex•. que me comunicou que den1 
tro de I O dias apresentará O relatório, fizesse a sua entrega numa reunião in
formal entre aqueles ex~membros da Comissão. Nós já estamos afastados,. 
mas somos ainda da mesma comissão, e vamos fazer essas inquirições toda! 
como Membros da Comissão de Minas e Energia, antes de ser lançado a: 
público ou de ser dado à luz o famoso oi..l esperado relatório da ComisSão· 
Parlamentar de Inquérito, que dizem ser uma obra prima, com mais de 500 
páginas. A Comissão tem que ficar de fériãs uni.ã. semana, só para ler o rela
tório. São _5QO páginas denSas, de dados extraídos de várias fontes america
nas, russas, inglesas, francesas, alemães, austríacas, da África do Sul, que vãa 
demandar um estudo apurado, cuidadoso, meticuloso dos ex-membros, como1 
eu e V. Ex•, daquela saudosa Comissão Parlamentar de Inquérito. 

São essas, Sr. Presidente, as providências que eu desejaria ver tomadas, 
já que hoje, amanhã ou depois, ou antes do relatório, eu vou conhecer o resul
tado das ·minhas indagações, via Tribunal de Contas. V. Ex•, Sr. Presidente,. 
recorda~se porque presidiu aquela reunião - nós os da Comissão colocamos 
o Tribunal de Contas como órgão valiosíssimo na apuração desses dados, e 
por isso bate:qiOS à porta daquele Tribunal. Mas, para remeter o nosso pedido 
de informações; a Comissão aprovou, ria sua última reunião, aqueles pedidos 
que nós fizemos. Portanto, estamos a coberto de qualquer surpresa; tudo foi 
aprovado pela Comissão presidida por V. Ex•, na derradeira hora em que nós 
nos despedíamos, saudosos, daquela Comissão que trouxe tanta luta, tanto 
trabalho, tanta preocupação, tanto desgosto. tanta contrariedade, mas de
monstrou o valor daqueles _Senadores que para ela foram indicados. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.' Muito bem/) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)~ Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lomanto Júnior. (Pausa.) 

S. Ex• não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 
O SR. ALMIR PINTO (Pronunci_a o seguinte discurso. Sem revisão do 

orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Designado pelo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Regionais desta 

Casa, compareci à 255' Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da SU
,DENE- Superintendência do Desenvolvimento do NoÍ'deste- realizada a 

30 do mês pretérito, na cidade do Recife. Presentes quatro Srs. Governadores 
- Pernambuco, Ceará, Sergipe e Território de Fernando de Noronha. Os de
mais Estados se fizeram representar por membros dos executivos estadua~, 
designados pelos respectivos governadores. Contou a reunião com represen~ 
tantes credenciados dos ministérios e com a presença do Exm<? Sr. Gener-al Jo~ 
sé Antônio de Alencastro, Presidente da TELEBRÁS, que brindou os presen
tes àquela reunião com uma detalhada exposição sobre as atividades do ór
gão que preside, na área nordestina. 

Iniciaram-se os trabalhos sob a presidência do Superintendente, Dr. Vai~ 
frido Salmito Filho transferindo-a, a seguir, ao Exm<? Sr. Governador do Ter
ritório de Fernando de Noronha. 

Realizada a leitura da A ta da 254• Reunião Ordinária, aprovada por 
unanimidade, passou-se à leitura do relatório da Secretaria Executiva, a car
go do seu Superintendente, em cujo sumário alinhou as seguintes principais 
atividades: 

SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO Pág. 
I - Principais A tividades 
1.1 - Mobilização de Recursos Financeiros pela SUDENE 
1.2- Síntese dos Resultados Obtidos 
1.2.1 - Planejamento e Promoção de Programas e Projetas Com
plementares 6 
1.2.2-Administração de_ Incentivos Fiscais e Financeiros- FI-
NOR 10 
1.2.3- Programas Regionais Especiais 12 
1.3- Execução do Plano de Emergência 15 
2- Demonstrativos da Execução dos Programas e Projetas 
2..1- Mobilização de Recursos Financeiros pela SUDENE 21 
2.2- PlaneJ'amento e Promoção de Programas e Projetas Comple~ 
mentares 22 
2.3- Administração de Incentivos Fiscais e Financeiros 31 
2.4 --Coordenação dos Programas Regionais Especiais 46 

No item 1.1 do documento lido perante o Conselho Deliberativo, vamos 
encontrar a discriminação da Mobilização de Recursos Financeiros pela SU~ 
DENE. 

O Sr. Superintendente nos dá uma posição do órgão de Desenvolvimen
to do Nordeste relativa ao mê_s de agosto: 

1.1 -Mobilização de Recursos Financeiros pela SUDENE 
Ao -término do mês de agosto, a SUDENE registrava um total 

de Cr$ 55,1 bilhões aplicados na execução de suas atividades. 
Desse total, os setores beneficiados pela política de Incentivos 

Fiscais e Financeiros absorveram Cr$ 17,0 bilhões, os Programas 
Regionais Especiais-Cr$ 18,5 bilhões e os restantes Cr$ 19,6 bilhões 
destinaram-se às ações de Planejamento e Promoção de Programas 
e Projetas Complementares, correspondendo, respectivamente, a 
30,9%, 33,5%' e 35,6% de realização. 

Os itens 1.2 e 1.2.1 nos dão a "Síntese dos Resultados Obtidos" e o "Pla
nejamento de Promoção de Programas e Projetes Complementares", respec
tivamente, o que nos permitiu conhecer o orçamento próprio da SUDENE 
para o corrente exercício, de que encerra uma dotação de recursos da ordem 
de Cr$ 31,7 bilhões, tendo sido arrecadados, até 31 de agosto último, Cr$25,6 
bilhões, o que representa 80,8% de execução da receita anual prevista. 

A despesa, no mesmo período, teve comprometidos Cr$ 27,6 bilhões, 
embora efetivamente aplicados apenas Cr$ 22,5 bilhões nas atividades em 
curso na Região, equivalendo, assim, a 87,38 e 71% da despesa programada 
para o exercício. 

O Relatório da Superintendência nos dá notícia da Portaria n<? 121, de 29 
de julho de_I981, do Sr. Ministro do Interior, delegando poderes às Superin
tendências Regionais de Desenvolvimento de formalizar convênios e acordos 
com os Estados eM unicípíos, no sentido de implementar os programas de de
senvolvimento urbano na Região'. 

O Ministério do Interior participará com Cr$ 360 milhões, caben-do a im
portância de CrS 120 milhões para as Regiões Metropolitanas de Recife, For
taleza e Salvador, mediante a assinatura de convênios referentes às progra
mações das citadas Regiões. 

Consta do RelatóriO do Sr. Superintendente Walfrido Salmito um capí
tulo dedicado à Comissão Regional de Energia, a cargo de quem estâ agili
zando a utilizaçã9 de fontes energéticas alternativas, ressaltando o Programa 
da Turfa, desenvolvido pela Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais, 
Programa este que conta com recursos do Programa de Mobilização Energé
tica. As jazidas estão estimadas em 600 milhões de toneladas e se estendem de 
Maraú, na Bahia, até o Rio Grande do Norte. 
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Pretende a SUDENE sugerir ajustamentos no PROÃLCOOL, objeti
vando com isto o aproveitamento do bagaço de cana e do babaçu, tanto 
aquele como este a constituírem programas especialmente voltados para o 
aproveitamento energético, interessando especialmente o babaçu não só ao 
Nordeste como também aos Estados de Goiás e Mato Grosso. 

Um outro tema abordado no Relatório diz respeito à Energia Solar; é o 
próprio superintendente ~ue diz do interesse do órgão que preside em estimu
lar o desenvolvimento e a divulgação do uso de novas fontes alternativas de 
energia, tanto assim quejâ -celebrou convênios Com a Univérsidade Federal 
de Pernambuco e 7• Região Militar, nos valores de Cr$ 10 milhões e Cr$ 30 
milhões, respectivamente, medianté os quais serão instalados coletores sola
res planos no restaurante da Universidade Federal de Pernambuco e no refei
tório do 79 Grupo de Artilharia da Costa, se"dhidO em Olinda. 

Faz menção o ·trabalho do Dr ..,José Salmito ao Encontro de Reitores das 
Universidades do Nordeste, sob o patrocínio da Universidade Federal do 
Cearâ, a cuja instalação estive presente O o dia 19 do mês em curso, é que teve 
como principais objetivos ã. de~nição de u_ma pofítiC:i de cooperação entre as 
instituições de ensino superior do Nordeste e assegurar maior integração dos 
programas e projetes universitários com a ação gover·namental. 

A Feira Nacional de Artesanato, já que a ARTENE, subsidiária ·da SU
DENE, dela participou, foi outro ass'unto abordado no Relatório. Essa Feira 
realizou-se na cidade de Gramado, no Rio Grande dO Sul, de 4 a 13 do mês 
passado, com a exposição de peças do artesanato nordestino, o que muito 
concorreu para solidificar uma posição privilegiada entre os consumidores do 
Sul, face aos fluxos turísticos e à política agressiva de promoção e vendas 
adotada pela ARTENE. 
1.2.2 - Administração de Incentivos Fiscais e Financeiros - FINOR. 

1.2.2.1 - Cartas-Consulta. 
Pelo que se constata do Relatório, ãté 31-8-81 159 cartas-consulta de em

presários Que dcS-ejaln-ínvestir no Nordeste, utilizando as vantagens ofereci
das pelo atual sistema de iricentivos, estavam em c3.rteira para serem aprecia
das pela $UDENE, representando isto Uma perspectiva de investimentos to
tais da ordem de Cr$108,4 bilhões, sendo de Cr$ 38,7 bilhões a participação 
do f'INOR. 

Para que se tenha uma idéia exata do que ocorre nesse setor de incenti
vos, basta que se diga que naquela data- conforme consta do Relatório- o 
saldo de cartas-consulta aguardando' projeto registrava um total de 146, signi
ficando isto uma previsão de investimento da ordein de Cr$ 122,7 bilhões, dos 
quais Cr$ 36,7 bilhões oriundos do F!NOR. 
1.2.2.2 Projetes Aprovados 

Menciona o Relatório que nada menos de 81 projetes foram aprovados 
até julho, estimando-se investimentos que ascendem a Cr$ 37,4 bilhões, dos 
quais Cr$ 10,5 bilhões a procederem do F!NOR. São ainda estimadas em 
13.972 as oportunidades de empregos diretos. 

O trabalho apresentado pelo Superintendente da SUDENE ainda traz 
no seu texto dados sobre a Execução Orçimlentária do FINO R, Projetps Im
plantados, Programas Regionais Especiais: POLONORDESTE, Projeto Ser
tanejo, PLANASA, Progra-ma de Aproveitamento dos Recursos Hídricos do 
Nordeste, Execução do Plano de Emergência e Desempenho da Economia 
Regional no Primeiro Semestre de 1981. 

Abstenho, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de uma aprciação; mesmo suw 
cinta, porque lhes iria tomar muito tempo. Devo, no entanto, dizerwlhes que 
toda a documentação da 255• Reunião do Conselho Deliberativo da SUDE
NE ficará com a Secretaria da ComissãO de Assuntos Regonais pafa as con
sultas que os Srs. Senadores desejem fazer sobre os assuntos que lhes interes
sem. 

Antes de encerrar este meu pronunciamento, desejo ler, para conheci
mento dos Srs. Senadores, a relação dos convênios assinados pelo- Orgão de 
Desenvolvimento do N ardeste, no dia 30 de setembro, envolVendo os Estados 
da área nordestina: --- -

RELAÇÃO DOS CONVENIOS A SEREM ASSINADOS NA REUNIÃO 
DO CONSELHO 

30-9-81 

I -Convênio SUDENE/Estado de Pernambuco para exe
cução de um programa de Fomento ao Turismo, no Distro de Fa
zenda Nova/PE - CrS 8.000.000,00. 

2- Convénio SUDENE/Estado da BahiajDAB para exe
cução do pro}~to de Implantação do Aeroporto da cidade de Irecê-
BA - Cr$ 30.000.000,00 .. 

3- Convênio SUDENEjEstado de Pernambuco/FIDEM/
Secretaria de Planejamento de Pernambuco para execução do pro-

grama de investimentos na Região Metropolitana do Recife, em 
1981 - Cr$ 120.000.000,00 (MlNTER/SUDENE) 

4- Convênio SUDENE/Estado do 
Ceará/ AUMEF /SEPLAN-CE para execução do Programa de ln
vestímentos na Região Metropolitana de Fortaleza-CE, em 1981 
- Cr$ 120.000.000,00 (MINTER/SUDENE) 

5- Convênio SUDENEjEstado da BahiajCONDER/SE· 
PLANTEC para execução do Programa de Investimentos na Rew 
gião Metropolitana da Bahia, em 1981 - Cr$ !20.000.000,00 
(MINTER/SUDENE) 

6- Serão ainda assinados 9 {noVe) convênios com os Estados 
do NE, referentes ao Programa de Cidades de Porte Médio, em um 
total de Cr$ 1,018 bilhões, sendo CrS 550,4 milhões de recursos 
MINTER/SUDENE. As contrapartidas estaduais são de 257,6 mi
lhões e as municipais de 210,182 milhões de cruzeiros. 

7- Convênio SUDENE/Estado do Ceará, Programa SAM!- "Apoio 
ao Migrante" Valor CrS 8.000.000,00 

8- Convênio SUDENEJEstado Pernambuco, Programa 
SAM! - "Apoio ao Migrante" Valor CrS 8.000.000,00 

9- Convênio SUDENE/Governo Estado do Rio Grande do 
Norte - Programa SAM! "Apoio ao Migrante" - Valor Cr$ 
5.400.000,00 

10- Convênio SUDENE/Governo Estado do Piauí - Pro
grama SAM! "Apoio ao Migrante" - Valor Cr$ 4.000.000,00. 

Serão, igualmente, assinados convênios para continuidade da 
execução dos serviços e obras de correção e prevenção dos efeitos da 
seca, para execu.ção do programa de obras de perenização de rios no 
semi-árido e, finalmente, para instituição do programa de interiori
zação das telecomunicações na Região N ardeste, este último com a 
TELEBRÁS. 

Todos os convênios hoje assinados (foi no dia 30) soman 1.242 milhões" 
(SUD.) 

Esse, Sr. Presiaente, o relatório sucinto -que trago ao Senado, na tarde de 
hoje, e que será por mim "encaminhado ao- Presidente da Comissão de Assun
tos Regionais, ilustre Senador Alberto Silva: Muito obrigado. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Sobre a mesa, requerimentos 
que serão lidos pelo Sr. }'?-Secretário. 

São lidos ~s seguintes 
REQUERIMENTO N• 332, DE 1981 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal 
Com apoio no Regimento Interno, requer o Senador que este subscreve 

as seguintes informações à Mesa: 
a) Qual o montante de empréstimos concedidos aos Estados, em 1979? 
b) Qual o montante concedido aos municípios naquele mesmo ano? 
Sala das Sessões, 5 de o_utubro de 1981. - Dirceu Cardoso. 

REQUERIMENTO N• 333, DE 1981 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal 
O Senador cr.ue este subscreve requer à Mesa, com apoio no Regimento, 

as seguintes informações: 
a) Qua1 o montante de empréstimos concedidos aos· Estados, em 1980, 

com indicação do número de empréstimos, indicação do volume de cruzeiros 
e do volume de moedas estrangeiras. 

b) Indicar qual o montante dos ei)lpréstimos aos municípios no referido 
ano de 1980, com as mesmas indicãções acinia referidas. 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 1981. - Dirceu Cardoso. 

REQUERIMENTO N• 334, DE 1981 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal a. 
O Senador que este assina, com apoio no Regimento requer à Mesa lh{ 

sejam concedidas as seguintes informações: 
a) Qual o montante de empréstimos concedidos aos Estados em 1981, 

com indicação do número deles, volume de moeda nacional e volume de moe
da estrangeira. 

b) Qual o montante de empréstimos concedidos aos municípios, com as 
mesmas indicações, sepri.àidãinCnte, -do item anterior. 

Sala das Sessões, 5 ·de outubro de 1981. - Dirceu Cardoso. 

REQUERIMENTO N• 335, DE !981 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal 
Com apoio no Regimento, o Senador infra-assinado requer à Mesa lhe 

sejam prestadas as seguintes informações: 
a) Qual a relação dos pedidos de empréstimos remetidos ao Senado e 

ainda não aprovados, com indicação de seu número, indicação do montante 
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por Estado, indicação do montante em moeda nacional e estrangeira, e si
tuação em que se encontram atê o dia 5 do corrente mês e ano. 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 1981. - Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Os requerimentos serão des
pachados pelo Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) ,-- Está finda a Hora do Expe
diente. 

Passa-'se '5 

O~DEM. DO DIA 

Nã'o há quorum para delíbc::ração: 
Em conseqUência, todas as matérias da pauta de hoje, dependentes de 

votação, não serão' submetidas a votos, fiCando sua apreciação adiada para a 
próxima sessão. ordinária. · 

São os segufntes os itens cuja apreciação é_ adiada 

Continuação da yot.ação, em.turno úriico, do Projeto de Resolução n9 49, 
de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Pa
recer n"' 361, de; 198~; com voto vencido do Senador Affonso Camargo), que 
autoriza o Gpverno do EsJ.aQo'do Mato Gr.osso do Sul a realizar operação de 
empréstimo externo fiO valor deUS$ 30~000,000.00 (tripta milhões de dólares 
americanos), destina:do ao programa de investimentos do Estado, tend? 

PARECERES, solY n•s 362, 663 e 664, de 1981, das Çontissões: 
-de Constl)uição e .fustiça, }"pronunciamento: pela coostitucionalidade 

eju~idicidade, c~m voto vencido-do Senador Hugo Ramos; 2P pronunciamen
to: fa'9orável à Emenda n9 1 da Comissão de Finanças, com voto vencid.o, em 
separado, do Senador Mendes Canale; e 

-de Finanras {2" pronunc-iamento: ·em virtude de documentação ane. xa
da), apresentando Emenda n9 1-CF, com voto vencido dos Senadores Josê 
Fragelli, Affonso Camar~o <; Pedro Simon. 

(Dependendo-da votação do Requerimento n9 331, de 1981, do Senador 
Mende~ Canale de adia menta. da votação para cumprimento de diligência). 

' 2 

Votação, em t\lrno únicO~ do Projeto de Lei da Câmara n9 72, de 1979 (n"' 
3.467/77, na Casa de origem), que dâ nova redação ao caput do artigo 55 da 
Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 248 e 249, de 1981, das Comissões: 
-de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência 

Social), favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Cha
ves; e 

- de Saúde, favorável. 
3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da' Câmara n9 27, de 1981 (n9 
t.qOl/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Execut-ivo a instituir a 
Fundação Universidade da Fronteir<l Oeste do Rio Grande do Sul, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 640 e,641, de 1981, das Comis-
sões: 

.....- de Educação e Çultur'ti; e 
- de Finanças. 

4 
Votação, ent turno único, do Projeto de Resolução n• 90, de 1981 (apre

sentado pela Comissão 'de Economia como conclusão de seu Parecer n9'6o8, 
de 1981, com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autoriza o Gover~ 
no do Estado do Piauí .a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e 
quatro milhões, cinqUenta e três mil e cem cruzeiros) o mont.ante de sua dívi
da tonsoliqada, tendo 

PARECER, sob n• 60~, de 1981, da Comissão: 
-de Constituiçãb r JUstiça, pela consthucion?lidade e j\].ridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale. 

5 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 93, de 1981 (apre

senta-do pela Çom1ssão de Economia com.o cortclusão de seu Parecer n9 619,_ 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em 
C;$ 50.000.000,00 (cinqUenta milhões dé cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 620 e 621, de 1981, das Comissões: 
-de Constituiçãb e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. · 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 95, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 625, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapâ (AP) a elevar em 
CrS 20.000.000;oo (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 626 e 627, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munic(pios, favorável. 

7 

Vot.'ilção, em turno único, do Projeto de Resolução_n9 96, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'» 628, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Madngã (PR) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove 
milhões, quiilhentos C vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e 
cinco centavos), tendo 

PARECERES, sob n•s 629 e 630, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Sénador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favorável. 

8 

VofaçãO, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 205, de 1980 (apre~ 
sentado pela Co'missão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.356, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar 
em· CrS 49.070.232,88 (quarenta e nove milhõCs, setenta mil, duzentos e trinta 
e dOis cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 7, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia comO conclusão de seu Parecer n"' 21, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) a elevar em 
Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, sete
centos e vinte e cinco cruzeiros r o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 22 e 23, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 68, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Ecónoiriía como conclusão de seu Parecer n9 421, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópo1is (SC) a elevar 
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e -oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de. sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 422 e 423, de 1981, das Comissões: 
_lde Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e ' 
- de Municípios, favorá_vel. 

11 

Votação, em 'turno único, do Projeto de Resolução n9 84, de 1981 (apre
sentado pela Çomissão de ECOnomia como conclusão de seu Parecer n9 485, 
de 198.J.), que ã'utoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em 
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqUenta 
mil, quareiTta e seis cruzeiros e cinqUenta e sete centavos) o montante de sua 
dívida cons.olidada, tendo 

PARECERES, sob n!s 486 e 481, ae 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 91, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 610, 
de 1981), que ajl!oriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$ 
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos c! vinte e dois mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob ~·s 611 e 612, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justi.ça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Franco Montoro; e 
- de Municípios, favorável. 
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13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 8, de 1981 {apre
sentado pela Comissão de Economia cofio conclusão de seu Parecer n9 24, de 
1981), que autoriza a Prefeitura MuniCipal de Franca (SP) a elevar em Cr$ 
29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mll, vinte e cin
co cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 25 e 26, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição" e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municíplos, favorável. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 64, de 1981 (apre
sentado reta Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nll 409, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba (SP) a elevar em Cr$ 
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e CinqUenta e cinco mil, nove· 
centos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o rriontante de sua dívida 
consolidada interna, tendo 

PARECERES, sob n•s 410 e 411, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municfpios, favoráveL 

15 

Votação, em turno único, do Projeto ôe Resolução n9 4, de 1981 (apre
sentado pela ComissãO-de Economia cómo conclusão de seu Parecer n9 12, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e JUStiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecen
tos e vinte e dnco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 6, de 1981 {apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 38, de 1981 (apre
sentado pela Comissão" de Economia como conClusão de seu- Parecer n'i' 279, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em 
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta 
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) O montante de sua-dívida Consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munic-ípios, faVoráveL 

19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 88, de 1981 (apre
sentado pela Comissão- de Economia como conclusão de seu Parecer n9 594, 
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiás a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove rililhões, oito
centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

20 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 675, 

de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em 
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municfpios~ favorável. 

21 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 396, 
de 1981), que autoriza o Governo-do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e 
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela--constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

22 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 102, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 678, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvile (SC) a elevar em 
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida· consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

23 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9108, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 713, 
de 1981), que autoriza o GOverno do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar 
em Cri 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e no
venta e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 714, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

24 

Votação, em turno único, do Requerimento n~'40, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo do escritor Josué Montello, refererite ao ingresso do ex-Ministro 
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. 

25 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronãutica, 
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de 
1964. 

26 

Votação, em turno único, do Requerimento n11 268, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n'i' 240, de 1980, do Senador Franco 
Montara, que estabelece a participação de representante dos empregados e 
empresários na administração da Previdência Sociaf (INPS, lAPAS e 
INAMPS). 

27 

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 149, de 1981, do Senador 
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo intitulado .. 0 Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Mone~ 
tário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do 
Brasil, edição de 23 de junho de 1981. 

28 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 313, de 1981, do Senador 
Marces Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n• 156, de 1979, do Senador Hum
berto Lucena, que institui o seguro-desemPrego, e determina outras provi
dências. 

29 

Votação, em primeiro 'turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 22, de 1981, 
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores,_ 



DlÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II} Outubro de 1981 

colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo 
PARECERES, sob nos 654 e 655, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no 

mérito, favorável; e 
- de Educação e Cultura. favorável. 

30 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'>' 117, de 
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como incenti
vo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pe
las pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob nos 204 a 207, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e JUiliça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto em separado do Senador Aderbal Jurema; 
-de Assuntos Regionais, fav-orável, com voto vencido do Senador José 

Lins; 
- de Economia. favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e 
- de Finanças, favorável. 

31 
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos 

termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'>' 
357, de 1979, do Senador Orestes Quéicii, -que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo 

PARECER, sob n' 1.006, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Ader
bal Jurema. 

32 

Votação, em primeiro turno (àpreda-ção preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n'>' 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da 
Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 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. 

33 
Votação, em primeiro turno (apreCiação preliminar da constitucionali

dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n'>' 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, qtie isenta do imposto de 
renda o 13"'-salário, tendo 

PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstituciOnalidade. 

34 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali~ 
dade ejuridicidade, nos termos do art. 296 d9 Regimento Interno), do Proje
to de Lei do Senado n9 163, de 1980, do Senador Orestes QuérCia, que dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo 

PARECER, sob no 1.009, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e JuStiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

35 

Discussão, em turno único,-do Projeto de Resolução n"' 40, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão d~e seu Parecer n'>' 
318, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (M G) a elevar em 
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munictpios', favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 309/81, do Senador Dir

ceu CardosO, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Cons
tituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Teotônio Vilela. 

O SR. TEOTONIO VILELA (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

O agravamento da situação em todos os ângulos da realidade nacional 
não é produto apenas da notória incornpetêncía administrativa, mas também? 
da tática oficial de contentar-se com resolver, o que já é muita coisa, o proble-

ma da sustentação da equipe dominante no poder, através de qualquer forma 
de manobrisrno ou de artifício que inclua até mesmo a chamada abertura. O 
tempo e o esforço governamentais são insuficientes para tão hercúlea tarefa. 
Da maneira que a multiplicação diária dos casos insolúveis gerou a acumu
lação sistemática desse monstruoso e monumental acervo negativo que, ne
cessariamente, teria que despertar a Nação inteira para gritantes ameaç·as à 
essencialidade de suas características básicas. 

Pois se a Nação é um passado comum e ao mesmo tempo um futuro co
mum, desgraçadamente há forças poderosas que agem contra a história de 
um projeto comum. Uma coisa são divergências politicas em relação a fatos e 
conceitos, outra bem diferente são divergências políticas que alteram comple~ 
tamente a história. No nosso caso, se faz pior, em vez de alterar-se,-@achuca
se ou deturpa-se a história. Alterar a história é próprio das revoluções, isto é, 
dos movimentos que se preparam para executar mudanças que gerem um 
novo "protótipo de civilização", segundo estudiosos da matéria, "e não ape
nas um golpe de Estado local". O que se faz no Brasil é um programa um tan
to. trapalhão, sem verve artística. Um programa que descaracteriza o Brasil, 
como a política de exportação, de recessão, de desemprego, de casuísmos in
fernais, de inflação~ ou como a política anti-alcooleira e pró-multinacional, 
como, ainda, entre muitas outras, a política do GETAT (Grupo" Executivo 
das Terras do Araguaia e TocantinS), le,kítimo braço armado do Conselho de 
Segurança Nacional na área mais rica da Amazônia. 

Ora; se não há tempo e nem apetite para solucionar problemas que a 
cada instante entram pelos olhos do Governo, quanto mais para aqueles que 
se situam nas dobras das matas virgens ou nas curvas dos rios amazónicos. O 
que significa, para o Planalto, um distrito do Município de ConceiçãO do 
Araguaia chamado São Geraldo do Araguaia? Nada. O que significa, para o 
Planalto, a prisão, por qualquer motivo, de dois padres e treze posseiros num 
conflito que se deu numa desértica estrada de uma desconhecida fazenda cha
mada Cajueiro? Nada, Que significa, para o Planalto, a expulsão de padres 
franceses e o enquadramento de posseiros na Lei de Segurança Nacional? Na
da. Na verdade, nada significa nada para o Governo, a não ser a luta feroZ 
que trava pela sustentação da equipe dirigente no poder. 

ConvenharlÍ_os, Sr. Presidente, é um Senhor trabalho para quem está can
sado e desesperança_do. Mas a evolução da política brasileira anda tão depres
sa que, já agora, ignorar o que se passa em São Geraldo do Araguaia e em 
Xinguara, distritos de Conceição do Araguaia, no Pará, é cansar-se mais e 
apressar u fim. Além da obcessão governista de não permitir alternância de 
poder, quando o poder, num regime de Governo presidencialista, reside na 
Presidência da República, o oficialismo também insiste em não permitir que a 
Pátria reclame o direito de gritar contra as ofensas que lhe fazem autoridades 
carentes de poder legítimo. E legitimidade em política equivale à autoridade. 
Mesmo porque não há autoridade sem legitimidade, sabido que esta é que 
confirma aquela. E se o poder precisa de autoridade para exercer-se, precisa 
também de legitimidade para ter autoridade. 

I 
A pátria amazônica exige atenção, compreensão e consideração. Seus 

melhores homens estão abatidos, como os companheiros de Euclides da Cu
nha na missão de reconhecimento do Alto Purus - e, como eles, necessita~ 
dos, antes de tudo. de estímulo para, ainda como eles, reagir em nome dos re
clamos da pátria. Vale a pena lembrar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o 
Barão do Rio Branco confiou ao escritor Euclides da Cunha a missão de su
bir o rio Purus juntamente com uma miss~o peruana, para, juntos, esclareci
dos os pontos controversos, conseguirem estabelecer fronteira tranqüila entre 
os dois países. Euclides da Cunha levava desvantagem já naquele tempo era a 
mesma coisa não só quanto ao equipamento humano como quanto ao mate
rial, em relação ao grupo peruano, que além do mais tinha melhor conheci
mento da região. Mas Euclides era um obstinado. O grupo brasileiro, exausto 
e faminto, não tinha mais condições de prosseguir e nesse sentido o escritor 
foi alertado. Não obstante o ótimo tratamen.to dispensado ~o grupo peruano, 
cujo governo, em tempo, cuidara dos meios para essa expedição, o espírito do 
auJgr dos "Sertões" recusava-se a aceitar aquilo que seria, para ele e para o 
Brasil, uma derrota, ou seja o retorno à cidade de Manaus. Relata o próprio 
Euclides que, ao chegar à foz do rio Calvajani, um dos braços do Purus, con
sidera "a empresa perdida". E, textualmente: "Os bravos companheiros 
rendiam-se aos reveses". E, por isso mesmo, confessa, - respeitaria neles a 
"imunidade do seu próprio infortúnio". 

Mas de manhã, quando os peruanos desarmavam as suas barracas para 
prosseguir viagem, enquanto jaziam, abatidos, os brasileiros, deu-se aquilo 
que se podia chamar de o levante da Pátria. Ouçamos o próprio Euclides: "E 
atravessando pelos grupos agitados, um sargento - passo grave e solene, 
corno se estivesse em praça póblica à frente de uma formatura- cortou per
pendicularmente a praia, em rumo à canoa do chefe, tendo ao braço direito, 
perlilada, a bandeira peruana, que deveria içar-se à popa da embarcação". 
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"De fato, em chegando, hasteou-a. Passava um sudoeste rijo. O belo pa
vilhão vermelho e branco desenrolou-se Jogo, todo estirado, ruflando ... " 

"E acudiu-me a idéia de apontar aquele contraste aos companheiros aba
tidos. Mas, ao voltar-me, não os reconheci. Todos de pé. A simples imagem 
do estandarte estrangeiro, erguido triunfal, como a desafiá-loS, galvanizara
os. Num lance, sem uma ordem, precipitaram-se aos aprestos da partida. Em 
segundos, a nossa bandeira, que jazia enrolada em terra, aprumou-se por seu 
turno em uma das canoas, patenteando-nos aos olhos". 

"As promessas divinas da esperança!" 

E concluiu Euclides da Cunha, o peito cheio de Brasil e fé, retemperado, 
como seus companheiros, para enfrentar o futuro_: 

''E partimos, retravando, desesperadamente, o duelo formidável com o 
deserto ... " 

Exibo, de propósito, esse episódio para que os .. abatidos" animem-se
e .. Abatidos" são todos os que vivem na Amazônia, inclusive certas autorida
des- abrindo mão da ••imunidade do infortúnio", e de pé desenrolem a ban
deira nacional atirada às cinzas das queimadas criminosas, à cobiça interna
cional e naéional desenfreadas, ao imobilismo da Federação e à iridiferença 
da República.~ preciso retravar o duelo formidável com o deserto verde, des
sa vez restaurando nossas fronteiras COm conhecidos invasores, entre eles as 
multinacionais os poderosos de qualquer estofo, que compram títulos de pos
seiros e depois denunciam outros posseiros como subversivos; os que usam 
títulos de propriedade falsamente adquiridos mediante propina e autorida
des; as que compram esses títulos e, através de posse de mágica, passam a 
apresentá-los com tranqUilo valor legal; os que, enfim, de qualquer forma, 
contribuem para conspurcar as transações de terra. 

h necessário que se faça alguma Coisa para salvar das péssimas condições 
em que se encontram os ••abatidos" pela carência de estímulo, de lei, de jus
tiça, de alimento para a alma cívica; É necessário entender, para então rom
per a película da ·~imunidade do infortúnió~' (jue vi nos olhos dos posseiros 
presos, pondo em brios a Federação e a República no sentido de que atentem 
para a urgência de alçar a bandeira nacional, "enrolada em terra", em cada 
aceiro de roça, para livrar os posseiros d-o mal e simbolizar o nacionalis'ino 
que ela própria encerra. 

"A agricultura não_ é mera técnica profana; ê um ato sagrado, 
ritual, porque contribui para o aumento da vida encerrada na se
mente e no sulco, nas forças ocultas do sol e da água. O trabalho do 
homem ata o feixe dessas forças esparsas. O trabalho é oração, co
munhão mais funda entre o homem e Deus. 

Vinde receber de Deus a vida. 
A chuva mesclada aos raios do sol dar~nos-á a vida, cantam os 

lavradores dinkas do Sudão." 

Essas são palavras de um admirável escritOr francês, :Reger Garaudy, o 
ousado e controvertido pensador que acredita no encontro saudável da políti
ca e da fé. Talvez seja esse o-grande desafio dos nossos inquietos dias, dos 
nossos ininteligíveis dias, dos nossos obscuros dias - ousar ver a vida como 
ela se põe diante de nós e não como nós supomos que deveria ser. Política é 
decisão sobre as questões que envolvem o homem. Fé é o dom sobrenatural 
capaz de tornar a decisão proveitosa tanto na terra quanto no céu. Entrosar 
política e fé, eis a tentação da verdade. Política como ciência e fé como reli
gião. Cristo, não obstante a missão de pregar a fé, exerceu, no rriais amplo e 
nobre sentido, missão política, e sobretudo quando exalta a necesidade da suw 
perioridade do homem diante das circunstâncias de poder. Não se pede ao re
ligioso que abandone totalmente o transcendental pelo temporal; seria uma 
negociação evidentmente_medíocre._ Nem tampouco que se coloque diante 
das injustiças de César, como um simPles expectador indiferente à sorte do 
homem. Ao padre missionáriO não se coriCede a liberdade de não ver. Seria 
proibir ao marinheiro que avistasse terra. Os padres do Araguaia descobri
ram os verdadeiros agricultores e, em êxtase de fé, deles ouviram que o ato sa
grado do trabalho tornara-se quase impossível naquelas plagas. Se o trabalho 
é oração, comunhão mais funda entre o homem e Deus, - interrompido o 
ato, que deveriam fazer os padres do Araguaia para que o homem não se per
desse definitivamente de Deus? 

Onde não hã decisão, ao menos que impere a fé. Mas não há fé que não 
contenha no seu bojo estruturas de direito em que se possa assentar o homem 
para exercer a consciência entre o falso e o legítimo, entre o certo e o errado, 
segundo a tradição da terra e da gente da região. Os agricultores, abandona
dos de qualquer assistência jurídica, política ou policial, valiam-se para 
sobreviver do direito consuetudinário de inva~ir para possuir, pois só com a 
posse arriscada e por conta própria é que um dia seriam respeitados como 
proprietários titulados. Mas o título de propriedade, que é coisa rara na 

Amazônia e, especialmente no Pará, custa uma fortuna e mais que isso a pro
teção das autoridades, - entidades difíceis, que no exercício do arbítri'o, 
corromperam-se muito mais que em qu~lquer época. Tangidos pelos capitães 
do mato, pell:l fome, pela doença, pelo choro do lente das crianças,- os cabo
clos, de déu em déu, encontram no missionário a luz que lhes faltava para 
descobrir os direitos que sabiam existir. 

Há ai, sem dúvida, um encontro da política com a fé. Não se trata de um 
encontro conceituai do qual se pudesse desconfiar da possível existência de 
uma conspiração de idéias a ser executada. Não. Trata-se de um ato executa
do que, por si mesmo, reflete aquela situação que Garaudy supõe que venha a 
ser a mais certa na procura de urna consciência humana mais solidária e mais 
próspera. No caso, o encontro não foi urna experiência subjefiva de protesto 
contra uma situação de injustiça e repressão, mas um encontro real, concreto, 
-que já se deu, e que só é encontro porque traz em si a experiência vivida, o 
fato cOnsumado. A política pela vida juntou-se à vida da fé, e de tal modo se 
entenderam que o fenômeno existencial passou a depender igualmente da 
política e da fé, em doses iguais e harmônicas. 

Não se forçou nenhum empurrão, tudo se deu por obra e graça dos im
ponderáveis, que também são forças ocultas, mas do bem, e que operam sem
pre em favor dos aflitos. E na Amazônia, mais que em qualquer parte, o pos
seiro é antes de tudo um aflito. A presença do padre missionário na roça- do 
caboclo é uma fortuna, tanto na terra como no cêu, que o posseiro só debaixo 
da mais negra opressão àu maldição da autoridade seria capaz de renegar. 
Confesso, Srs. Senadores, que vi nos olhos, na face, na alma dos treze possei
ros encarcerados em minúscula cela, o rastro diabólico da maldição da auto
ridade. Aquela maldição que se traduz na ameça feroz e iníqua à família,
centrada na honra e na morte. Confesso que vi, Sr. Presidente, rolarem dos 
olhos vermelhos de fadiga, grossas lágrimas, incontornáveis lágrimas, abun
dantes lágrimas- lágrimas de homens que nunca souberam até então, o que 
significava chorar depois de ã.dultos, depois da perda de uma pessoa muito 
querida ou depois de uma mordida de mangangá no pé do olho. Nunca, Sr. 
Presidente. Porque aqueles homens sequer dispun"ham de tempo para chorar. 
Chorar, como rir, é muito um ato social. O homem embrenhado na mata, 
derrubando paus para abrir roça, plantando roça para manter a famflia e ven
der o restante para outras famílias cujo trabalho, também sagrado, não é pro
priamente o mesmo, o homem embrenhado na mata para fazer agricultura, 
atento a mil perigos, sendo o maior o perigo da presença das autoridades,.
esse homem habitualmente não chora. Confesso que eis vi chorar um choro 
amargo, o choro que é uma fala rouca, ou uma mensagem desesperada, ou 
uma palavra trôpega e opressa; o choro profuso e convulso dos que só podem 
se manifestar através do clamor dos sentimentos duramente afetados. Confes
so que vi suas mãos duras como paralelepípedos, desabituadas mãos de apa
gar ou afagar lágrimas, mãos forjadas no calor da 'enxada, da foice e do ma
chado, tentarem ocultar de mim, a súbita ver~ente quê se arrebentara em seus 
magoados olhos. 

Nada lhes pergu~tei, Senhor Pesidente, e nem era preciso. A dor que in~ 
vadia a cela, invadia também nossos corações, e era tão intensa que os visi
tantes, inclusive eu, de repente se viram também envolvidos pelo mesmo sen
timento de desamparo e desolação que gera a lágrima. E até o presidente do 
inquérito, que me acompanhava na visita, pareceu-me tocado de estranha so
lidariedade à dor genera,lizada. Mas os deputados Jader Barbalho e Cristina 
Tavares encontraram meios especiais de lhes fazer algumas perguntas essen
ciais. De minha parte, depois de ouvir pessoas responsáveis em São Geraldo 
do Araguaia, para onde me deslocara de táxi~aéreojuntamente com os depu
tados. três jornalistas, um advogado e um padre, nada mais tinha a perguntar 
para fazer um juízo dos aconte-cimentos. Posseiros e padres são vítimas de 
uma complicada trama política, há muito tempo em evolução na região, mas 
agora desenvolvendo uma velocidade alucinante, criminosa, homicida e suicí- · 
da. Na verdade, a causa dos conflitos no baixo A ragu aia estão muito distanw 
tes das roças_dos posseiros, do altar dos padres e da própria arrogância das 
autoridades locais. 

Estão presos, Senhor Presidente, sob a acusção de assas•'inato de um ca
pataz de fazenda e de ferimentos em dois agentes da Políci 1 Federal, treze 
posseiros e, sOb a acusação de incitamento, dois padres. São des: Padre Aris
tides_ Câmio, Padre Francisco Gouriou e João Matias da Costa, Simplício 
Vieira da Silva, Raimundo Resplande Coelho, Raimundo Resplande Silva, 
Antonio Resplande, Raimundo Pereira da Anunciação, Nenâncio Pereira da 
Anunciação, Miltorn de Sousa Almeida, José Araújo e Silva, José Ribamar 
Rodrigues, José Pereia de Araújo, Leônidas Alves Furtado e Arnaldo Lopes 
Queiroz. Ninguém sabe como começou o tiroteio e muito menos quem pri
meiro atirou. O inquérito ?ontinua um objeto de estimação privativo das au .. 
toridades. O advogado dos padres não tem acesso _ás peças do inquérito. Por 
outro lado, impingiu-se aos posseitós-um advogado publicamente adverso à 
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comunhão de princípios entre os padres e os posseiros, com o objetivo apenas 
de obter deles a procuração que lhe daria direito à omissão que exerce com 
notória eficiência. 

E o que teria determinado toda essa tragédia? 
O bispo de Conceição do A ragu aia, Dom José Patrick, com quem manti

ve longa e proveitosa conversa, afirma em documento enviado ao povo de sua 
diocese: 

·Conceição do Araguaia, 4 de setembro de 1981. Os conflitos 
de terra infelizmente continuam na região trazendo conseqüências 
imprevisíveis. Um dos mais recentes foi muito comentado nos jor
nais e eStações de rádio do país. O f:ito Ocorreu em São Geraldo, em 
nossa Diocese. Alguns lavradores encontraram subitamente dois 
carros levando um grupo de nove homens fortemente armados en
tre os quais reconheceram dois conhecidos pistoleiros. No encontro 
lamentavelmente morreu um empregado da fzenda do Dr. Juraci 
Teixeira e outros ficaram feridos. Isto aconteceu no dia 13 de agos
to. 

No dia 18 de agosto os lavradores entregaram-se à Polícia Fe
deral e foram detidos, incomunicáveiS, na sede do GETAT, em São 
Geraldo. A diocese estava ali presente na pessoa dos agentes de pas
toral locaL 

Logo depois do conflito ínknSificararri-Se as acusações à Igreja 
de Conceição do Araguaia de que os padres estariam incitando os 
lavradores à violência. Vário_s·p-ronunciamentos foram feitos e di
vulgados na imprensa falada e escrita. Das acusações a Polícia Fe
deral passou à ação. N_Qd_i_a_1l de agosto foram presos, incomunicá
veis, o Padre Aristides Câmio e o Padre Francisco Gouriou: o pri
meiro na sede do G ETA T e o segundo no Batalhão de Engenharia. 
A casa paroquial foí de repente invadida por homens que entraram 
tanto pelas portas como pelas janelas. A pollcia levou muita coisa: 
máquinas de escrever, mimeógrafo, rádio, papéis, documentos e até 
dinheiro. Estava lá na ocasião D. Oneide,_ viúva do Gringo,- um 
líder sindical - que foi tratada de forma muifO vulgar, os homens 
levantaram acusações graves e injuStas à sua pessoa e ela permane
ceu detida em casa 48 horas, sem que houvesse qualquer denúncia 
ou mandato de prisão contra ela." 

E finaliza o bispo de Conceição do _Araguaia: 

.. Nessa hOra grave de nossa caminhada queria que vocês refle
tissem nos seguintes pontos: 

i"") Lamentamos profundamente esses conflitos que já vitima
ram aqui em nossa região, desde 29 de maio de 1980 até a presente 
data, pelo menos 35 pessoas. 

2"") Afirmamos que os conflitos são provocados, entre outras 
causas, pela má distribuição da terra, pela falta de segurança do la
vrador em sua posse, pela grilagem, pela parcialidade da justiÇa, 
pela violência da polícia, pela ameaça constante dos pistoleiros, e 
enfim pela fome, miséria e desespero das famílias. 

Vocês podem concluir, portanto, que a Igreja não ê, nunca foi e 
nunca serã a causad_ora dos conflitos. 

3'?) Reafirmamos que oS cOnflitos continuarão inevitavelmente 
se essas causas não forem supresas. Só teremos paz e harmonia se 
houver justiça para todos e não apenas para um grupo privilegiado. 

49) Admiramos e apoiamos, seguindo as orientações de Puebla 
e de toda a Igreja do Brasil, o trabalho duro e honesto dos lavrado
res, que lutam para se manter na terra visando a subsistência de sua 
família e que colaboram tão bravamente com o progresso do Brasil. 

59) Rebatemos e rejeitamos com veemência as acusações que 
pesam sobre o Padre Aristides, sobre o Padre Francisco, sobre a D. 
Oneide e cm geral sobre_ nossos agentes de Pastoral. Todos seguem 
as orientações e resoluções da Diocese e são dignos de nossa con· 
fiança. Devemos sim louvar o trabalho abnegado desses missio
nãrios presos e de todos aqueles que, renunciando a uma vida mais 
fácil, escolheram anunciar o Evangelho nessa diocese tão cheia de 
conflitos." 

O Deputado Jader Barbalho, com a autoridade_ de filho do Pará e conhe
cedor dos seus problemas, afirma: .. que o Governo estã procurando escon~ 
der, com esse inquérito, as origens da crise, que no seu entendimento estão n__o 
modelo econômico do País e principalmente -dos órgãos responsãveis pela 
política fundiária como o INCRA e o GETAT. Ele denunciou que de acordo 
com informações recebidas do Coordenador do GETAT, em São Geraldo, o 
proprietário do castanh~l "Çaju.eiro", Depuútdo Juraci Teixeira (PDS -

GO), não ingressou, de acordo com a lei com uma ação de despejo contra os 
posseiros, "Quem provocou o incidente foi o GETAT que avocou para si o 
põder de polícia, para expulsar posseiros, sem a competente ação de despe
jo", disse o Deputado. O Deputado afirmou tambêm que perguntou ao Coor
denador do GETAT, em São Geraldo, se depois de retirar os posseiros o GE
TAT pretendia colocá-los em outro local, o que lhe foi respondido de forma 
negativa ... Isso então não é evitar conflitos sociais, que seria a função do GE
TAT e sim a confirmação do que disse Euclides da Cunha em "Os Sertões)': 
querem resolver o problema da política social e econômica, com política. Sr. 
Presidente, esse depoimento do Presidente do G ETA Teu ouvi. Estã todo gra
vado, tenho as fitas competentes. 

Por outro lado, pasme o Senado, os posseiros presos são agricultores de 
uma fazenda que é de propriedade do Estado do Pará e não do Senhor Depu
tado Juracy Teíxeira, como se supunha que vai buscar, ninguêm sabe aonde, 
poderes para expulsar posseiros, alguns com mais de vinte anos de posse, ou
tros nascidos na fazenda, quando dispondo apenas de um contrato de afora
mento com o Estado exploração para extrativa do castanhal, tão-somente, 
aforamento esse fraudado pelo -próprio Deputado, quando é perfeitamente 
constatável que já não se colhe apenas castanha, mas derruba-se o castanhal, 
para plantar capim numa área qüejá excede de 600 alqueires. Vê bem, o Se
nado, a propriedade não é do Deputado, a propriedade e do Estado. 

O problema fundiário da amazônia não é o mesmo n·o resto do País. Ali, 
mais de noventa por cento dos alegados títulos de propriedade são questiOná
veis, c{uer por serem falsos, quer por serem ilegítimos. A origem da proprieda
de privada no Brasíl é sempre o poder público - sabemos disso - na Ama
zônia- ao que tudo indica- é o poder público e a imaginação do invasor 
ou do grileiro. Dificilmente alguém escapa disso. Os grandes latifúndios glo
r~osamente exibidos como conquista honesta dos Ludwigs ou da Volks, da 
King·s Ranch ou do BRADESCO, como surgiram, de quem foram adquiri
d9s, quais _os tí~ulos que exib~m e fornecidos por quem? Sabe-se que na Ama
zônia vende-se facilmente o que não se tem. Basta dizer que o ex-Governador 
Garcia Neto, do Estado de Mato Grosso, tornou público há algum tempo o 
cálculo de que o Estado já vendera mais terra do que tem, elevando-se o exce
dente a-500 mil quilômetros quadrados, segundo nos informa o livro ••Ama
zônia - no Rastro do Saque", do jovem e brilhante escritOr paraense Lúcio 
Flávio Pinto. Há urna floresta de casos como esses no livro citado, e em 
várioS outros documentos que deixo de citar em virtude da falta de tempo. 

O Sr. Lui;: Cavalcante- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - Pois não, nobre Senador Luiz Caval
cante. 

O Sr. Luiz Cavalcant(>- Senador Teotónio Vilela, sem nenhum exagero, 
de todas-as criaturaS vividas ou imaginadas, a nenhuma eu tenho m is admi~ 
ração do que a D. Quixote de La Mancha, o "cavaleiro dos leões", o '"cava
leiro da triste figura". E V. Ex• tem o mesmo sentimento de justiça, o mesmo 
destemor que o D. Quixote. V. Ex• sabe: que faço esse paralelo no melhor dos 
sentidos, tenho profundo orgulho, meu amigo, de ser seu conterrâneo. Muito 
obrigado. 

O SR. TEOTON!O VILELA - Muito obrigado, nobre Senador Luiz 
Cavalcante, isso muito me honra. 

Estão aqui, e q~e fiquem incorporados ao meu discurso, Sr. Presidente, 
um rol de denúncias da maior gravidade, todas elas constatadas com o rigor 
indispensável para que fossem publicadas em livro e neste discurso: 

uEm 1973 o Govern<Ytnato-grossense vendeu dois milhões de 
hectares de terras que considerava devolutas a quatro grandes gru
pos sulistas, no Município de Aripuanã, simplesmente ignorando 
que jâ vendera parte dessa área a centenas de pequenos agricultores 
paulistas. Criou assim a maior tensão social do Estado: o conflito 
entre as duas partes persiste atê hoje. · 

'"O mesmo erro foi cOinetido pelo GOverno do Maranhão sobre 
uma área de 1,7 milhões de hectares, que vendera sem discriminar; o 
juiz não autorizou a transação porque a área jâ estava vendida e 
agora o processo está sendo totalmente refeito. Em Grajaú, o-Estaw 

. do há havia doada ao mesmo tempo uma área de três mil hectares à 
Fundação Nacional do Indio e à Missão dos Padres Capuchinhos." · 

"Mesmo um órgão novo, como o Instituto_ de Terras do Parã, 
com rnenos de doiS anos de funcionamento, repete esses mesmos er
ros: no ano passado ele foi acusado de vender terras já tituladas pelo 
Governo paraense e transcritas no Registro de Imóveis hã mais de 
dez anos~ além de estarem cadastradas na Secretaria de Agricultura 
e hipotecadas a bancos oficiais." 
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"O Governador Garcia Neto eX-plica-a sucessão de tantos erros 
pelo fato de que as terras são vendidas sem antes serem demarcadas, 
"mas apenas olhadas de cima, dos aviões". Uma parte da expli
cação deve--se realmente a uma imensa falha técnica: os Estados da 
Amazônia não possuem planta cadastral de terras. Logo, não sabem 
o que venderam, o que possuem e o que ainda podem vender. Os ór
gãos estaduais de terra recusam-se a admitir oficialmente esse quase 
total desconhecimento, mas são obrigados a reconhecê-lo, nos pro
cessos. Assim, quando consultado pelo INCRA em agosto do ano 
passado sobre a existência de títulos superpostos na região de Caia
nos, em Conceiçâo do Araguaia, onde ocorrera o principal conflito 
rural do ano passado, na Amazônia, a ITERPA admitiu que o Esta
do não poderia ''processar nova -alienação na área em questão". 
Mesmo assim, concedera quatro títulos provisórios em terras que já 
haviam sido tituladas. O principal causador do conflito, que levou 
posseiros a matarem soldados da Polícia Militar, foi o próprio Esta
do, que em 1959 havia anulado os títulos originais de propriedade 
mas '"esquecera" que seu ato só teria valor jurídico se tambêm fos
sem canceladas as transcrições feitas em cartórios, o que não fez". 

No mesmo livro, página 33 e seguinte, lê-se: 

uo mais famoso "grileiro" da Amazônia era um ex-tabelião de 
um cartório de 1~' Oficio, João Inácio, chefe de uma quadrilha que 
atuou em Goiás "gritando" quase todo o Município de Ponte Alta 
do Norte e áreas de mais dois, num total de doze fazendas. Esse foi 
apenas o caso extremo de uma série de envolvimentos da justiça 
com questões de terra, nos quais se destacam os funcionários de car
tórios, serventuários públicos. 

O promotor de Barra do Garça, em Mato Grosso, João Fil
gueiras Filho, admite que "'toda questão de terra envolve muito di
nheiro. Se a gente quisesse ser corrupto e aceitasse as tantas ofertas 
insinuadas, seríamos ricos''~ O Desembargador Domingos Brandão 
de Lima, que até o início do ano presidiu o Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso, vai mais longe: ele confirma que todos os casos de 
corrupção na justiça do Estado de que teve conhecimento ("'todos 
eles apurados e os culpados punidos", assegura) tiveram como ori
gem questões de terra. 

Tornou-se famosa uma tentativa de suborno feita pelo fazen
deiro Satoshi Kur~yanagi, que hã dois anos tenta expulsar duzentas 
famílias de posseiros de uma área supostamente sua: ele deixou uma 
garrafa de uísque, sem o líquido, mas cheia de notas de cem e quinhen
tos cruzeiros, num total de dez mil cruzeiros, na casa do Juiz Crescen
tino Sisi, de Diamantino. O Juiz chamou testemunhas, apresentou a 
garrafa a autoridades e agora está processando o fazendeiro por tenta
tiva de suborno. 

Se a tentativa foi desastrosa com o Juiz, suspeita-se que tenha 
sido mais eficaz com o delegado-geral da polícia em Mato Grosso, 
Major Zuzi Alves: ele foi acusado de haver recebido duzentos mil 
cruzeiros de Satoshi para expulsar os posseiros da gleba União. O 
Major negou que tivesse recebido sequer uma proposta, mas ime
diatamente o Governador Garcia Neto determinou à polícia para só 
intervir em questões de terra quando autorizada pela justiça. 

O Padre Heitor Turrini, vigário da Prelazia de Brasiléia, no 
Acre, ouviu um funcionário da SUCAM comeritar que "o Vilela 
(um investigador do sul que comprou terras no Município vizínho 
de Xapuri) diz que as coisas mais baratas que encontrou no Acre fo
ram as terras e a justiça". Dessa "opinião partilhava Benedito Tava
res do Couto, "grileiro" de vários seringais no Acre, que tinha sua 
mansão em Rio Branco frenqüentada por desembargadores, juizes, 
advogados e alguns secretários de Estado. Depois de declarar que 
comprava qualquer autoridade policial por cinqUenta cruzeiros, Ta
vares foi enquadrado por aliciamento de trabalhadores e processado 
pela Polícia Federal. 

Os "grileiros" da Amazônia têm se beneficiado sobretudo da 
atuação irresponsãvel e sem controle dos cartórios das comarcas do 
interior. A maioria desses cartórios é trãt3.dã"f>elos advogados como 
um eterno prontoRsocorro, capaz de remediar qualquer irregularida
de. No auge do período de falsificação de títulos na Amazônia. en
tre 1958 e 1967, praticamente tudo era.POSsível: por ocasião de roeR 
ras transferências do domínio de posse, alguns metros quadrados de 
terras eram transformados em milhares de quilómetros, como no fa
moso Registro de Imóveis do 29 Ofício, onde o escrivão Filipe Perei
ra Leite, cego, assinava tudo o que seu-s-generosos auxiliares lhe en
viavam. 

Sr. Presidente. 

Atendendo a um chamamento orquestrado por muitas vozes, desde a 
convocação presidencial de Emflio Médici às. profecias do padre Cícero que 
asseguravam que o Eldorado ficàva logo dePois ·do Araguaia; desde a voz das 
bandeiras paulistas que também proclamavam o Araguaía como o rio que le
vava ao Eldorado, rio que marcava as terras das esmeraldas, dos diamantes, 
rio que enfeitava os -sonhos alucinatórios dos nossos gloriosos aventureiros 
da História, até às recentes descobertas de vastas reservas minerais na região 
do Tocantins-Araguaia; atendendo tambêm ao apelo do futuro, po·rque a 
área administrada pelo G ETA i' é indiscutivelmente a mais rica do País e 
creio que a mais importante do mundo, (tirante as terras do petróleo); aten
dendo por fim ao chamamento íntimo da fome e da necessidade social e hu
manitária de um lar, o homem pobre do Brasil, que baseia no trabalho hones
to o sustento de sua família e do País, corre, um atrás do outro, como numa 
excêntrica olimpíada da salvação para a Amazônia. 

Conta Lúcio Flávio: 

~·Quando deixar de chover na Amazônia, a partir de junho ou 
julho, tudo recomeçará novamente: entre cem e cento e cinqUenta 
mil nordestinos, sobretudo maranhenses, serão trazidos de seus 
pobres povoados do interior para derrubar grandes árvores a prepa· 
rar pastagens numa floresta que desconhecem e 1hes é hostil: milha
res de famílias de lavradores começarão a chegar, estabelecendo-se 
sobretudo em Rondônia, Acre e sul do Parâ, à procura de um pe· 
daço de terra; outras, que já obtiveram, serão ameaçadas de expul
são e, em vários casos, terão que procurar outras áreas em pelo me
nos 4,4 milhões de hectares haverá 10.342 famílias de posseiros bri
gando com grandes proprietários de terra, enquanto diversos gru
pos económicos tentarão regularizar a situação de 5,4 milhões de 
hectares que estão ''gritados" em apenas seis áreas amazónicas; ad
vogados serão recrutados para desfazer situações litigiosas ou resol
ver manobras irregulares; milhares de hectares de terras continua
rão sendo vendidos e revendidos e os órgãos públicos, procurados 
com insistência, tentarão acompanhar todos esses movimentos. Eles 
formam a dinâmica da maior e mais agressiva frente pioneira do 
País: a Amazônia. 

Para conquístã-la de vez, o Governo Federal decidiu construir 
grandes estradas e colonizá-las com mão-de-obra excedente de ou
tras regiões, iniciãrido um process-o de ocupação que deveria ser or
denado. Mas depois de ter sido o responsável pela criação de boa 
parte dos problemas que hoje procura resolver, o Governo não con
segue acompanhar, com a pesada e freqUentemente irracional má
quina burocrática que montou na Amazônia, o ritmo da frente pio
neira, na qual por vezes se confundem o empresário, o posseiro, o 
invasor, o ugrileiro", o ·~gato" e o próprio técnico governamental: 
ou se chocam. 

Há pelo menos vinte e uma áreas de tensão social produzidas 
por conflitos entre posseiros e supostos proprietários; os problemas, 
em algumas delas, têm a duração -do próprio projeto oficial de colo
nização: s~is anos. Ou miSiriõ antecedem esse esforço mais recente, 
desafiando a capacidade dos órgãos oficiais para encontrar uma so
lução. Certas âreas da Amazônia, embora mal ocupadas e com inex
pressiva atividade económica, são tidas como "congestionadas": 
nos Municípios de Santana do Araguaia e Conceição do Araguaia, 
no Pará, ou Barra do Garças, em Mato Grosso, que juntos possuem 
cento e setenta e dois mil quilómetros quadrados, ou 17,2 milhões 
de hectares, não haveria mais terras desocupadas, embora essas re
giões continuem inóspitas e economicamente insignificantes." 

Sr. Presidente, nenhum país civilizado possui tais características e nem o 
Brasil sairá do subdesenvolvimento se não cuidar prioritariamente dos 
problemas da terra. Os conflitos atribuídos a invasões de terras não consti
tuem ameaça socialista contra o capitalismo ou um duelo Marx versus Cristo, 
ou pior: demoníaca aliança Cristo-Marx. O caso brasileiro, especificamente, 
não tem nada a ver com Cristo ou Marx, ainda não é um problema de doutri
nas, mas, seguramente, de falta absoluta de bom senso contemporâneo e de
mocrático. 

- A realidade fundiária brasileira é estarrecedora e desumana. 

Alberto Passos Guimarães, atitor de um dos trabalhos mais profundos 
sobre o problema fundiário brasileiro, conta-nos o seguinte: 

"'Q_ Brasil dispõe de todos os recursos naturais e humanos in
dispensãveis à implantação de uma das mais importantes, mais 
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prósperas e mais progressistas agriculturas do mundo. Nosso gran
de território, de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, presta-se 
quase totalmente à ocupação produtiva, podendo proporcionar no 
futuro um espaço agrícola de perto de 800 milhões de hectares. Nos
sa população aproxima-se dos 120 milhões de habitantes, dos quais 
mais de 21 milhões exercem atividades agropecuárias. 

Entretanto, apesar dessa extraordinária abundância de terras e 
de homens, a agricultura brasileira, em relação às grandes potencia
lidades existentes, não é tão prOspera, nem tão progressista, nem tão 
importante corno já poderia ser: DOs 800 milhões de" hectares, estão 
apropriados pela economia privada 323 milhões de hectares. D.esses 
323 milhões, mais da metade (174 milhões, ou 54%) pertencem a 
94.000 proprietários (ou menos de 2%) e os restantes 149 milhões de 
hectares (46%) estão distribuídos entre 4,9 milhões de proprietários 
ou posseiros (98%). 

Dos 21 milhões de pessoas com ocupações agrícolas, 16 mi
lhões não possuem nenhum pedaço de terra; 2,6 milhões de pessoas 
possuem terras insuficientes e pouco piodutivas. Há, no entanto, 
cerca de 500 milhões de hectares de terras que não foram ainda 
apropriadas, isto é, não passaram ao domíníci d3. economia privada. 
E dos 323 milhões de terras pertencentes ao domínio privado, so
mente estão sendo utilizadas em lavouras 39 milhões de hectares; e 
em pastagens plantadas, talvez não mais de 50 milhões de hectares." 
(Alberto Passos Guimúães; A Crise Agrária; Ed. Paz e Terra, 1979, 
p. 297(8). 

Dou estas indicações todas para que ninguém tenha dúvida a respeito da 
grande pesquisa feita por este escritor. 

Os. problemas di Ain-azôriia· São graves e inquietanteS e, efetivamente, 
durante algum tempo, chegaram a constituir uma ameaça à segurança nacio
naL Todos se lembram da CPI instalada na Câmara, da qual foi relator um 
homem insuspeitO aos olhos do GOverno, o ex-Brigadeiro e então Deputado 
Haroldo Veloso. No relatório final, aprovado ·pela.Comissão, onde a extinta 
ARENA tinha maioria, assinalou o Deputado: uNo momento já existe apu
rada a venda de cerca de 20 milhões de hectares a pessoas ou grupos estran
geíi'os". 

Sr. Presidente, estão aqui também transcritos vários trechos desta famo-
sa CPI e das declarações do Deputado Haroldo Veloso. 

O Sr. José Richa- Permite V. Ex'" um aparte? 

O SR. TEOTONIO VILELA - Pois não. 

O Sr. José Richa- O quadro que V. Ex'- está retratando já é por si só da 
maior gravidade. Entretanto, quando se estuda a realidade, e sobretudo a ten
dência, se verifica que a perspectiva desse quadro é ainda se agravar muito 
mai~ porque, até em Estados, como é o caso do .Paraná, onde a colonização 
se verificou de forma mais racional possível, com a divisão de terras se fazen
do através da colonização programada na maioria dos casos, de forma a não 
existir grandes latifúndios, hoje jâ está se invertendo essa realidade do Para:. 
ná. E segundo denúncia da própria Secretaria de Agricultura do Estado, de 
1975 até 1980, houve uma diminuição de 160 mil propriedades.. A terra não 
desapareceu, está lã. O que significa que está havendo concentração de pro
priedade, cada vez mais, nas mãos de poucos. Esse é o quadro da situação 
fundiária deste País, onde até mesm.o o que poderia servir de exemplo de co
lonização e de ocupação para todo o Brasil está sendo tumultuado pela pró
pria política do Governo, que, coino muito bem citou V. Ex•, tem muito a ver 
com o modelo económico que está, cada vez mais, concentrando os meios de 
produção nas mãos de pouco~ 

O SR. TEOTONIO VILELA- Muito obrigado a V. Ex•, nobre Sena
dor José Richa. Eu me recordo muito bem o caso do Paraná; mas no Paraná 
havia o título de propriedade. E na. Amazônia, a primeira coisa que se tem a 
fazer é descobrir o título de propriedade, e como não hã o título de proprieda
de, por que o Governo não desapropria e depois reconhece o direito de quem 
o conquistou devidamente? Ora, manter essa situação da Amazônia, com 
vários títulos superpostos, é uma coisa Inacreditável. E o homem que vem das 
A\agoas, da Paraíba, de qualquer região, até mesmo do Paranã, para traba
lhar e, depois de longos anos, conquista o direito de posse, e é hoje espoliado, 
para depois, em cima disso, se fazer urna regulamentação da terra, isso é ina
creditâvel. 

Sr. Presidente, mais adiante: ... "todos os tipos de fraude são praticados, 
desde escrituras falsificadas, aparentando documentos antigos, até títulos de
finitivos de compra de terras devolutas, também falsos".( ... ) "Nesse processo 
de gri/agem, conforme verificado por esta CPI em sua viagem a Porto N acio
nal, até o roubo de documentos antigos de velhas igrejas foi feito, sendo o pa-

pelem branco de livros de registras paroquiais roubado para ser utilizado na 
confecção de escritu.ras, em tudo semelhantes às feitas no século passado. A 
técnica usada na fraude e no crime, por maus brasileiros, pode ser considera
da quase perfeita e valendo-se dela é que muitos grupos estrangeiros estão 
hoje de posse de vastas extensões do território brasileiro". Adiante, falando 
sobre o método usado para a grilagem, assinalou o Deputado Haroldo Velo
so: "Para se assegurarem da posse de que se dizem donos, usam de todos os 
processos possíveis para expulsar os posseiros e moradores, muitos dos quais 
jã na terceira geração habitando a região. A intimidação, os espancamentos, 
incêndios de casas, matança de cabeças de gado, são processos usados por 
Henry Fuller para ter as terras que julga suas livres de posseiros". Tendo em 
vista a constatação do ambiente de tensão existente na região, e com a finali
dade de coibir os atos de violência, o Deputado Wilson Martins, Presidente 
da CP I, solicitou providências ao Ministro da Justiça da época e aos governa
dQres_da A....ID...azônia. 

Segundo Alberto Passos Guimarães, no livro acima indicado (pâg. 317), 
"Os desdobramentos desses fatos foram tornados públicos, anos depois. João 
Inácio, o intermediário que por meios sinuosos se havia apropriado de mais 

'de 10 milhões de hectares de terras em Goiás, Mato Grosso. Bahia, Mara
nhão, Parâ, Amazonas, Amapá e Roraima, alienando-as irregularmente a di
versos compradores estrangeiros, sofreu uma condenação de dois anos e meio 
e, após viver foragido durall'te algum tempo, terminou preso em agosto de 
1969. O americano Stanley Amos Sellig, dono de muitos milhões de hectares, 
vendidos ilegalmente a mais de 3.000 patrícios seus, foi morto em Indianópo
lis, Estados Unidos, na sede de sua empresa imobiliária, por William Claren
ce Jones, um dos investidores que quis seu dinheiro de volta." 

Em conseqüência de tantos escândalos, a 30 de janeiro de 1969, o Gover
no editou um ato complementar, o AC-45, estabelecendo a obrigatoriedade 
da condição de brasileiro ou de estrangeiro residente no País, para a compra 
de terras. Mas, em outubro do mesmo ano, a Junta Militar promulgava um 
decreto-lei isentandO daquela obrigatoriedade "as aquisições de áreas rurais 
necessárias à execução de projetas industriais considerados de interesse para 
a economia nacional". A Lei n9 5.709, de 7 de outubro de 1971, revogou o 
Decreto-lei n9 924, de 10 de outubro de 1969, e regulamentou a aquisição de 
imóvel rural por estrangeiro residente no País ou pessoa jurídica estrangeira 
autorizada a funcionar no Brasil. Ao estrangeiro foi permitido "celebrar, ain
da em seu País de origem- Estados Unidos, Bélgica e França-, compro
misso de compra e venda de imóvel rural, desde que, dentro de 3 (três) anos, 
contados da data do contrato, venha fixar domicilio no Brasil e explorar o 
imóvel", pode-ndo o prazo ser prorrogado "ouvido o setor competente no Mi
nistério da Agricultura a. As restrições às pessoas jurídicas estrangeiras fo
ram, portanto, praticamente eliminadas. No final da história- conclui Al
berto Passos Guimarães- "alguns milhões de hectares de terras públicas fo
ram desnacionalizadas e entregues, acompanhadas de generosos incentivos, a 
várias multinacionais para grandes empreendimentos agropecuários. Sem fa
lar em dezenas de outras concessões a empresas estrangeiras exploradoras de 
recursos florestais e minerais". · 

O Capítulo 14 do livro de Alberto Passos Guimarães, sob o título "Os 
Sudameiros", diz textualmente o seguinte: uEntre 1966 e 1970, época da 
aprovação dos maiores projetes agropecuãrios, os incentivos ganharam a 
magnitude de verdadeiras doações. A participação das quantias deduzidas do 
imposto de renda (extensão dos arts. 34 e JS à área de atuação da SUDAM) 
atingiam, 75% do t-otal do investimento; além disso, em alguns casos o valor 
da terra podia também ser computado, elevando a parte dos incentivos a 95% 
com o que a participação do investidor poderia reduzir-se a apenas 5% do to
tal do projeto. Acrescente-se a tudo isso a isenção de impostos por um perío
do de 10 anos. 

Essa desmedida generosidade dos cofres públicos, que alcançou níveis 
inimagináveis a partir de 1966, tornou os governos dessa época responsáveis 
pela geração dos maiores latifúndios existentes no País, só comparáveis por 
sua colossal extensãO" aos implantados pela metrópole portuguesa nos primei
ros séculos coloniais. 

Sr. Presidente, seria até fastidioso, se eu fosse citar as grandes empresas 
que se apropriaram de regiões fantásticas na Amazônia. Mas, só por curiosi
dade eu vou citar, por exemplo, a Jari Florestal e Agropecuária Ltda., do 
magnata americano Daniel Ludwig, domina uma extensão oficialmente de
clarada de 1.008.000 hectares; a Liquifarm Agropecuâria Suiâ Missu S/ A, de 
propriedade do grupo italiano Liquigâs, dispõe de 678.000 hectares; entre as 
madeireiras, a Bruynzeel Madeiras S/ A, holandesa, possui 500.000 hectares; 
a Georgia Pacific Co., norte-americana, 500.000 hectares; a Madeireiras Ge
rais da Amazônia S( A, do norte-americano Robie Hollie Me Glohn, 400.000 
hectares; a Superfine Madeiras S/ A da firma Japonesa Toyomenka, 300.000 
hectares, vêm depois a Cia. Vale do Rio Cristalino, da Volkswagen, com 
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220.000 hectares; a Fazenda Swift-King Ranch, de propriedade conjunta dos 
grupos Brascan, canadense, e King's Ranch, norte-americano, com 140.000 
hectares. Só esses oito imensos latifúndios reúnem mais de 4 milhões de hec
tares, superfície maior do que alguns países da Europa, como a Suíça, a Ho
landa ou a Bélgica. Mas muitos outros sudameiros. como são chamados os 
beneficiários dos projetas da SUDAM, cujas áreas totais não são medidas 
nem conhecidas, formam um numeroso conjunto em que se incluem grandes 
multinacionais como a Nestlé, Goodyear, Bordon, Andersen Clayton, e 
grandes empresas nacionais como a C amargo Corrêa, BRADESCO, Vil ares e 
várias outras". 

O Sr. Gabriel Hermes - V. Ex• me permite? 

O SR. TEOTONIO VILELA - Pois não. 

O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador, estou ouvindo, como sempre, 
com o maior respeíto, com a rriaior atenção o discurso de V. Ex• inteiramente. 
Esses assuntos precisam ser trazidos para o Plenãrio do Congresso, no caso o 
Senado, com responsabilidade, que temos nós, Senadores, sobre as terras e 
sobre tudo que as terras possuem, das atividades humanas, em qualquer sen~ 
tido neste País imenso, que é o Brasil. V. Exf. iiiiciou seu- discurso fazendo um 
ligeiro retrato, muito breve por sinal, da Região dos Vales do Tocantins
Araguaia, sem dúvida a região mais rica deste País. A minha intenção, nobre 
Senador, era ouví-lo até o final, serri interrompé-"10, porêm, em alg"uns pontos 
senti a necessidade de complementar, digamos assim, com esclarecimentos, o 
estudo geral que V. Ex• apresenta da Amazônia, da parte amazónica e não a 
Amazôn-ica, do Tocantins e o Araguaia. 

O SR. TEOTON!O VILELA - Mas sobre o Tocantins e o Araguaia, 
prometo a V. Ex• que ainda vou falar neles. 

O Sr. Gabriel Hermes- Devo dizer a V. Ex• que o ouvirei até o finaL 
Em muitos pontos temos absoluta identidade de opinião. Em muitos outros, 
:orno no caso do Jari, que V. Ex• citou, devo dizer a V. Exf. e posso contar a 
esta Casa que conheço, palmo a palmo, todos os recantos da região amazóni
ca, desde as regiões das nascentes do Tocantins até os finais de Forte Príncipe 
e suas fronteiras, porque escrevi muito sobre essa região; visitei-a numerosas 
vezes, em missões, quando Presidente do Banco e antes como jornalista. 
Devo dizer a V. Ex• que o acompanhava com atenção quari.do V. Ex• falava 
em Euclides da Cunha, o qual reputo o mais forte, o mais brilhante dos escri~ 
tores que escreveram sobre a Amazónia e, por que não dizer sobre o Brasil. 
Homem que faleceu exatamente no ano em que nasci, em 1909. Homem pelo 
qual tenho uma admiração tão grande, que mantenho com religiosidade to
dos os seus trabalhos, todos os seus livros, todos os seus estudos, os releio 
constantemente. Mas, quero lembrar a V. Ex• que o Brasil de Euclides era 
uma nação de vinte milhões de habitantes. Hoje, somos cento e vinte milhões. 

O SR. TEOTONJO VILELA - Muito obrigado pela informação. 

O Sr. Gabriel Hermes - Os problemas diferenciam-se bastante. E só 
para não tomar mais o tempo de V. Ex• informo que terei que ocupar a tribu
na sobre o assunto. V. Ex' é um homem que estuda, preocupado com a re~ 
gião, com os problemas, com o sofrimenfo dos que para ali se encaminham e 
que, muitas vezes, não encontram um pedaço de terra. E com outros que ali 
se encontram num pedaço de terra e que às vezes são colocados fora; outros 
que finalmente são quase todos os mais pobres, que necessitam do amparo do 
Governo. Mas devo dizer a V. Ex• que se muito não se fez, ao se fazer o his
tórko da região amazôníca, ao se fazer 6 hiStói-1Co dos últimos quinze anos de 
trabalho na região amazónica, temos que observar o esforço que o Governo 
vem fazendo para criar uma infra-estrutura, a qual se deve dirigir ao povo 
que a·Ji vive, ao povo que para ali tem que se encaminhar, ao povo brasileiro. 
Retiro-me eu, acentuadamente ao pobre do Nordeste que não tem as terras e 
que poderá encontrar facilidade na Amazônia. iemos que reconhecer, nobre 
Senador, aquilo que se faz hoje de útil na Amazônia, para receber o homem. 

O SR. TEOTONIO VILELA - Muito obrigado. 

O Sr. Gabriel Hermes- Só transformar o Rio Tocantins em um rio na
vegável; só criar Tucuruí, a quarta hidrelétrica- do mundo; fazer pontes, como 
vamos inaugurar agora ligando Goiãs ao Pará, criar o Projeto Carajãs; trans
formar Santana do Araguaia que tinha dois mil e quinhentos habitantes e, 
hoje, conta com quase cinqUenta mil. Fazer Conceição do Araguaia, onde eu 
sempre caminhei durante toda a minha juventude, durante toçla a minha vida 
política, e todo tempo quase desta vida já bastante longa, e ver que em pelo 
menos dez anos Conceição do Araguaia passou de 15 mil habitantes para 70 
mil. 

O SR. TEOTONJO VILELA - Muito obrigado, nobre Senador pelas 
informações estatísticas. 

O Sr. Gabriel Hermes- São -m-ilhares de brasileiros que se encontram 
com esses problemas que V. Ex• cita, que nos comovem ao nós todos., são coi
sas dolorosas, mas são centralizadas. Precisa o Governo ser ajudado, adverti
do, mas precisamos nós também de fazer justiça ao Governo. De modo, 
nobre Senador, que eu continuarei a ouvir com a mãxima atenção o discurso 
de V. Ex• 

O SR. TEOTONIO VILELA - Muito obrigado. 

O Sr. Gabriel Hermes- Mas fique certo V. Ex' de que trarei algumas in
formações à Casa, que dela necessita. Nós pre~isamos criticar porém fazendo 
justiça e tirando proveito dos erros, mas também citando o que ali se faz de 
útil. Até o Jari, para concluir, porque V. Ex• fala em milhões de hectares que 
o Sr. Ludwig ... 

O SR. TEOTONIO VILELA - Mas eu não critiquei Jarí, nobre Sena
dor. Portanto, gostaria que V. Ex• me criticasse noutra oportunidade. 

O Sr. Gabriel Hermes- Criticaiei. Devo dizer a V. Ex• para concluir 
que ele não tem esses milhões; ele quando muito possui e estã usando I 00 ou 
200 mil o assim mesmo... O SR. TEOTONJO VILELA- Folgo em sabê-lo. 

O Sr. Gabriel Hermes- ... com dificuldade, por isso procura sair de lá 
hoje. Por quê? Porque exatamente lançou mão daquilo que V. Ex' diz. desses 
documentos que vinham de herdeiros dis_cutíveis, de posse, que falavam em 
milhões de hectares, mas que-não existem. Isto tudo V. Ex• está dizendo e vol
tarei para dizer ... 

O SR. TEOTONIO VILELA - Obrigado, nobre Senador. 

O Sr. Gabriel Hermes- ... continuarei a ouvi~lo com muita atenção ... 

O SR. TEOTONIO VILELA - Pois não. 

O Sr. Gabriel Hermes- ... mas_Oe quem vou pedir que se faça crítica. 
Mas, por favor, façamos justiça também! 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Pois não. Não se incomode, que eu vou 
fazer justiça. 

Sr. Presidente, no que diz respeito à correlação de vantagens entre os 
projetos da SUDAM e os colonos, caboclos, posseiros, seringueiros, casta
nheiros,- basta dizer que o emprego é quase uma ficção, considerando-se a 
área de terra e os investimentos. Com a palavra Alberto Passos Guimarães, 
obra citada, pág. 319: H Em junho de _1973, os projetes agropecuários aprova~ 
dos pela SUDAM eram 328, dos quais 184 em Mato Grosso e 91 no Pará, 
cobrindo cerca de 8 milhões de hectares e devendo conter, se chegarem a ple
no funcionamento, 5 mifhões de cabeças-de gado. Em setembro de 1976, seu 
número havia crescido muito pouco, alcançando o total de 337 projetas com 
investimentos da ordem de 5,6 bilhões de cruzeiros, incentivos fiscais aprova
dos de 4 bilhões (71 ,42% do total de investimentos), dos quais estavam libera
dos I ,9 bilhão de cruzeiros. A previsão, quanto aos empregos oferecidos nes
ses projetes, era de 16.940. Os projetes correspondem à área média de cerca 
de 20.000 hectares; e os empregos, à média de cerca de 50 pessoas por projeto, 
o que dá uma relação de aproximadamente 400 hectares por pessoa ocupada 
e uma densidade demográfica de 4 pessoas por km 2, o que exclui qualquer 
idéia prioritária de povoamento ou de assentamento humano". 

Num trabalho publicado no periódico Reforma Agrária (Ano VII, n9 I, 
Jan.(Fev. 1977), Vera da Silva Rodrigues e José Gomes da Silva mostram que 
houve, entre 1971 e 1976,450 conflitos pela posse de terras no país, nos quais 
perderam a vida I 13 pessoase93 ficaram feridas. Uma autoridade insuspeita, 
o ex-Presidente do INCRA, na Administração Geisel, o Dr. Lourenço Vieira 
da Silva, depondo na Comissão da Amazônia da Câmara dos Deputados, em 
29 de abril de 1975, contou, por exemplo, o que se verificou em Rondônia: 
H ••• na ãrea de Vilhena, até a área transcrita em nome do INCRA estava grita
da, com aeroporto clandestino dentro. Fomos forçados a passar um tratar 
por cima da cerca onde estavam os jagunços, que ficaram receosos e se retira
ram. Esse foi um dos problemas que tivemos de enfrentar na área de Vilhena 
naquela ocasião. Realmente, o problema de Rondônia é especial. Tínhamos 
um juiz q-ue fã.zia questão de trancar toda e qualquer representação do IN
CRA, chegando ao ponto de, numa entrevista que deu a um dos órgãos da i 
prensa nacional, o Jornal do Brasil, dizer que utilizava os presos do Território 
por que podia". E prossegue o· ex-Presidente do INCRA: .. Constatei, em 
companhia de alguns assessores, que vários presidiários estavam trabalhando 
para aquele Juiz. Chamei os elementos e perguntei por que estavam presos, e 
não souberam explicar a prisão. "Não sabemos". Apertei mais um pouqui
nho e eles disseram: "Nós somos de Muqui". Referiam-se àquela chacina de 
Muqui, quando alguns grileiros vinham imprensando os seringueiros contra 
uma área encharcada, e estes, entre a opção de ir para o charco--:- já vários 
companheiros tinham sido assassinados por jagunços- não tiveram dúvidas 
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em reagir, e mataram quatro jagunços na hora, poupando apenas o farma
cêutic_o porque o_ recOnheceram". E diz mais o ex-Presidente do INCRA: 
·~ouvimos o depoimento do próprio Juiz. Fizemos uma representação pelo 
INCRA contra o Juiz -de Rondônia. Posteriormente fomos forçados a uma 
segunda representação contra o Juiz de Rondônia. Fizemos duas represen
tações, citamos os fatos, comprovamos com documentação, inclusive dos 
processos de corrupção generalizada de juízes e cartórios existentes naquela 
ãrea11

• 

O livro de Alberto Passos Guüri3rães esclarece ainda a esse respeito, na 
págiria 329: ''As transferências fraudulentas de terras públicas para particula
res, tão comuns nos Estados do Acre, Amazonas e Parâ, levaram o Ministério 
Público Federal a uma denúncia junto ao Tribunal Federal de Recursos, vi
sando à recuperação, para a União, de- cerca de lO milhões de hectares ocupa
dos ilegalmente, mediante falsificação de documentos ou ações de usucapião 
consideradas ilegítimas"~ 

Depondo na Comissão de Agricultura, no mesmo ano, igualmente insus
peito de solidariedade com os BispOs ou a ação da Igreja, o ex~senador e ex
governador Geraldo Mesquita, do Acre, denunciou que ern quatro anos, em 
seu Estado, isto é, entre 1970 e 1974, 4 milhões e 280 mil hectares de seringais 
tinham sido vendidos a apenas 294 proprietários, tOdos residentes fora do Es
tado, ao mesmo tempo em que mostrou, com dados retirados de escrituras 
públicas, que o lucro dos especuladores, nesses quatro anos, tinha sido de 
2.500%! 

Nesse mesmo depoimento, o ex-governador, com dados do próprio IN
CRA, mostrou que em 15 anos de vigência do Estatuto da Terra, a Autarquia 
tinha discriminado apenas 0,5% dos 358 milhões de hectares da Amazônia, 
enquanto em seu Estado, nesse mesmo período, a discriminação tinha atingi
do apenas 7.780 hectares, dos 2 milhões que o compõem, ou seja, 0,05%! Ore
sultado é que, no Parã, em Rondônia e no Acre se localizaram sempre conhe
cidos conflitos de terras. No Acre, por ter feito um comício em solidariedade 
ao_ Presidente do Sindicato Rural, assassinado em Brasiléia, em seguida ao 
que foi chacinado o criminoso, o Presidente do PT eStá processado como in
curso' na Lei de Segurança NacionaL Agora o mesmo vem de acontecer no 
Parã. 

Sr. Presidente, por que se acentuou nos dois últimos anos, a partir de 
1980, de maneira mais característica, esse novo enfoque em que padres, pos
seiros, seringueiros e castanheiros passaram a ser tratados como incursos na 
Lei de Se,gurança Nacional, quando isto não ocorria até há alguns anos atráS? 
Será que a questão fundiária brasileira tem apenas os. contornos escorrega
dios de sim.ples invasão de terras por humildes trabalhadores rurais ou de in
citamento de pobres contra os ricos promovido por elementos da Igreja? 
Não, não é bem por aí que crescem as desgraçaS nacionais. Se há qualquer 
coisa pa-recida com isso- ou nesse -sen-tido, tome-s~ o envolvimento como con
seqUência do abuso e não Gorrio causa_de abusos._ Tanto a .. invaSão" quanto o 
.. incitamento" São argumentos que diante do que aqui já se mostrou de ano
malià erri matéria de apropriação de terra, não se pode levar a sério. Se muito, 
será uma gota d'ãgua n~ oceano. Se mu-~to;-_diante_ do gra_nde fogaréu de injus
tiças,, homens da roça e homens do altar uniram-se para reclamar das autori
dades....:_ patronaiS, fun_diárias, estadl)ais OU~ federais- um mínimo de espaço 
para viver. E não se uriifanl pó r outrós 'cáritinhos senão pela comunhão entre 
o trabalho que é oração e a oração que é trahã:Iho. ~ 

ComO vimos, é urri -desafio muito m-ais~ grav_e_, sédo e ptofuhdo, do que 
simplesmente o posiciOnamento cómodo de muitos de apontar os padres que 
defen9em os posseiros, cOmo -insiigador~s,_e de cr~min-osas as i'eações de auto
defesa, e mais 'do·que isso, de legítim:i dCf~a; dQs.poSSe_iroS.de São Geraldo 
do Araguaia. 

E isto_simpt~mente porque e~ ve:z de cteixat' o ãssunto. n~- ó!bit~ de com
petência do INCRA: que é o órgão ·c:ortstitucionalm~n_te habilitado a promo
ver a reforma. agrária, a proceder à discriminaçãO de_"tê:rras devolutas e a exe
cutar pro]etos fu~di4rios de assentamen.tq d:e co~~nos e, regulariz{lção das pos
ses, c·omo prescreye o art. 171 da Consiit.uiÇão, aO determinar que Ha lei fede
ral dispo'rá sobre as condições de leg_itimação da posse e de preferência para 
aquisição, a_té Cem IJ,ectares, de terras públicas por aqueles que as tornarem 
produtivas com o seu trabalho e a .sua família'\ preferiu, sucumbindo à 
síndrome da segurança nacional, entregar o assunto, ilegal e ilegitimamente, à 
órbita de atribuições do Conselho de Segurança Nacional, através do GE
TAT- Gr"upo Executivo-de Terras do Araguaia e Tocantins, mobilizando 
para esse fim forças policiais do Departamento de Polícia Federal e do Bata
lhão de Engenharia e Construções que opera--na área. Se o INCRA necessita 
de mais velocidade e eficiência, que se lhe dê recursos para correr e competên~ 
cia para melhor servir. E tudo isso se torna mais grave ainda quando se sabe 
que a Lei n' 6.383, de 7 de dezembro de 1976, dispõe de meios eficazes para 
.~gilizar o processo administrativo de discriminação de terras. 

Entretanto, estã lá a GETAT como interventor. 
Basta assinalar que a Lei n9 5.972, de 11~12w73, determinou que a União 

promovesse, até 3l de dezembro de 1975, o registro da propriedade dos bens 
imóveis da União. Em 9 de dezembro de 1975, como a lei não tivesse sido 
atendida, nova lei, a de n9 6.282, prorrogou esse prazo a 31 de dezembro de 
1978. Em outubro de 1978, novamente não cumpridas as duas leis anteriores, 
o governo novamente prorrogou o prazo que se concedera, desta vez 
prorrogando-o por mais 10 anos, isto é, até 31 de dezembro de 1988, atravês 
da lei n9 6.584, de 24-10-78. Isto mostra a inoperância dos sucessivos gover
nos, incapazes de promover, há 8 anos consecutivos, o registro de suas pró
prias terras. Das duas uma: ou os prazos eram sabidamente insuficientes e o 
governo agiu de má fé ao estabelecê-los, sabendo que não podia cumpri-lo, 
ou os prazos eram suficientes e o governo que os propôs não os cumpriu por 
incompetência, falta de iniciativa, descaso ou desídia. 

Mais grave do que isto: alertado para os conflitos que vêm se sucedendo 
há anos, e que somaram mais de 450 em cinco anos- e não estou aqui riem 
sequer arrolando os dados fornecidos, semana passada, pela Conferência Na
cional dos Bispos- como demonstramos atrás, o governo Geisel efetivamen~ 
te tomou algumas iniciativas louvavéis. 

Em setembro de 1976, o ex-Presidente baixou o Decreto-lei n9 1.414, que 
permitiu a regularização das alienações feitas pelos Governos dos Estados e 
Territórios nas ãreas de fronteira, até o limite de 300 hectares. Três meses de
pois, em 7 de dezembro de 1976, sancionou a Lei n9 6.383, a que já me referi, 
proposta pelo Executivo e aprovada pelo Congresso, para permitir, em rito 
sumaríssimo, que pode ser cumprido em pouco mais de 120 dias, a discrimi~ 
nação administrativa de terras. já que o processo judicial era extremamente 
moroso; dois meses mais tarde, em 3 de fevereiro de 1977, através do Decreto
lei n9 1.523, autorizou a criação de Coordenadorias Especiais do INCRA. 
para acionar mais rapidamente esse processo discriminatório nas áreas sob 
tensão fundiãria. 

Por aí se vê, Srs. Senadores, que estava o Governo Federal armado de to
dos os instrumentos legais e administrativos indispensáveis a enfrentar, cóm 
soluções imediatas, as questões. fundiárias, em qualquer parte do Território 
nacional. 

Vê o nobre Senador que estou fazendo justiça ao Governo. Não estou 
aqui criticandO cegamente; estou dizendo que ao Governo, inclusive, naquele 
período do Geisel, foram dadas as condições para que todos esses casos fos
sem evitados. Simplesmente não se cumpriu." 

Chegou-se a criar inúineras CoOi'denadorias Especiais do INCRA, entre 
elas a do Araguaia e Tocantins, qlie abrange a conturbada região de São Ge
raldo, a que hoje especificamente ine refiro. 

·Essa política, porém, lameDtavelmente, não teve prosseguimr nto. Aban
donando o caminho indicado pela legíslação, o atual GovernO, ddxou-se iin
buir das fantasias absOlutistas da teorfa de ségurança nacional, e transferiu o 
problema, qtie é fundamentalmente-jurídico, social e ecnnA"!lico, da área de 
competênciá do INCRA, que é a Autarqllül cánstitticionalmente prevista · 
para a solução de ta·is Probiemas e juridica~ente habilitã.da a representar a 
União, para ·a área de competência dó COnselho de Segurança NacionaL S~m
plesmente crio ii, de foiina IHfiilíilimO injurídica, para nã·o dizer in-constitucio-· 
nai, um Grupo Executivo subordinado à Secretaria Geral do Conselho de Se
guránç3 Nacional, o GETAT, e a ele entregou a região àté então sob juris
dição "da Coo~denadoria ESpecial do INCRA iiistituída para essé fifi. -o-re
sultado é qtie ó prOblema, ~om a mobilizaç_ão de fortes ~onting~ntes da Polí
cia Federal, deixou de ser uma questão de releVante lnterêSsé ecOnômicO, ju_rf~ 
dicó e SOCi~l, para: se tra-nSfoimar, puta e simpiCsm~nte, Ítum caso''de Polícia, 
enf'Que OS 'éfetivoS dO DepartãmeÍl.to de Polícia Fedc!i'al, desviados de sua es
pecífica inissãó coristituci:O~a1, agem cóino- milícias· protetoras de irlteresses-
privaOos, empresas, arrendatários e, se&uraln6ilte,_em alguns cas_os,'até de gri
leircrs ·que oCuPam ilegal-e ilegitim3merlte tei'ras dCvolutas da União e dosEs
tados. Até parece ten'nos voltado aos anos antes de 1930, quando um Presi
dente da- República afirmaVa-qu-e a q-uestãO 'soda] era um caso de polícia e 
que, com a polícia, se'rià resõlvido. 

O Sr. José Lins .-Permite V~.Ex• um aparte? 

O SR. TEOTONIO ViLELA- Dou o aparte a V. ex•, pedindo apenas 
que seja breve, pois o meu relato, que é de uma viagem ao Araguaia, ficou 
longo e o meu tempo é curto. Mas, com muito prazer, ouço o Senador José 
Uns. 

O Sr. José Lins- Serei breve. Senador Teotónio Vilela, o assunto é real
mente de envergadura e requer a maior atenção do Congresso e· do País. 
Nada incita mais o sentimento da posse ao homem do que a terra e, quando 
se ti-ata da ocupação de espaços praticamente vazios, como é o caso da Ama
zônia, a Humanidade tem sempre se comportado de um modo difícil, de um 



Outubro de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 6 5151 

modo incontrolável. Infelizmente, já deslocado no tempo e, evidentemente, 
no espaço, repete-se aqui uma coisa parecida com o avanço do homem bran
co sobre o território da Amêrica. Um exemplo dos desmandos de que foram 
acompanhados esses avanços, nós temos nas cenas do faroeste, lá na Améri
ca. Esse processo tem se feito sempre através de arbitrariedad~s,_de injustiça, 
de crime, e, evidentemente, a Nação não pode suportar isso. Cabe ao Gover
no coibir essas injustiças e esses crimes, -pelo melhor modo possível. O que' 
realmente seria novo no caso é o supoSto incitariien-tá feito pela Igreja a essas 
invasões. Há um inquérito em andamento e não me compete, no momento, 
dizer qualquer coisa a respeito disto. O que realmente nos preocupa é que, 
numa área como aquela, em que hâ, digamos, quatrocentos milhões de hecta
res do Território nacional, o caso da Amazônia, onde a população é extrema
mente rarefeita, ainda se mate gente por questão de terra. Sei que o assunto 
que V. ex• levanta é sério. V. Ex• tem sido de um equilíbrio louvável, mas, de 
minha parte, prefiro esperar um pouco pelo resultado dessas investigações, 
apenas lembrando a V. Ex• que o que foi entregue, o que foi considerado 
como problema de polícia não foi o problema simples da invasão da terra; foi 
o crime de sangue praticado. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR: TEOTONIO VILELA - Muito obrigado, nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco. Fazenc!() soar a campainha.)
Senador Teotónio Vilela, eu pediria a V. Ex• que não concedesse mais apar
tes, porque o tempo de V. Ex• está praticamente esgotado. 

O SR. TEOTONIO VILELA- Muito obrigado, Sr. Presidente. Farei o 
possível para, rapidamente, concluir o meu pronunciamento. 

Como pretender que a Igreja, os seus prelados~ ou qualquer pessoa de 
bom senso possa apoiar tamanha insanidade, numa região em que os pobres, 
os fracos e os posseiros, nada têm de si a dar, a não ser a vida, em defesa do ú~ 
nico bem que legal, jurídica e constitucionalmente lhes pertence: a terra? 

A terra que a duras penas conquistaram ao universo -selvagem da Ama~ 
zônia e incorporaram à área de produção agrícola, sem que o Governo jamais 
tivesse lá chegado para lhes prestar auxílio. ~ a estes homens que estou me re~ 
ferindo. A terra que há anos cultivam e que, além de se constituir em base ú~ 
nica de sustento da família, passa a ser, também, um patrimônio que se vai le:'t 
galizando à medida em que o tempo de permanência ~bre perspectivas de di~ 
reito que a nossa legislação sobre a propriedade r:ta Amazônia assegura, desde 
que haja respeíto, p·or parte dos jagUnÇos e das autoridades, ao processo dele
gitinia:ção. Muito ao contrário do que se Pensal ninguém na Amazônia quer 
socializar a terra dentro dos m~ldes marxistas, ail.tes privatizá-la, desde que 
pertença à União e ao EStado e, segundp nossas Íeis, a Uniã9 e os Estados fe
derados não exploram a terra para fins comerciais. O que. quer o chamado 
"'inva~.oru é um pedaço. de terra, em áreas improdutivas~ para trabalh3.r e, 
principalmente, <:>nde, _sObre essas áreas, o título. de propriedade inexistC? ou é 
uma fiC~o na~cida da tertil. iinaiinaÇão fundiária do grileiro~ 

Do problema agráriO da Ar:nazônia a grave, Sr~ Presidente, e desafiador, 
.um problema .que abala a consciência nacionàl ·e que, por isso mesmo, não 
pgde ser entregue à discrhninaçãÇ da Polícia Federal nem ao arbítrio do Con
selho· de $egurança NaciOnal, através do GET A T, Clij~ -áção .riierece, !10 míni• 
mo, uma investigação maiS ampla sObre ·seu significado e objetivo não decla
rados. 

O que querem fazer da rica ãrea. do Araguaia-Toc:antins-Xirigu'! um· ter
ritório su?ordinado ~o ConsélhQ dé Segurança ~aciqn~l_ ond~ apenas gran~ 
des empresas estrangeiras farão o seu último festival de selvageria e esbórnia 
c3pi~alista em detrimento dos interesSes nacionais? .~ rn territó~io guC será o 
último rcfúgiQ ~ merilór~i:i C:_ô.l~nialista do~ amé~icanos,_ japone~s e ·~ro
peus? Um território qúe serâ também ârea .de scgura~ça para o cíue há de 
mais retrógado e arcáiCo cm tnatél-ia de desenvolvimento do subdesenvolvi
mento? .Um. território que ficarã penhorado, por nOssas dívidas externas,. aos 
grandes conglomerados eco~õmiCo-financeiios da América do Norte, da Eu
ropa e do Japão? Um território que servirá ao mesmo tempo à última batalha 
do trilateralismo contra o nacionalismo? Um território sem r~igião, serÍ1 sin-_ 
dicalismo, sem polítiCa partídã~ia, sem derilocráda.-:- um tefritório rriii' v~es 
ampliado do exemplo do Jari, coni muitos, centenas de Ludwigs, mas, córito 

"tno Projeto J ari, uma terra de estrangeiros dentro do Brasil, onde se descarac
terizá. o homem brasileiro contando com a proteção amplamente prestimosa 
das autoridades de Brasília? 

O Sr. Humberto Lucena- Pe"rmite V. Ex' !lril aparte, nObre Senador? 

O SR. TEOTONIO VILELA ~ Pois não. 

O Sr. Hun-iberto Lucena- Antes que V. Ex• desça da tribuna, eu me sen
to no dever de prestar-lhe a homenagem d~ sua Bancada no Senado Federal. 
V. Ex• vem sendo, Senador Teotônio Vilela, no seio da Direção Nacional do 
PMDB, o grande vanguardeiro dos direitos humanos neste País. Lembro-me 

de sua atuação no caso das greves dos metalúrgicos em São Paulo, quando o 
autoritarismo tentou reprimi-las; mais de uma vez, V. Ex• deslocou-se de 
Brasília para o ABC e ali, durante cerca de dois, três ou quatro dias consecu
tivos, prestou assistência política direta aos trabalhadores brasileiros e às suas 
lideranças, ameaçadas pela Policia Federal. Posteriormente, no último episó
dio que ocorreu na Bahia, quando várias lideranças da s9ciedade local se or
ganizaram num movimento contrário à majoração das tarifas de ônibus, o 
que redundou em ação violenta da Polícia Estadual contra os manifestantes, 
V. Ex' também ali esteve dando a sua solidariedade e a do nosso Partido à
queles que representavam os interesses do povo. E agora, espontaneamente, 
V. Ex• foi à Amazônia e lá esteve no centro dos acontecimentos de Conceição 
do Araguaia e seus arredores, procurando se informar dos fatos, dos verda
deiros fatos ali ocorridos, e hoje nos brinda com esse relato de sua visita àque
la importante faixa do território nacional. O discurso de V. Ex', a nosso ver, ê 
irrespondível, e estamos aqui para aplaudi-lo e apoiá-lo em todos os seus ter
mos. Que v~ Ex• prossiga na sua luta_em defesa dos direitos humanos no Bra
sil porque, com ela, o nosso Partido está absolutamente comprometido. 

O Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ext- um aparte? 

O SR. TEOTONIO VILELA - Pois não. 

O Sr. Henrique Santillo -Apenas rapidamente, nobre Senador Teotô
nio Vilela, como também representante de um dos Estados envolvidos direta
mefite nessa questão. Quero_ fazer das palavras do eminente Senador Hum
berto Lucena, também minhas palavras, e dizer a V. Ex• que o trabalho que 
V. Ex~ tem desempenhado, em nome do PMDB. tem sido um instrumento 
efetivO de novas conquistas democráticas deSte País. E, sobretudo, esse relato 
que V. Ex• faz dessa região altamente conturbada do território nacional, e la
rilentavelrnente conturbada~ sobretudo, pela ação policial do Governo. Tam
bém me solidarizo com V. Ext-' 

O SR. TEOTONIO VILELA - Muito obrigado, nobre Senador. 
Sr. Presidente, a verdade é que o GETAT e a Polícia Federal nãO pos

suem atribuições legais para administrar uma região tão rica com o objetivo 
tão pobre de expulsar o homem que trabalha na agricultura de suas roças e 
metê-los na cadeia como castigo pela ousadia de contrariar a cobiça dos pre
guiçosos. 

Sr. Presidente, é preciso mudar alguma coiS!l neste Pafs. Mas, não se 
pode mudar nada no Brasil, sem primeiro 'conhec~lo de perto, na intimidade 
de sua vida. colocando-se como interlocutor dos seus anseios e das suas do
res, e não como tutor soberano e tirânico de suas potencialidades e capacída
deS. tantas delas irremediaVelmente Perdidas .. É preciso mudar alguma coisa, 
a começar pela imaginação na inter:Pretãção conte.mporânea da História. O 
imaginãJlO político da consciência Coletiva de hoje não é rigorosamente o 
mesmo de décadas atrãs. O brasileirO passa a ·compreender a real situação em 
que se encontra a sua projeçã.o pot~cial no futuro. E compreender é: 
modificar-se. A abertura política~ sobretudo~ um ato de co~preensão nacio
nal em que se sObreSsai a afirmação cada veZ mais c~tegó~ica de que o tema 
da ltberdade se confunde com o tema da nacion~lidadc. 

Não se inodifica a nação, se primeiro nãO a compreendermos. do mesmo 
modo que não compr~nderemo$ -a democracia se não sentirmos a ~ntrínseca 
necessidade política de modificar .o regime. · 

O casO de São Geraldo do Araguaia," c de resto de toda Amazônia, é, an· 
tes de mais nada~ a frontal negação da abertura. Lã impera !JnicamentC: a 
fOrça, quer seja ela oriunda do Conselho de Segurança Nacional, de. que o 
GETAT é úm braço ostensivo e dominador, quer seja ela filha da anarquia 
hierârquica·em-que se transformou a ·autoridade naquela região, onde pisto
leiros e policiais dão-se as inãos no mesmo gatilho que assalta a privacidade 
do homem, a honra do homem; o patrimõnio do homem. Prep~ra-sc ali, em 
última análise, um vazio de poder nacional, quer no sentido que o nomeia, a 
democracia, quer no sentido que o entende a doutrina de Segurança Nacio
nal. Na verdade monta-se, na Amazônia, a maior armadilha do nlundo, que 
.começa por pegar simples posseiros e trabalhadores rurais em ple~o exercício 
de suas ativid'\des agrícolas, para~ depois. por força do hábito e da ambição, 
pegar pequenos e médios proprietários, finalmente, os grandes proprietários. 
e a própria Nação brasileira. Não é o meu pensamento que ê apocalípticO, é 
esse plano. 

Cruzei de avião os rios Tocantins e Araguaia. De Belém a Xambioâ, em 
GOiás, onde tivemos que pousar, pela falta de campo de pouso em São Geral
do do Araguaia, vai um longo vôo e com ele uma visão da selva ao mesmo 
tempo deslumbrante e arrepiante - pela presença devastadora do fogo. 
Queimadas levantam-se em todas as direções, como se o mundo, debaixo de 
nós ardesse em chamas de juízo final. A fumaça rolava diante do avião com
petindo com as nuvens e mais que as nuvens, freqUentemente, impedia o pau-



5\52 Te-r~a-feira 6 DIÁRIO DO COJ'!GRESSO NACIONAL (Seção II) Outubro de 1981 

so de aviões, por falta de visibilidade. Apesar da fumaça e da extensão das 
matas, descemos em paz. Mas não foi bem em paz que, em São Geraldo, a co
mitiva que eu liderava pisou a areia do rio. Lá estava um soldado do 29 BEC, 
trajando camisa de meia branca, quêpi e calça verde o Uva, exigindo, em nome 
do major Edson, do Exército brasileiro, a minha identificação e a assinatura 
do meu nome e de toda a comitiva, no livro que trazia debaixo de suas axilas. 
Não lhe criei problema, nem tampouco aos dois indiv(duos que desejaram me 
fotografar sob a alegação cretina de que queriam o meu retrato porque sou
beram que eu era doutor. Não obstante essas manifestações de clara hostili
dade, a um Senador da República, tive calma e bom senso para apurar o cli
ma de tensão, de alta tensão reinante em todas as almas. 

Para se ter uma idéia da riqueza da ârea que o_ Conselho de Segurança 
Nacional, através do GETAT, reservou para sua exclusiva administração, 
basta citar Carajãs e, de quebra, a Serra das Andorinhas. Por outro lado, to
das essas riquezas tornaram-se a mais ostensiva a fabulosa garantia que o Go
verno p-ode oferecer aos avarentos que lhe emprestam dinheiro, pelo juro que 
querem, para, cada ano em piores condições, feChar o balanço de pagamento. 
E se até agora apenas 30% dos recursos minerais da região foram detectados e 
em cima disso há planejamento para um investimento inicial de cerca de 60 
bilhões de dólares, por parte de várias empresas estrangeiras, é provável que 
conhecidos os 100% çle riquezas da grande área Tocantins-Araguaia, os dóla
res de multipliquem ao infinito, o que vai exigir uma garantia de segurança 
política que se fará na razão inversa das garantias democrâticas, como vem 
acontecendo. As escaramuças do GETAT avisam que se não houver uma 
providência nacionalista imediatamente, dificilmente, amanhã, se evitarâ que 
conflitos contornáveis se façam perenes e exterminadores da seiva brasileira. 

t possível imaginar-se que se Euclides da Cunha dizia que ati estava uma 
pâgina do Gêneses para ser escrita, essa página corre o risco de ser escrita não 
mais sob a inspiração de Deus mas do Diabo. :E: complexo o problema. Mas 
nem por isso se deve delegar a órgãos menores soluções que, por sua própria 
natureza, pertencem ao alto discernimento do que pode haver de melhor na 
geografia ii'fsiitucional e humana da alta administração do País. Não será 
com a polícia ou bacharéis que colocam o direito abaixo do seu emprego que 
iremos encaminhar com lógica e patriotismo os graves problemas fundiârios 
do Parâ, especialmente de São Geraldo do Araguaia, em Conceição do Ara
guaia. 

Os padres e os posseiros são vítimas da capacidade governamental de 
equacionar fielmente e racionalmente o problema do homem na Amazônia. 
Pensa-se primeiro numa terra que é de ninguém, para depois cuidar~se do ho
mem, que deve ser alguém. Prioritário não é o· homem, é a autoridade que se· 
faz lei segundo a sua conveniência e caStiga a realidade do h_çmem em nome 
da falsidade de títulos que são manij>i.J.lados com a conivência dos próprios 
órgãos encarregados de fazer justiça. 

Que foram fazer na Amazônia os posseiros presos? Os homens que estão 
lâ presos, -que foram fazer na Amazônia? Saíram de suas terras de origem, 
como tantos outros que chegam do Maranhão, Piauí, Pernambuco, Alagoas, 
Paraíba, etc., tangidos pela necessidade de um lar para assegurar a sobrevi
vência da família e toda sorte de necessidade sociaL O homem estimulado por 
uma fantástica orquestra regida pela própria História, levanta, na mata vir
gem, entre os berros da onça, o piado _das cob_ras, o ranger dos dentes do cai
tetu e o choro, sempre o choro dolente_ da_ criança, levanta a tão acalent~da e 
necessária casa. Entim~·um lar. Um futuro. Um destino. De olhos voltados 
para o céu, segundo me contou um posseiro, a família reza baixinho agrade
cendo _a Deus a graça de lhe ter proporcionado um lugar para trabalhar -, 
produzir, que é em que se resume a crise brasileira. Somos uma Nação de 
consumidores gulosos e estróinas. E quando alguém, como o posseiro, lã na 
Amazônia, Que in.siste em ser produtor para não aumentar as favelas urbanas 
de consumidores~ resiste à pressão oficial de abandonar a terra, arnia-se uma 
questão tão grande que até parece tratar-se de coisa realmente relevante. 
Quando, no fundo, o problema está em defender o indefensâvel, ou seja, o su
posto direíto de um foreiro d~ terra contra a posse da terra-, legitimamente 
conquistada pelo lavrador. Para expulsão, nenhum direito se alega senão o_da 
força. 

Se há algum direito, é provável que esse direito esteja com o agricultor.~ 
provável que os padres tenham dito isso aos posseiros. É provável que os pos
seiros tenham acreditado nos padres. Mas é provável, também, que antes os 
P?Sseiros tenham consultado, através do suor e da fé, o próprio Deus. Afinal, 
•'trabalho é oração, comunhão mais funda entre o homem e Deus". O ho
mem solitário das matas pega-se com Deus e toma-O por testemunha na re· 
sistência pacífica à expulsão. 

A autoridade, entretanto, não se conforma. Deus, para a autoridade, só 
se revela por seu intermédio. A história de que o poder do rei tem origem divi-

na continua inalterável na Amazônia e, quiçá, no Planalto. Daí por que a 
maioria dos conflitos, à parte a babilônica confusão em que se perdeu a legis
lação fundiária na A_ma~ônia, nasce_do choque entre o anacrónico pensamen
to da autoridade e as legítimas aspirações dos posseiros. 

Apela-se para a autoridade maior do Planalto, no sentido de que reveja 
suas condições de legitimidade antes de se confundir com as prerrogativas do 
direito divino. O arbítrio pode tudo, sabe-se, menos dar inteligência a quem 
não tem. O caso de São Geraldo e de Xinguara, em Conceição do Araguaia, 
teria solução rápida se ao menos uma pitada de inteligência fosse usada para 
um diálogo entre o que pode mais e o que pode menos. A dialética da persua
são é uma força muito superior do que as que são aplicadas em São Geraldo e 
Xinguara, onde, nesse momento, em Xinguara, mais de duzentos policiais 
varrem das roças cerca de quatrocentos posseiros. 

O Doutor Aureliano Chaves, no exercício da Presidênçia, bem podia, em 
noffie da pátria abatida, ergu~r do chão da Amazônia, a bandeira nacional e 
ao menos fazê-la corripetir com as bandeiras das multinacionais e outras ban~ 
deiras perversas, sob pena de vir a consumar-se a desconfiança de que em bre~ 
ve a mata virgem será o paraíso perdido, de que falava Euclides e o brasileiro 
um simples pária a serviço de causas não brasileiras. Anule-se, Sr. Presidente, 
o inquérito por faccioso e faça-se justiça aos homens. Se cedermos às pressões 
das forças aliadas aos grileiros e aos antinacionalistas, enquadrando os pos
seiros na Lei de Segurança Nacional e expulsando os padres do Brasil, com 
franquezã., teremos perdido não só uma batalha pelo homem, pela Democra
cia e pelo Brasil, mas também a própria razão. (Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunice Michiles- Luiz Fernando Freir-e- Cunha Lima- Amaral Pei~ 
xoto -_Nelson Carneiro- Vicente Vuolo- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador José Richa. 

O SR. JOSÉ RICHA -{Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há cerca de 20 dias, os professores da rede escolar estadual paranaense 
estão com suas atividades paralisadas. 

Dentre um total de 20 reivindicações, salientam-se as seguintes, como 
principais, que geraram o movimento: 

I) Melhoria das condições do ensino; 
2) Piso salarial; 
3) Reaj1.1ste semestral; 
4) Antecipação salarial; 
5) Lista tríplice para- indicação dos diretores das escolas. 
O Governo do Paraná vem tentando mistificar sua aquiescência, afir

mando que atendeu à maioria daS reivindicações. Entretanto, ofereceu um 
piso salarial bem abaixo do requerido, pois os professores estão pedindo um 
mínimo de dois e meio salãrios mínimos e o Governo só oferece 2,2 salârios 
mínimOs; concordou com a lista tríplice desde que a palavra final seja dada 
por sua bancada; e se negou a conceder o reajuste semestral bem como a ante
cipaç-ão salariaC 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, esta reivindicação de dois e meio salãrios 
mínimos fica, ainda, longe de fazer justiça aos professores, pois isto represen
ta lâ no Paranâ cerca de Cr$ 20.000,00, quando os próprios motoristas de 
uina emprésa d"e transporte têm "um piso salarial de Cr$ 28.500,00, conforme 
ainda h9jc, viajando com este empresârio, me segredava ele. O absurdo é que 
essa reivindicação que os professores colocam no seu rol de exigências, que é 
a lista tríplice, para que diretores de escolas sejam nomeados, é coisa que nem 
precisaria constar de reivindicação de professOres. Entretanto, no Paraná, 
existe um famigerado comando político atraVés do qual todos os assuntos de 
Governo numa determi_nada região são entregues ao arbítrio do Deputado 
Estadual. Esse Deputado, então, detentor do comando político, é quem indi
ca os diretores que preenchem as escolas estaduais. Assim, é um absurdo a in~ 
gerência de política numa das coisas que deveria estar imune a esse tipo de in
gerência indébita. 

Uma comissão foi indicada para gestionar junto às autoridades do Go
verno, e a Oposição participou das conversas tentando mediar o conflito. 

O Sr. Henn·que Santillo- Permite V. Ex• um aparte! (Assentimento do 
orador.) Apenas para aproveitar o momento oportuno. V. Ex• estâ carregado 
de razão. No meu Estado também, em todas as questiúnculas políticas muni
cipais, o primeiro setor a dofrer as conseqüências disso tudo é o educacional. 
A primeira coisa que se faz é demitir diretor de grupo escolar, de colégio, 
transferir Professores ou demiti-los. Agora mesmo, temos uma questão aqui 
bem próxima à Capital da República, aqui no Município de Luziânia: vãrias 
escolas estaduais estão fechadas, aqui, a poucos quilômetros do Ministério da 
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Educação·e Cultura e do Palãcío.do PlaiiaftO~-Por completo-descuido, descaso 
das autoridades estaduais para com o problema educacional e, sobretudo, 
pela interferência, pela inge'rêncht Poiiiiqueii-a- de chefetes locafs e r~gionaís 
em um setor que precisaria estar infenso a isso tudo. V. Ex• tem razão. 

O SR. JOSÉ RICHA - Muito obrigado. 

O Sr. Mauro Benevides- Eu também queria dizer a V. Ex• que pensei 
que desses males sofressem apenas os Estados da região subdesenvolvida, no 
caso, o Nordeste, não um Estado desenvolvido como o de V. Ex• Realmente, 
é um fato extreinâmi!:nte lamentável o que V. Ex• relata neste instante. 

O SR. JOSÉ RICHA- Pois vejam V. Ex•s Senadores Mauro Benevides 
e Henrique Santillo, que é preciso· que os professores paralisem as suas ativi
dades e que _uma das principais reivindicações seja, precisamente, o de ter 
tranqüilidade para poder trabalhar, porque é incrível, ê inacreditável que a 
pretexto de prestigiar as-forÇas políticas que-sustentam o GovernO, o coman
do político seja entregue ao Deputado para_-que ele possa manejar diretores 
de escolas e professoras, ao seu talante e ao s_abor das suas conveniências elei
torais. 

O Sr. Mauro Benevides- V. Ex' me permite? (Assentimento do orador.) 
E ainda houve quem, em 1964, pensasse na revogação dos costumes políticos 
como temãtica central da ação revolucionária -daquele ano. 

O SR. JOSÉ RICHA- Pois veja V.Ex• que esta prâtica do comando 
político, antes da redentora de 64, não havia no Paraná. E a partir daí é que 
foi introduzido, justamente num movimento que veio pretensamerite para eli
minar subversão, corrupção e disciplinar e colocar a administração pública 
dentro de uma eficiência, sem que Conveniêricias da politicâgém se fizesse sen~ 
tir na administração, sobretudo num setor importante como é o da EducaçãO. 

O Governo enviou mensagem ao Legislativo, sem contudo atender a ne~ 
nhuma das reivindicações. As gestões fracassúam. 

Os professores telltaram -promover uma pasSeata até o Palácio do Gover
no, para ali entregarem um memorial ao Governador, mas, face à presença de 
mais de 500 policiaís, a me-sffia não ocorreu. 

No Legislativo, o PMDB denunciou a presença dos policiais que, inclusi
ve, obrigaram os parlamentares e os funCi<:'nãtiOs da Assembléia Le~islativa, 
que fica ao lado do Palácio do Governo, a se id'entificã.ieril pãr~de'rein ingreS
so na Casa legislativa. 

No sábado, estava prevista uma concentração no Centro Cívico, mas a 
polícia retardou o trânsito dos ônibus que levaram os professores a um en
contro em Ponta Grossa, uma cidade a 100 quilômetros de Curitiba tendo a 
Polícia Rodoviária mandado parú os veículos p'ara investigar os passageiros, 
sendo que um dos coletivos foi detidO, e com isto a polícia ganhou tempo 
para armar um esquema no Centro Cívico que, entre a polícia de choque, 
polícia regular; -etc., chegou a perto dos mil homens. 

Aos professores que a-camparam frente ao Centro Cívico, os policiais de
ram 15 minutos para se retirarem do local. Após isso, ataCaram Os que ali fi
caram, atingindo crianças, professoras grãvidas, mestres idosOs, alunos e de
mais pessoas solidárias ao movimento. Muitos (cerca de 20) foram detidos e 
outros sairam feridos. 

À radicalização- do Governo, os professores ganharam maior simpatia e 
decidíram continuar a greve. Apóiam o movimento a Cúria, a CNBB, parti
dos de Oposição, comunidades de bairro, a maioria dos sindkatos. 

Mais do que a violência, deve-se ressaltar que o movimento do professo
rado não é de hoje. Surgiu hã muito -tempo e adquiriu intensidade a partir de 
1978 quando cansaram de serem ludibriados sobre o Estatuto do Magistério, 
o centro- da questão. 

O Paranã, que teve dois Ministros da Educcição, em·curtO espaço de tem
po, não conseguiU federalizar suas três universidades estaduais, que hoje são 
um pesado encargo em nosso orçamento. O atual Governador paga hoje pe
sado tributo à sua subserviência política ao Governo Federal porque, quando 
Ministro, não federalizou as Universidades estaduais, o que ocorreu com seus 
antecessores no MEC, com relação às Universídm:fes de seus respectivos Esta
dos. 

Até agora, o Estado não conseguiu aprovar um Estatuto do Magistério, 
como era esperado por todos. Apenas possui um arremedo. 

No lugar disto, continua usando o sistema de pressão junto aos professo
res, através do comando político, seja indicando-os, ou colocando~os em dis
ponibilidade. 

O Governo' SOmente aceita dialogar quando se chega à greve. Assim mes
mo, promete e não cumpre. Ardilosamente, estimula seus cabos eleitorais e 
seus agentes a pressionarem os professores e impõe sarições descabidas. 

Somente com a p~ticipação das_ OPoSiÇões é quC ocorreu o diálogo em 
favor de algumas concessões, mas os professores não mais confiam no Gover
no e somente aceitar~o estas promessas quando elas forem formalizadas. 

O Governo usou de 300 pi'ofessores, qúe estão à sua disposição na Secre
taria da Educação e Cultura, coagindo~os a irem votar contra a greve e tu
multuar o processo decisório na assembléia da classe na Capital. Parcela im
portante dos mestres reagiu briosamente, decidindo continuar a enfrentar o 
Governo. 

A insensibilidade e a prepotência do Governo do Estado chegou ao mã
ximo do tolerável no sábado, dia 3, quando cerca de mil policiais rep~rniram 
os professores em seu pacífico acampamento. A brutalidade foi tamanha que 
não escaparam sequer as professoras ·grâvidas, as idosas, aposentadas, nem 
mesmo crianças. Vinte e dois professores foram presos no final da tarde e li· 
berados, após prestarem depoimento, sendo que alguns só o foram às primei
ras horas da madrugada de domingo. 

Curioso País é este, onde o segmento mais estimado da sociedade, os 
professores, são reprimidos pela força, quando a marginalidade e o terroris
mo político prosperam em função da impunida~! ( Mu~to .!?..~~!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidewnte, Srs. Senadqres: 

Ninguém duvida, neste País, que, no decorrer de toda a sua História, 
nUnca esteve o Estado interferindo na ordem econômica quanto no período 
p6S..:I964. O Estado pôde e-pode tudo; o Estado, autoritariamente, fundou e 
aplicou as regras do intervencionismo direto na ordem económica. 

E sempre é com espanto, Srs. Senã.dores, que se ouvem afirmações de 
porta-vozes oficiais, quan'do não ·Ministros, a promoVerem- críticas à ordem 
econômica que aí se encoritra, a esfabelecerem um processo que se diria ben
fazejo, se, autocrítica, caf,Caz de gel-ai- renOvações,_ reformulações de pensa
mento. Não é isso, no ent'a."nto, o cjue ocorie. O que ocorre, em geral, são au
toridades, às vezes de porte ministerial, para criticarem- alguns aspectos da 
própria ordem económica, como se não tivessem nada com isso, como se não 
tiv~sern tido a mínima- participação no estabelecimento deSsa mesma ordem 
econômica. 

Tivemos, inclusive, logo após a eleição do Presidente João Figueiredo, 
não poucos ministeríãveis de então, e o próprio candidato eleito e prestes a 
empOsSar-se; a estabelecer um processo de crítica do atual estado de coisas, 
quer na área económica, quer na ârea social. Empossado o Presidente Figuei
redo, esse mesmo processo de crítica continuou nos primeiros meses do seu 
mandato; jã, aí, por ele mesmo e por vãrios de seus ministros, como se nada 
tivessem tido, como se não tivessem a mínima responsabilidade com o que es
tava ocorrendo. Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quem desconhece, neste 
País, que em todo o correr de_sua História, foi justamente nesse período, em 
que o Estado impôs autoritariamente as suas regras? Quem desconhece que 
os que aí estão, ministros ou não ministros, ministeriãveis ou não, quem des· 
conhece que os que aí estão são os mesmos praticamente que, hã 17 anos, im
põem as suas regras autoritariamente à Nação? 

Há alguns poucos dias, abrem-se as páginas dos jornais do País_ e 
encontra-se urna manchete, que nos ê fornecida desta vez pelo Sr. Ministro 
interino da Fazenda. S. Ex~ diz o seguinte- eosjorna4 publicam em letras 
&ar!afais: uconsórcio de carros hoje é um engodo". E parte para uma sê:rie de 
declaraçÕes contra as quais j;3,m_ais me poderia voltar, porque as considero 
corretas, mas feitas como se fosse um homem de oposição ou se estivesse in
teiramente fora do processo, ·não estivesse inserido na-estrutura do poder que 
manda tudo, sobretudo na ordem econômico-s_ocial ainda, e como se estivesse 
a implorar que algumas m~didas fossem tomadas para corrigir o erro, para 
corrigir aS distorções. 

Leio palavras textuais do Sr. Carlos Viacava, Ministro interino da Fa
zenda: 

Brasília (Sucursal) - Os consórcioS ~e ã.ut~móveiS. -represen· 
taro, atualmente, H o maior engodo para o collSo.rciado" -desaba
fou ontem o ministro interino da Fazenda, Carlos Viacava, momen
tos antes de embarcar com destino a São Paulo, onde manteve à tar
de encontro com empresários do setor têxtil. 

Segundo ViacaVa, o setor automobilístico vem cOncedendo 
atualmente elevados descontos nas vendas a vista, de até 40%, prin~ 
cipalmente para os modelos 81, enquanto reajusta pelo preço de ta
bela as prestações dos consorciados, que respondem por mais de 
50% do volume de vendas. Isto, para ele, representa um engodo, 
permitindo ao setor continuar desafiando a lei de oferta e procura, 
ou seja, sustentando constantes aumentos de preços ao mesmo tem
po em que caem as vendas. 
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~·vamos aguardar- :ontinua ainda o Sr. Viacava: o final do ano --fri
sou o ministro interino da Fazenda- para ver o balanço da indústria auto
mobilística. E não vai ser nenhuma surpresa se tivermos esta indústria ga
nhando mais dinheiro este ano, que no ano passado"'. 

E, vai por aí a frente, com declarações que me parecem bastante corretas. 
Quem não sabe também, neste País, que não de agora, mas de hã muito 

tempo, consórcios de automóveis enganam, ludibriam, falseiam, engodam os 
seus consorciados? 

Quem não sabe, neste País, que são inúmeros os consórcios de automó
veis que há m'úitO -tánpo, inclusive alguns deixando de entregar os carros aos 
contemplados, àqueles, que mensalmente, sofrendo correções terríveis, conse
guem poupar alguma coisa para tentar realizar o seu sonho de um carro zero 
quilômetro, quando lhe for possível? Só mesmo o Sr. Viacava oU este Gover
no poderia deixar de perceber isso hã tanto tempo. Não deixa de ser um con
forto, pelo menos, que estejam agora percebendo. Mas, na verdade, as decla
rações deste homem de poder, deste homem que exerce um cargo executivo e 
que eventualmente agora, interinamente, Ministro da Fazenda, é de se espan
tar que faça declarações sem apontar a solução. Na verdade, do mesmo modo 
que acaba de dizer a esta Casa, o -eininente Senador Teotônio Vilela, existir 
todo um instrumental jurídico capaz de resolver toda problemática fundiária 
do País, do mesmo modo, para casos como esses, para casos como os que 
ocorrem no setor financeiro, para casos que ocorrem em quase todos os seto
res da economia nacional que ofendem, que violentam o consumidor brasilei
ro, existe uma legislação específica para ser aplicada e um dispositivo consti~ 
tucional que não tem sido aplicado por este Governo, porque lhe tem faltado 
vontade política para- tanfo-.- Do mesmo modo que lhe tem faltado vontade 
política para resolver a grave questão agrãria deste País, ao lado dos oprimi
dos, dos que não têm nada, dos sem terra, do mesmo modo que lhe tem falta
do vontade política para coibir os abusos do poder econômico. 

É a Constituição que diz o_ seu item V, do seu art. 160: 

.. A ordem econôrnica e social tem por fim realizar o desenvolvi
mento nacional e ajustiça social, com base nos seguintes princípios. 

V- repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado 
pelo domínio dos mercados, a eliminação da concorrência e o au
mento arbitrário dos lucros". 

Do mesmo modo existe uma lei específica para conter, reprimir, o abuso 
do poder econômico; a Lei n"' 4.137. E que não é aplicada! E que o Sr. Viaca
va, por exemplo, há algum tempo disse à Nação, que se os responsáveis pela 
indústria au-tomobilística brasileira estivessem nos Estados Unidos já esta
riam presos há muito tempo, é o Sr. mesmo Viacava que vem dizer que essa 
mesma indústría automobilística estâ engãnando os seus consumidores, está 
roubando dos seus consumidores através dos consórcios porque aumenta o 
preço dos automóveis com a finalidade de auferir maiores lucros num perío
do de vendas decrescentes, porque mais da metade de suas vendas se efetuam, 
hoje, através dos consórcios, enquanto oferecem, aos demais consumidores, 
carros com desconto de até 40, 50% nos preços de faturamento. 

Esquece-se ele de que existe o instrUmento jurídico para coibir isso, de 
que existe uma lei que o Governo tem obrigação de aplicar, existe uma lei que 
estabelece, no plano da legislação, no plano jurídico, a defesa dos interesses 
da Economia Popular. 

Mas o que tem faltado a este Governo, volto a dizer, é a vontade política 
para cumprir a própria lei. Cumpre-a este Governo quando se trata de 
cumpri-la contra os interesses dos oprimidos; cumpre-a, este Governo, quan
do se trata de prender líderes sindicais, quando se trata de prender posseiros, 
quando se trata de prender membros do Clero, membros da Igreja Católica, 
dando cumprimento a seu dever de sua opção pelos pobres e oprimidos; 
cumpre-a, este GovernO, e a curiipfe COll'i satisfação, alegria, com afoiteza e 
açodamento, quando se trata de espancar estudantes, e aí até desrespeitando
a, porque não há nenhuma lei capaz de justificar a Violência contra a nossa ju
ventude, cumpre~a, quando· enquadra, na Lei de Segurança Nacional, um 
sem-número de brasileiros que estão aí tentando se organizar e mobilizar-se 
para fazer deste País úma efetiva democracia. 

O Sr. José Lins -:-- Permite V .. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO. ,-,. Ouw V. Ex•, com prazer. 

O Sr. José Lins- O assunto que V. Ex• ventila, nobre Senador Santillo, 
não é novo. Não é essa a primei:ra-veique as autoridades brasileiras vêm cha
mando atenção para as diferenças, as disparidades de preço real para os 
preç-os cobrados em alguns setores. A observação é portanto oportuna. A di
ferença de preço está, aliãs, mascarando a queda da inflação. O Ministro inte
rino da Fazenda, Dr. Viacava, está absolutamente correto quando traz à 

__ lume essas informações, embora não seja da sua alçada imediata aplicar a lei 

em defesa do consumidor. O direito de exigir a aplicação da lei, é de qualquer 
um de nós, como é do Sr. Viacava. Há pouco tempo, criou-sena Câmara dos 
Deputados uma Comissão de Defesa ao Consumidor. Creio, pois, que V. Ex• 
comete uma injustiça quando acusa o Ministro interino. Eu acho que ele estã 
prestando um bom serviço; está defendendo aqueles que compram os carros. 
O Sr. Viacava merece os nossos elogios por vir a público denunciar um fato 
que, sem dúvida, é do interesse dos próprios consorciados. Ele está alertando 
os interessados para o fato e fez muito bem. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO --V. Ex• se esquece, eminente Sena
dor, que existe um órgão especial do Executivo para isso, criado pela mesma 
lei antes citada. · 

O Sr. José Lins - Não estou esquecido disso; ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• se esquece que esse órgão é 
diretamente ligado ao Ministério da Fazenda. 

O Sr. José Lins - ... -eu apenas acho que não é o Sr. Viacava ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - V. Ex• se esquece que esse órgão 
vem diretamente ligado ao Ministério da Fazenda e, também, dispositivo es
tabelecido pela mesma legislttção, ainda em vigor. V. Ex•, por outro lado, do 
ponto de vista político, também se esquece- e é lamentável- que não é as
sim como V. Ex• colocou. Eu começo por lhe dizer mais uma vez que, nunca 
o Estado interferiu tanto na ordem económico-social quanto nos últimos 17 
anos e continua interferindo, autoritariamente. 

Na verdade, eminente Senador, quando o Estado determina à Polícia 
Militar para "'baixar o pau" nos operários, nos estudantes e nos posseiros ele 
não pergunta a ninguém, solicítando que alguém o acione porque, na verda
de, mesmo num Estado que não interferisse na ordem económica, caberia a 
este mesmo Estado tomar a iniciativa de proteger os consumidores. 

O Sr. José Lins - E é o que faz . 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- E o que faz o Estado através do Sr. 
Viacava, que afinal está respondendo pelo Ministério da Fazenda, alerta a 
Nação, em sentido crítico. como se estivesse, de camarote, lavando as mãos 
como Pilatos, assistindo ao drama da sociedade brasileira. 

Ora, não é bem isto! Nós sabemos perfeitamente ... 

O Sr. José Lins- V. Ex• está enganado. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- E o mais grave eu acabei de dizer, e 
V. Ex• confirma - é que, há alguns meses, esse mesmo membro do Governo 
disse que se ísso estivesse ocorrendo nos Estados Unidos, esses homens da in
dústria automobilística jã estariam na cadeia hã muito tempo. 

E é lamentável que, passados alguns meses, ele venha novamente alertar 
a: Nação, quando~ na verdade, caberia a ele tomar as necessárias providên
cias, para coibir esse abuso que realmente violenta os interesses de boa parce
la da população brasileira. 

O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex•? (Assentimento do Orador.)- V 
Ex• é profundamente injusto, nobre Senador, quando acusa o Governo -
para usar o mesmo termo que V. Ex• usou- de baixar o pau nos estudantes 
ou nos operários. O Governo não faz isto, o Governo procura manter a or
dem pública. Quanto ao problema dos carros, o que o Ministro interino fez 
foi alertar aos interessados. Não cabe, aí, ação policialesca, do Ministro da 
Fazenda. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Eu até repudiaria desta tribuna se 
houvesse ação policialesca também sobre ele. Do mesmo modo que repudio 
quando ela existe sobre os operários, sobre os estudantes. 

O Sr. José Lins- Senador Henrique Santillo, na cabeça de V. Ex•, o po
der de polícia parece confundir-se unicamente com o de repressão e não com 
o de ordem. V. Ex• distorce o meu pensamento. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Não! !i que jâ estou habituado. 
Nestes dezessete anos ... 

O Sr. José Lins- Eu sei. V. Ex• está habituado. Este é o mal. O uso do 
cachimbo que faz a boca torta. Esta é que é a verdade ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Justamente por isso. 

O Sr. José Lins- Se o Ministro vem alertar aqueles que estão compran
do por um preço superior ao real, V. Ex' critica. Quer dizer, critica pela ação 
e pela falta de ação, o que é, na realidade, uma injustiça. · 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Pelo contrãrio. Critico, e V. Ex• 
sabe mUito bem, pela falta de ação. ~o que está havendo. Não cabe a V. Ex•s 
ficarem eternamente fazendo autocrítica pelas distorções que cometeram nes· 
te País, nem o Governo, nem o partido que dá apoio a V. Ex•s neste Congres 
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so. O Governo que V. Ex' apóia, pôde tudo, pôde tudo durante dezessete 
anos. E se não coibiu esses abusos, denunciados com palavras verdadeiras 
pelo Ministro da Fazenda, interino, e tantos outros- porque realmente as 
coisas são generalizadas- se não coibiu esses abusos, foi na verdade porque 
lhe faltou vontade, faltou vontade de coibi-los. Do mesmo modo, eminente 
Senador, que não tem resolvido o problema fundiário, não porque não exista 
uma legislação específica, não porque rião exista um instrumental jurídico ca
paz de resolvê-lo e ser aplicado, mas porque tem faltado vontade política para 
fazê-lo. 

Na verdade, são os compromissos outros, de carâter pOlítico, que têm 
impedido aqueles que estão no poder, neste País, de fazer cumprir a própria 
legislação que aí existe. Esta a colocação que estou fazendo. Não o critico por 
alertá-los. Na verdade, o critico por apenas ter dito e não ter coibido efetiva
mente, aplicando a lei. Cabe ao Governo, existe um órgão específico para is
so, que é o CADE, ele existe para isso. Ele não precisa ser acionado por nin
guém, bistaria tomar conhecimento da existência disso, para que ele pudesse 
ser acionado. E ele é diretamente ligado à área económica. 

O Sr. José Lins- Aí é que V. Ex• se engana: o próprio Ministro interino 
explica na sua declaração que o problema não é da sua alçada. Ele levantou o 
problema, mas se não me engano - não tenho aqui as declarações daquela 
autoridade - ele mesmo esclareceu esse ponto. Quanto a problemas, nobre 
Senador, estes sempre existirão neste País. Por mais que os resolvamos, certa
mente outros surgirão . .E: a dinâmica humana. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Quem disseque não era da sua alça
da, e muito corretamente, foi o Sr. Secretário da Receita Federal, Sr. Francis
co Dornelles. Este disse, realmente, que "a fiscalização deveria haver, mas 
isto não era um problema da Receita Federal, porque o que a Receita Federal 
fiscaliza é o preço que consta da nota fiscal". Daí para frente é da Receita Fe
deral; até aí, são de outros setores do próprio Governo. 

O Sr. José Lins- Mas ele diz mais adiante, se não me engano, que alerta 
o consumidor, como a dizer que este problema é do consumidor. Se o preço 
não é controlado, neste caso compete ao próprio consumidor defender~se. 

O SR. HENRIQUE SANT!LLO- Dizer issó assim é muito simples, 
como se a sociedade brasileira estivesse realmente em condições de fazer iSso 
e, sobretudo, como se tivesse os membros, os componentes dessa sociedade, 
os indivíduos, os brasileiros individualmente, em condições de fazê-lo. 

Sabemos perfeitamente que não é assim. 

O Sr. José Lins- V. Ex' reclama que o Estado é intervencionista, mas 
quer mais intervenção? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sim, o Estado precisa intervir para 
proteger as massas desprotegidas, inermes. Aí sim. Ou seja, os consumidores 
inermes precisam e têm o direito de serem protegidos pelo Estádo, e quando o 
Estado é efetivamente democrático é aí que ele intervém. 

O Sr. Humherto Lucena- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Humberto Lucena- Acompanho com interesse o pronunciamento 
de V. Ex' que, como sempre, está na tribuna defendendo os interesses do 
povo em nome do nosso Partido, o PMDB. Estou de pleno acordo com o seu 
ponto de vista de que caberia, no caso, ao Sr. Ministro Interino da Fazenda, 
depois de se capacitar dessa realidade que e(e denuncia nas suas palavras, to
mar iniciativa de provocar um processo no Conselho Administrativo de Defe
sa Econômica, contra essas firmas que estão cometendo abuso do poder eco
nômico. Por isso acho que V. Ex• defende a intervenção, mas dentro da lei, da 
lei que foi criada para regular os abueos do poder econômico. 

. O SR. HENRIQUE SANTILLO - Perfeítam~ente, em 1962. Foi uma 
conquista da sociedade brasileira de então. 

O Sr. Humberto Lucena- Inclusive, na época, nobre Senador, era De
putado Federal e fui o relator final da matéria, com um substitutivo que me
receu a sanção do Senhor Presidente da República. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Aproveito o ensejo para cumpri
mentar V. Ex' mais uma vez, porque a Lei nq 4.137, de 10 de setembro de 
1962, foi uma das conquistas da sociedade brasileira de então. 

O Sr. Humberto Lucena- Pois bem, lembro-me que esta lei foi objeto de 
muitos debates na Câmara e no Senado. e, afinal, contou com o apoio indis
criminado de todos os partidos, que reconheciam ser necessãrio se estabele
cesse uma legislação deste teor no Brasil. Mas o que ocorre, nobre Senador, é 
que se trata de interesse de multinacionais e, co-mo sabe V. Ex', essas multina
cionais, infelizmente, s[o um poder acima de todos os poderes neste País. 
Nunca a economia brasileira foi tão controlada de fora do País, .como atual-

mente, sabe V. Ex' Basta lembrar o índice do nosso endividamento externo. E 
tanto é verdade o que afirmo, que o Governo, ao invés de Procurar enquadrar 
as multinacionais, perante o_ CAD E, por abuso do poder econômico, o que 
ele faz no Caso da indústria automobilística é, inclusive, desrespeitar outras 
normas legais como, por exemplo, no caso dos bingos. Sabe V. Ex.• que no seu 
Estado, no meu, na Paraíba e em todos os Estados do Brasil, neste tnomento, 
ao arrepio da lei, estão sendo realizados bingos, nas capitais e nas cidades do 
interior, com uma única finalidade: a de proteger os interesses das indústrias 
automobilísticas neste País. A título de se amparar instituições beneficentes, 
instituições de caridade, o que, no fundo, esses bingos representam são pro
moções em beneficio das multinacionais. Então, veja V. Ex• que estamos mui
to distantes do cumprimento da lei no Brasil. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex•, mais uma vez foi ao fulcro 
do problema. É óbvio, trata-se de compromisso político. Quando é necessário 
compreender o interesse dos grandes grupos, sobretudo dos grandes grupos 
multinacionaiS, este Governo não aciona nenhum dispositivo legal, pelo con
trârio, costuma mesmo desrespeitar a legislação af existente. 

E veja V. Ex•, essa questão, por exemplo, da indústria automobilística. 
Foi levantada pelo próprio Sr. Carlos Viacava, hâ cerca de 4 ou 5 meses e 
após isso o próprio Governo Federal baixou normas facilitando ainda mais 
os consórcios. Isso se fez após o levantamento de denúncias feitas pelo pró
prio Governo, por um dos seus membros mais importantes na ârea económi
ca, sem que nenhuma medida fosse tomada. 

Agradeço imensamente o aparte de V. Ex', que viveu diretamente este 
período no Congresso Nacional- eu não o vivi, eu o vivi de fora, como estu
dante, como líder estudantil, como uma pessoa que procurava lutar na sua 
área, aplaudindo de lá, bem de longe, naquela ocasião, a Jniciativa do Con
gresso Nacional de aprovar esta Lei n"' 4.137, de 10 de setembro de 1962, por
que ela constituiu uma ~as grandes conquistas da sociedade brasileira, uma 
das grandes conquistas do povo brasileiro. Esta lei precisa ser acionada por 
este Governo; este GoVerno precisa" adquirir a vontade política para tanto. 
Duvido, tenho minhas dúvidas de que ele consiga isto, que o faça, mas que 
precisaria fazê-lo, disso não tenho dúvidas. Na verdade, não se trata apenas 
de um problema de consórcios, isso estâ ocorrendo nos mais diferentes seto
res da economoia brasileira, e sempre que se trata de defender os interesses 
dos grandes grupos nos campos e nas cidades, este qoverno não se peja nem 
mesmo se desrespeitar a própria lei existente. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 1 

Em pronunciamentos anteriores já defendíamos o ponto de vista daque
les que pensam que há necessidade de o Governo Federãl rever sua posição 
em relação ao Banco do Nordeste do Brasil, de modo a devolver-lhe as carac
terísticas de um banco regionaL 

Salientamos sua crescente dependência de recursos de repasse; seu pe
queno poder de gerência de negócios, sujeitos a valores, destinação e épocas 
ditados pelas instituições fornecedoras e não pelas necessidades da região; os 
prejuízos na elaboração e consecução de seus orçamentos devido a freqüentes 
cortes sofridos nas solicitações de recursos para repasse; a desatualização mo
netária dos recursos recebidos, assim como a crescente elevação de despesas 
financeiras. 

Neste momento, queremos tornar do conhecimento deste plenário o fato 
noticiado pelos jornais no sentido de que o Banco do Nordeste vem receben
do, sem nenhuma justificativa oficial, menos da metade do percentual de 12% 
de recursos IOF, destinados a aplicação na Região Nordeste. 

O fato tem suscitado em alguns o desejo de ver realizado, com brevidade, 
uma possíbilidade aventada pelo Conselho Monetário Nacional, a saber, a 
criação de bancos regionais de médio porte, que poderão trabalhar de modo 
mais efetivo junto a pequenas e médias empresas do Nordeste, em condições 
de atender as suas peculiaridades. 

Esta necessidade aumenta'quando se leva em conta o fato de que o Ban
co do Brasil (o maior fornecedor de crédito na região, que atinge o percentual 
de 65% da parte total) não tem feito crescer, na mesma proporção que a rede 
bancária privada, as suas aplicações no Nordeste. 

Srs. Senadores, 
Ê lamentável constatar que o Banco do Nordeste tem perdido gradativa

mente a sua capacidade de conseguir recursos através do Governo Federal. 
Quando foi criado estes lhe eram garantidos na proporção de 0,3% do 

orçamento da União. 
Depois passou a viver das verbas do Fundo FINO R (34/18), a princípio 

à base de 100% e d~pois, apenas na proporção de 30%, dividindo o montante 
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total dos referidos recursos com outros setores do País, sobretudo com as ati~ 
vidades de pesca, reflorestamento, turismo etc. 

Quando se instituiu o IOF no Brasil, em 1979, determinou-se que ao 
Banco do Nordeste caberia 12% de todo este imposto recolhido no País. 

Mas, aumentada de 0,2 para 0,6 por cento, em 1980, a taxa do IOF, não 
mais estão sendo enviados para o BNB o percentual de 12% a que tinha direi~ 
to. 

Afirme-se que apenas metade do que lhe é devido lhe estã sendo repassa
da e não podemos deixar de manifestar nossa surpresa diante de fato tão pre
judicial aos interesses nordestinos. 

A notícia faz-nos evocar um depoimento do Governador da Bahia, Dr. 
Antônio Carlos Magalhães, publicado em suplemento especial do Jornal do 
Brasil, em 31 de julho próximo passado. 

Citando dados oficiais, mostrava o Govern-ador que "num período de 16 
anos, entre 1962 e 1977, os recursos de incentivos fiscais para a Região, pelo 
antigo sistema 34/18 e pelo atual FINO R, somaram apenas Cr$ 36,7 bilhões 
a preços atualizados de 1977. Mas neste mesmo ano de 1977 o total de subsí
dios tributários e creditícios federais, concedidos nacionalmente a diversos se~ 
tores da atividade, alcançaram o total de Cr$ 12! bilhões". 

O confronto dos números mostra que o Nordeste não tem recebido um 
tratamento preferencial. 

Eis porque temos que propor soluções capazes de ocasionar mudanças 
na escala de preferências e na política nacional de investimentos. 

Dentre estas, ressaltamos a recuperação, ao menos em parte, dos recur
sos do Fundo de Investimento do Nordeste (FINOR), desviados para outras 
finalidades, regiões ou setores de atividades. 

O Governador baiano declarou que "numa primeira fase, quando ainda 
vigorava plenamente, o sistema do 34/18 chegou a ser classificado como o 
mais vigoroso sistema de incentivos ao desenvolvimento regional estabelecido 
em todo_o mundo. Não fomos nós que-castramos sua eficiência, pelo con
trário. O Nordeste foi vítima da pulverização de seus recursos. O que não po
demos aceitar é a manifesta insuficiência dos recursos orçamentários do FI
NO R, exigindo de nossa parte, ano após ano, a repetição infindável dos mes
mos esforços na busca de verbas Ue suplementação". 

Srs. Senadores, 
Este descontentamento se justifica e dele compartilha a sociedade baía-

na. 
Não podemos concordar com o fato de que a ••concentração do crédito 

nas Regiões Sul e Sudeste seja uma conseqüência lógica de suas participações 
na formação do produto agro pecuário". 

O N ardeste também contribui em larga escala para a economia do País e 
merece retorno por esta participação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Os servidores do Programa de Controle da Esquistossomose, vinculados 
diretamente à SUCAM - orgão integrante do Ministério da Saúde - vol
tam a inquietai-Se diante da perspectiva de dispensa em massa, como conse~ 
qüência do término do prazo estipulado no contrato d_e trabalho a que se 
acham sujeitos. 

No ano passado, ocorreu idêntica ameaça, superada graças à interrne~ 
diação de Senadores e Deputados, os quais apelaram, veementemente, para o 
Ministro da Saúde e o próprio Presidente João Figueiredo no sentido de que 
impedissem a drástica medida, de penosa repercussão social. 

Durante a minha última estada em Fortaleza, pude sentir a apreensão 
que grassa no seio dos interessados, todos eles angustiados em razão da possi
bilidade do iminente desemprego, atingindo-os e às suas respectivas famílias. 

Pelo que me foi dado constatar, aos eminentes colegas Almir Pinto e José 
Lins foi também endereçada a seguinte ExposiÇão de Motivos: 

.. A Comissão abaixo subscrita, representando duzentos e cin~ 
qüenta e dois servidores do Programa de Controle da Esquistosso~ 
mese (PCE), com exercício na Diretoria Regional da SUCAM no 
Ceará, vem, mais uma vez, rec6rrer a valiosa e numa desmentida co
laboração de V. Ex•, visto que, como aconteceu o ano passado, nes
ta mesma época, volta agora a repetir-se a inquietante ameaça de 
dispensa em massa, desses servidores, ao final do ano em curso. 

É contristador verificar que abnegados servidores com mais de 
quatro anos de serviços ininterruptas, sofi'em anualmente o trauma 
doloroso dessa contingência. É bom que esclareçamo-s que o nosso 
primeiro contrato verificou-se em. maio de 1977 com duração até de-

zembro de 1978, sofrendo prorrogação de janeiro a dezembro de 
1979; 0 segundo contrato abrangeu o período de janeiro a deze"mbro 
de 1980; e o terceiro de janeiro a dezembro do corrente ano. Em face 
do exposto, não há como negar a continuidade do trabalho, 
configurando~se o vínculo empregatício duradouro. Melhor do que 
ninguém saberá V. Ex• desdobrar e defender esta tese. 

Por fim convém frisar, o aspecto que pode ter real importância; 
é que ao tempo em que assinamos os contratos, e fizemos com o 
Programa Especial de Controle de Esquistossomose (PECE), agora 
o referido programa passou a denominação de Programa de Con
trole da Esquistossomese (PCE); podendo acarretar novas impli
cações jurídicas. 

Repetimos: somos duzentos e cinqüenta servidores, chefes de 
famílias, mães de famílias, estudantes, todos dependendo deste em
prego para sobrevivência. 

Porque cremos em V. Ex', o constituímos nosso advogado, na 
certeza de que em melhores mãos não poderíamos colocar nossa 
causa." 

Em face do exposto, Sr. Presidente, entendi de meu dever trazer o assun
to ao conhecimento do Senado Federal, utilizando a nossa tribuna para vei
cular o apelo dos servidores da SUCAM ao Ministro Valdir Arcoverde e ao 
PreSidente Aureliano Chaves, convicto de que os dois ilustres homens públi
cos mostrar-se-ão sensíveis à delicada situação, tranqüilizando os interessa
dos com a manutenção do contrato de trabalho firmado com a SUCAM. 

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

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Ninguém pode ser, de plano, contrário à política anti-inflacionãria, 
desejando-se, apenas, que, dos seus efeitos, não conste a recessão, pois esta 
não é mal menor e, aplicada como remédio, o doente pode morrer da cura. 
Mas urna coisa é concordar, em gênero, com esse combate, a que se devem 
aliar todos os brasileiros, outra coisa é vê-la aplicada indiscriminadamente, 
com_ prejuízos à produção nacional. 

Estas considerações vêm a propósito de um telegrama que acabamos de 
receber da Associação Comercial do Amazonas, nos seguintes termos: 

"No momento em que o empresariado amazonense sofre difi
culdades naturais, face à política imposta pelo Governo Federal, vi
sando a conter a inflação, não podemos compreender que operações 
E.G.F., só possam ser deferidas se houver vinculação com financia
dores devedores do estabelecimento oficial de crédito. 

A produção de juta e malva assegura ao Estado do Amazonas 
sua principal receita no setor primário, além de possuir característi
cas próprias da região, cuja medida serã impraticável em sua im
plantação, com várias repercussões negativas no processo de comer
cialização da presente safra. 

Apelamos a V. Ex•, que vem acompanhando os esforços dos 
empresários no setor juta~malva, em comercializar sua produção de 
manufaturados, para que seja defensor, junto ao Banco do Brasil, 
da econo-mia amazonense, que ê responsável pelo desenvolvimento 
interiorano, no sentido de que seja excluída a economia da Amazô~ 
nia Ocidental da referida medida, restauradas as instruções que re
gulamentavam as operações anteriores, ou seja, sem vinculação com 
financiador inadimplente do Banco do Brasil". 

Na verdade, Sr. Presidente, a economia da Amazônia Ocidental, apesar 
dos excelentes frutos da SUFRAMA e da SUDAM, ainda é bastante frágil 
para comportar certas mudanças de orientação, principalmente quando inte
ressam ao setor primário, onde reside a força da sua economia . 

Essa vinculação com o financiador inadimplente, para operações de fi
nanciamento com o Banco do Brasil, significará um retrocesso na política ne
cessariamente protencionista que se pratica na Amazônia Ocidental, em 
nome do desenvolvimento nacional integrado. 

Daí nosso apelo ao estabelecimento oficial de crédito, no sentido de que 
·atenda aos apelos dos produtores de juta e malva daquela região. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Não há mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão. designan-

do para a ordinária de amanhã a seguinte 
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ORDEM DO DIA 

Conti.nuação da votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 49, 
de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Pa
recer nº 361, de 1981, com voto vencido do Senador Affonso Cainargo), que 
autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a realizar operação de 
empréstimo externo no valor deUS$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares 
americanos), destinado ao programa de investimentos do Estado, tendo 

PARECERES, sob n•s 362, 663 e 664, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, J9 pronunciamento: pela constituCionalidade 

e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 29 pronunciamen
to: favorâvel à Emenda n9 I da Comissão de Finanças, com voto vencido, em 
separado, do Senador Mendes Canale; e 

- de Finanças (2" pronunciamento: em virtude de documentação anexa
da), apresentando Emenda n9 1-CF, com voto vencido dOs Senadores José 
Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon. 

(Dependendo da votação do Requerimento n' 331, de 1981, do Senador 
Mendes Canale, de adiamento da votação para cumprimento de diligência). 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 72, de 1979 (n~' 
3.467 (77, na Casa de origem), que dã nova redação ao caput do artigo 55 da 
Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 248 e 249, de 1981, das Comissões: 
-de Legislação Social (ouvido o MiniStériO da Previdência e Assistência 

Social), favorável, com voto vencido, em Separado, dO Senador Aloysio Cha
ves; e 

- de Saúde, favorável. 
3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~'27, de 1981 (n~' 
1.001/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a 
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 640 e 641, de 1981, das Comi's-
sões: 

- de Educação e Cu! tura; e 
-de Financas. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 90, de 1981 (apre
sentado pela ComiSsão de Economia ·comO coriCiusão -de- Seu PareCer n9 608, 
de 1981, com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autoriza o Gover
no do Estado do Piauí a elevar em CrS 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e 
quatro milhões, cinqüenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 609, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale. 

5 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'93, de 1981 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~'619, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em 
Cr$ 50.000.000,00 (cinqUenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 620 e 621, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição. e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; ~ 
- de Municípios, favorável. 

6 

Votação, em turno único; do Projeto de Resolução n9 95, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 625, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapâ (AP) a elevar em 
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 626 e 627, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorável. 

7 

Votação, em turno .único, do ProJ'eto- de Resolução n9 96, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 628, 
d.e 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringã (PR) a contratar 

operação de crédito no valor de Cr$289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove 
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e 
cinco centavos), tendo 

PARECERES, sob n•s 629 e 630, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. ' 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 205, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.356, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar 
em Cr$_49.070.232,88 (quarenta-e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta 
e dois cruzeiros e "Oitenta eoito centavos) o montante de sua dívida consolida~ 
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

9 

Votação, em turno único~ do Projeto de Resolução n9 7, de 1981 (apre
sentado pela ComiSsão de Economià como conclusão de seu Parecer n9 21, de 
1981), 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, sete
centos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 22 e 23, de 1981, das Comissões: 
-de ConstitUição e JuStiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

10 

Votação, em turno úiüco,-do Projeto de Resolução n~'68, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 421, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar 
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 422 e 423, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos;· e 
-de Municípios, favorável. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 84, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 485, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em 
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqüenta 
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 486 e 487, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípfos, favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'91, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 610, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$ 
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 611 e 612, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Franco Montoro; e 
- de Municípios, favorável. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 8, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 24, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$ 
29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cin
co cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 25 e 26, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

14 

Votação, em turno úriiCo, -do Projeto de Resolução n9 64, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 409, 



5158 Terça-feira 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II) Outubro de 1981 

de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (SP) a elevar em Cr$ 
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqUenta e cinco mil, nove
centos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida 
onsolidada interna, tendo 

PARECERES, sob n9s 410 e -411, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela córiSiitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios. favorável. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia co-mo conClusão de seu Parecer n"' 12, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecen
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorâvel. 

17 

Votação, em turno únicó, do Projeto de Resolução n"' 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios. favorável. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 38, de 1981 (apre
sent3.do pela Comissão de Economia cori1.ó conclusão de seu Parecer n"' 279, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em 
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta 
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o mOntante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n's 280 e 281, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 88, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 594, 
de 1981 ), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiãs a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oito
centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

20 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9101, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia cóifi_o conclusão de seu Parecer n"' 675, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em 
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

21 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia-cOmo conclusão de seu Parecer n"' 396, 
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhõ~s. novecentos e sessenta e 

oito ~ii e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 
PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

22 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'l 102, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 678, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvile (SC) a elevar em 
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios~ favorável. 

23 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 108, de 1981 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 713, 
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar 
em Cr$ 10.027.899.259;79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e no
venta e nove mil, duzentos e cinqüenta e nove cruzeiros e setenta e nove cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 714, de 1981, da Comissão: 
- -de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

24 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 40, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo do escritor Jo:sué Montello, referente ao ingresso do ex-Minístro 
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. 

25 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 43, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, 
baixadas em comemoração ao 179 aniversârio da Revolução de março de 
1964. 

26 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do' Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n"' 240, de 1980, do Senador Franco 
Montoro, que estabelece a participaçãO de representante dos empregados e 
empresários na administração da Previdência Social (JNPS, lAPAS e 
INAMPS). 

27 
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 149, de 1981, do Senador 

Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo intitulado ··o Nordeste é Vítima do Estouro do .Orçamento Mone
tário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do 
Brasil, edição de 23 de junho de 1981. 

28 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 313, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n' 156, de 1979, do Senador Hum
berto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras provi
dências. 

29 
Votação, em pririieiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.., 22, de 1981, 

do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores, 
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 654 e 655, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no 

mérito, favorável; e 
- de Educação e Cultura, favorável. 

30 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 117, de 
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como incenti
vo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pe
las pes!'oas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 204 a 207, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto em separado do Senador Aderbal Jurema: 
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-de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José 
Uns; 

-de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e 
- de Finanças, favorável. 

31 

Votação,·em primeiro turno (apreCiaÇãõ-ptelini1nar dajuridícidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nº 
357, de 1979, do Senador Orestes QuérCia, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo 

PARECER, sob n' 1.006, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado dO Senador Ader
bal Jurema. 

32 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n.,. 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da 
Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 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. 

33 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n'? 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, qUe ísenta do imposto de 
renda o 139'-salário, tendo 

PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

34 

Votação, em primeiro turrf6 (apreciaçãO preliminar da constitucionali
dade e juri<;iicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje
to de Lei do Senado n9' 163, de 1980, do Seitador Orestes Quércia, que dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo 

PARECER, sob n• 1.009, de 1980, da Comissão: _ 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

35 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 40, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucio-nalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 309/81, do Senador Dir

ceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Corriissão de Cons
tituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)~- Estã encerrada a sessão 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 50 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU CARDO
SO NA SESSÀO DE 4-9-8I E QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Desde que cheguei ao Senado, ouço dizer que o Brasil possui o 39 reba
nho bovino do mundo, mas sei que o Poder Público pouco tem feito para 
manter essa expressiva população bovina. Sei, porque sou homem do inte
rior. que conhece a luta heróica que tem o criador para manter as suas reses, 
para preservar os seus rebanhos, contra as epizootias e doenças vádas, para 
resistir ao poder tributário dos Governos ·estaduais e as dificuldades decor
rentes da sua faina de criador, na luta contra os empecilhos dos climas e dos 
terrenos, para manter o Brasil nessa honrosa posição do mundo. 

Sr. Presidente, dentre os males que têm dizimado o nosso rebanho, seja 
pela morte, seja Por deficiências físicas, estâ a aftosa, e sei também que o Go
verno nada tem feito para possibilitar que as vacinas tradicionais, que têm 
sido aplicadas no nosso gado, tenham a eficácia, a eficiência que nelas espe
ram encontrar todos os criadores brasileiros. 

Assim, Sr. Presidente, todos os criadores lutam em duas frentes: de um 
lado, é uma árdua luta para conseguir as vacinas que por vezes rareiam e são 

em número deficiente e, por outro, têm a eficácia reduzida ou quase nula, 
acarretando despesas vultosas com resultados negativos. 

Chegamos a uma difícil situação, pois nossos pecuaristas não têm mais 
confiança nas vacinas vendidas por láboratórios brasileiroS, porque o resulta
do da imunização é negativo, às vezes, e sei de casos em que, aplicada a vaci
na no rebanho, a aftosa ataca os animais mesmo depois de vacinados, 
dizimando-os ou reduzindo-os a portadores de males que os transformam em 
animais incapazes ou inabilitadOs para a criaçãO. 

Assim, Sr. Presidente, esta falta de confiabilidade traz insegurança aos 
nossos criadores, de modo que, se o Governo não tomar uma decisão firme 
no sentido de possibilitar que o nosso rebanho seja mantido, perderemos esta 
classificação de terceiro· rebanho do mundo e passaremos a ter uma classifi
cação menos significativa, em virtude da incúria de nossos Governos, com re
ferência à criação nacional. 

Além disso, a vacina tradicional antiaftosa exige, Sr. Presidente, três ou 
quatro aplicações por ano para manter a imunização, embora o desamparado 
criador saiba que, mesmo aplicando-a ainda nã.o pode confi"ar nos resultados 
positivos. 

Em julho, numa permanência de alguns dias no Município de Carlos 
Chagas, em Minas Gerais, assisti às experiências magníficas que dois ilustres 
veterinários vêm ali fazendo, com uma vacina nova, como coadjuvante oleo
so, _e cujo período de imunização prolonga a vida da vacina por 10 meses a 
um ano, barateando os custos e trazendo ao criador, por outro lado, e ao que 
é mais importante, a confiabilidade e a credibilidade que jâ não contam mais 
nas esperanças dos nossos criadores. 

A v-acina comum, a tradicional, permite uma imunização mais reduzida, 
de 3 a 4 meses, com adjuvante de hidróxido de alumínio, que já se encontra 
desacreditada no País. 

Visitei o Município de Carlos Chagas, o Município de maior rebanho 
bovino de Minas Gerais e o sexto rebanho do Brasil. Pelos dados estatísticos 
que colhi, Carlos Chagas é o município que revela a maior densidade de po
pulação bovina no Brasil, onde existe mais de 500 mil reses, num território 
bem pequeno, possibilitando a maior população bovina por área de pastagem 
até então registrada no Brasil. 

O Sr. Saldanha Derzi - Permite V. Ex' um aparte? (Assentimento do 
orador.) - Nobre Senador Dirceu Cardoso, estamos ouvindo com muita 
atenção a comunicação qe V. Exf faz a Casa, de uma nova vacina contra a af~ 
tosa, oleosa, coro validade por um ano, e segundo informações de V. Ex', 
realmente uma vacina eficaz. Terri tazão- V. Ex': os pecuaristas brasileiros 
perderam a confiabilidade nas vacinas fabricadas em nosso País. As vacinas 
contra aftosa, hoje, não são outra coisa senão veículo da própria aftosa. Co
nheço vários rebanhos que, vacinados, e no período da imunidade, quinze 
dias depois, apareceram afetados. Reclama~se, faz-se protesto, porque a vaci
na tem um preço escochante, e os pecuaristas são explorados por essa vacina 
que não tem efeito algum. Então, vem a desculpa de que é um subtipo de 
vírus, a desculpa dos laboratórios. E não se tem para quem reclamar, nobre 
Senador! O Ministério da Agricultura, na sua incapacidade, não tem sequer 
avaliação sobre a eficâcia dessas vacinas, não hã fiscalização, e aí daquele que 
se põe contra os laboratórios que fabricam as vacinas no Brasil. É o próprio 
Ministério da Agricultura que se rebela, são os próprios técnicos que se rebe
lam contra qualquer afirmativa contra as vacinas. V. Ex' estâ inteiramente 
com a razão! Os pecuaristas brasileiros perderam totalmente a confiabilidade 
na eficácia das vacinas contra aftosa, fabricada no Brasil. E perderam a coo
fiabilidade no Ministério da Agricultura, que este não fiscaliza colsa nenhu~ 
ma. E, como é diferente nobre Senador, a vacina fabricada na Argentina e na 
Venezuela. Realmente, são vacinas eficazes, e jamais o animal vacinado volta 
a ser afetado. Então, eu não compreendo! E a vacina, na Venezuela, é do Go
verno, é o próprio Governo quem fabrica, mas é uma vacina confiável, e a um 
preço realmente razoável para o agricultor. Mas o que nós estamos é sendo 
explorados pelos laboratórios, pelas multinacionais que fabricam a vacina 
contra a aftosa no País. V. Ex• estã denunciando à Nação, com muita razão e 
com o apoio dos pecuaristas brasileiros. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Agradeço o aparte do nobre Senador 
Saldanha Dú:Zi~ um dos maiores criadOres do Brasil Central, homem que en
tende, Sr. Presidente, do problema da criação e, em conseqüência, o proble
ma grave da vacina antiaftosas, como médico e criador que é. Suas fazendas 
no Pantanal mato-grossense abrigam milhares de cabeças de gado e, nas Ex
posições de Uberaba, Campo Grande e São Paulo, seus produtos têm atesta
do a excelente progénie de suas matrizes. Sr. Presidente, de fato, como acen
tuou o nobre Senador Saldanha Derzi, se os nossos rebanhos não forem assis
tidos, pelo menos de parte do Governo, retornando aos criadores a confiabili
dade nessas vacinas, que são vendidas pelos laboratórios, mas que não mere
cem credibilidade de ninguém mais, e a preços bem altos, chegamos ao se-
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guinte resultado - é a advertência severa -que façu ao País, Como uma deses: 
perada mensagem lançada aos quatro ventos do País, para alertar Governos e 
criadores sobre a dura realidade de nossos dias: o criador que tira o leite de 
sua vaca e não lhe dá capim, primeiro perde o leite e depois perde a vaca. 

Esta, a dura realidade a que chegam todos os nossos pecuaristas. Se não 
tem pasto, perde primeiro o leite que deixa de ser produzido e, depois, perde a 
vaca, por ineficãcia dos meios de alimentação. 

Assim acontecerá com o País: se não assistir os nosSos criadores, dando
lhes recursos creditícios, baixando o custo dos medicamentos e dos insumos, 
orientando melhor o problema do leite e da carne, provocarão desânimo dos 
criadores que, desesperançados, abandonarão sua faina - é a perda do leite 
- e depois abandonarão suas propriedades, e é a perda da vaca, com resulta
dos funestos para a Nação. 

A luta do criador no campo é heróica, vivida dia a dia, contra todas as 
dificuldades, e ignorada, muitas vezes, pelos governos que deviam assisti-lo. 

O dia em que o campo não alimentar mais as cidades, essas morrerão, 
porque não têm capacidade de se auto-alimentar ou de produzir sua subsis
tência. 

E na luta indormida dos criadores que as populações buscam o leite para 
seus filhos e a carne para nossa mesa. 

O Sr. Alberto Silva- Permite V. EX• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO ;;.... Pois náo. 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Dirceu Cardoso, gostaria, em pri
meiro lugar, de felicitâ-lo pela oportunidade de abordar um assunto tão sério 
e tão imp-ortanrecomo estã fazendo nesfa tarde. 

E, mais: trazendo a notícia auspiciosa de que V. Ex• assistiu a aplicação 
de uma vacina que se considera válida para um País que se diz possuidor do 
terceiro rebanho do mundo. Queria apenas acrescentar não só que esse era 
um assunto do qual o Governo não poderia deixar de estar à frente, porque se 
nós somos o terceiro rebanho bovino do mundo, e considerando que carne é 
proteína e que a humanidade praticamente não pode viver sem carne, é uma 
riqueza este terceiro rebanho do mundo. Pode até se tra.hsfo_rmar em dólares 
se pudermos exportar nossa carne. Mas não há mercado para a nossa carne, 
exatamente por causa da aftosa. V. Ex• aborda o tema no momento exato. 
Nós não exportamos carne por causa da aftosa, inclusive ao Mercado Co
mum Europeu. A não ser que fôssemos para a carne pré-cozida, ou para enla
tados, o que já complica muito mais. 

De modo_que quando V. Ex• pede que o Governo tome a frente e dê a_s
sistência para que vacinas que estejam no mercado sejam realmente impor
tantes, gostaria apenas de completar que o mundo científico de hoje tem ar
mas poderosas para serem usadas, por exemplo, pelo Governo brasileiro, na 
pesquisa de uma vacina, e lembrar a V. Ex' o que os geneticistas estão fazen
do com o chamado código genético: descobriram uma maneira de produzir a 
interferona, esse princípio ativo contra quase todas as doenças que o organis~ 
mo humano segrega em quantidades ínfimas. Os geneticistas estão fazendo 
isso em laboratórios, através da interpretação do código genético e, através 
çiele, acabam de descobrir uma vacina para aftosa, ab~olutamente comprova
da. De modo que quero acrescentar esta informação ao pronunciamento de 
V. Ex•, no sentido de que o Governo providencie o iriício dessa pesquisa e as
suma o comando de fazer isso no Brasil, em benefício do nosso rebanho e da 
nossa gente. Parabéns a V. Ex' pelo discurso que faz. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Agradeço o aparte do nobre Senador 
Alberto Silva que, nas suas manifestações aqui na Casa, sempre tem trazido 
dados objetivos sobre todos os problemas que aqui são abordados. 

Devo dizer que tenho um relatório dos resultados da aplicação dessa va
cina nessas fazendas do município de Carlos Chagas; em quatro mil reses, foi 
empregada em caráter experimental, com resultados positivos, com adjuvante 
oleoso e não com o hidróxido de alumínio da vacina tradicional, que não tem 
dado resultados confiáveis. 

Devo dizer também a V. Ex•s., que, de fato, o hostis pecoris, que é o vírus 
da aftosa, oferece a pluralidade de vírus, isto é;, três tipos, mas é certo que, no 
País, poucos resultados temos conseguido, pois ou a vacrna não imuniza, ou 
seu prazo é pequeno demais e exige do criador um pesado custo, tendo em 
vista os resulta~os p~uco· animadores ou quase desacreditados. 

Devemos essas pesquisa~ ~~dois médicos:':',eterinârios que estão produzin
do um trabalho pioneiro no Brasit, e para o. qual chamo a atenção do Minis
tério da Agricultura, pois o resultado dessas aplicações pode trazer um cami
nho novo para a pecuária- nacional. 

Que o Sr. ~inisVo da Agric~ltura map.de acompanhar essas experiên
cias, indexar seus resultados, estudar ·seus efeitos e depois de comprovar in
campo, o que está produzindo a vacina com adjuvante oleoso, desencadear 
uma campanha nacional; em to4o6 os .Estados, para levar aos pecuaristas 
brasileiros essa magnífica realidade brasileira, provinda das experimentações 

que já vêm sendo obtidas na área do Brasil, superintendidas pelo Centro Pan
Americano de FeOre Aftosa e pelo Instituto Estadual de Saúde Animal de 
Minas Gerais. 

Lerei, para o Plenârio, o resultado de 10 anos de testes do Centro Pan
Americano, que comprovam a sobrcvalência da vacina oleosa sobre a vacina 
comum, tradicional, à base de adjuvante de hidróxido de aluminio,jâ tão de
sacreditado no Brasil. 

Esses dois médicos veterinârios a quem assiti,_em Carlos Chagas e Nanu
que, no seu árduo trabalho de campo, experimentando e colhendo os resulta
dos nas suas pioneiras experimentações são- o Dr. Afonso CelSo Leitão e o 
Dr. Luiz Adilson Santana, moços dedicados, filhos de famílias ilustres minei
ras, que muito têm merecido da pecuâria do Brasil- os dois veterinârios têm 
feito aplicações nos municípios de Carlos Chagas, Nanuque, e Teófilo Otoni, 
no Estado de Minas Gerais, onde existem as maiores populações bovinas no 
País, sendo que o de Carlos Chagas é o sexto rebanho brasileii'o e o maior de 
Minas Gerais, segundo dados estatísticos que recolhemos. 

Esses dois médicos veterinârio"S, de famílias tradicionais- mineiras, cujo 
trabalho de vacinação já atingiu cerca de 4 mil reses por eles registradas, for
mam um lastro de imunizações que pode muito bem servir de base oficial 
para o reconhecimento da vacina pelo Ministério da Agricultura. 

Estes são os pioneiros da vacina com base oleosa,, que garante imuni
zação por um ano ao gado vacinado, resultado que os fazendeiros da região 
atestam em suas fazendas. 

Portanto, Sr.~Presidente, esses pioneiros, esses moços, médicos veteri
nários, serão os nomes aos quais o País, amanhã, deve tributar uma homena
gem especial, pelo trabalho pioneiro e com resultados que abrem à pecuaria 
do País horizontes mais promissores, libertando-a da precária vacinação tra
dicional, com resultados inseguros, senão duvidosos. Em Carlos Chagas, que 
é um município onde existem cerca de 500 Inil cabeças de gado bovino, e há 
vârios fazendeiros cujas fazendas orçam em alguns milhares de cabeças de 
gado e cuja relação vou passar à minha comunicação, como exemplo do 
adiantado estágio a que chegou a pecuâria bovina, em fazenda onde pude ver 
o alto padrão de vid(}, instalações aprimoradas, desde a casa da sede à curra
lada, os pastos muito bem tratados, o gado magnífico, em estado sanitário 
admirável,. com campos de aviação e demais instalações de fazendas comple~ 
tas, com requintes de conforto, como vemos em cidades bem adiantadas do 
interior do Brasil. 

Tudo que nos foi dado ver nos possibilitou ampla visão do estágio de ci
vilização rural que ali encontramos, que atesta, sem sombra de dúvida, a ârea 
onde se concentra o mal o r rebanho bovino de Minas Gerãis e a maior popu-
lação bovina por área de terra no Brásil. · 

Ali estive em fazendas como as de Renato Paiva, com 18.000 cabeças de 
gado azebuado, dotada de todo conforto moderno~ com todas as instalações 
completas de uma grande fazenda de gado, sem faltar a sede aprazível com 
todos os requisitos de uma residência de bairro residencial de cidade, provida 
de tudo, inclusive telefone ligado à rede nacional. circuito de comunicação, 
pelo rádio, com todas suas faze_ndas e pelo qual fala o proprietário duas vezes 
por dia com seus administradores, pondo-se a par de tudo que se passa em 
seus domínios. Foi da casa de um de seus colonos, numa de suas fazendas, 
que falei pelo telefone com Brasília, para o Senado. 

Deolisandro Rodrigues, outro fazendeiro, grande patrimônio moral e 
político de sua -á.Tea, com magnífica fazenda, com casa de residência que pode 
figurar em qualquer bairro residencial de nossas Capitais, com criação de ca
valos manga-larga, tão valiosos que atingem ao milhão de cruzeiros; sua sede 
tem os jardins iluminados como poucos jardins de cidade do interior; Anisio 
Pinto, fazendeiro com agradável convivência e que foi PrefeitO do Município 
de Carlos Chagas, fazendeiro de 12.000 cabeças de gado, com um parque de 
engorda de bovinos em confinamento, num dos quais engorda atualmente 
1.200 bezerros, com a mais avanÇada técnica, e com serviços de inseminação 
artificial dos mais avançados do Estado e talvez do Brasil. 

Com esses, visitei fazendeiros do porte de Armando de Souza Norte, 
com um rebanho de 10.000 cabeças, e preocupado com pesquisas sobre carra~ 
pato e com adiantado serviço de inseminação artificial; Belarmino Morro 
Grande, Djalma Batista, Jair Rangel, José Renato Paiva que, embora moço, 
jâ_ aponta na linha dos grandes criadores com um rebanho de alguns milhares 
de bois; além de Feliciano Santana, grande fazendeiro e líder politico; Aris
tóteles Botelho, também grande criador. Dr. Fâbio Lago Pinheiro, médico 
ilustre e conceituado criador de milhares de cabeças de bois; Dr. Arnaldo 
Ferreira, médico de nomeada em Vitória, onde possui uma Casa de Saúde de 
elevado padrão médico- e é criador de milhares de cabeças de gado em Carlos 
Chagas; Dr. Antonio Paulo de Meneses, engenheiro do Porto de Vitória e 
também dedicado à criação de gado na região; Dr. Ismar Nogueira, Dr. Ge
raldo Banamanssau, engenheiro da Cia. Vale do Rio Doce e também proprie-
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táriO rural e proPrietário de grande rebanho no município, todos fazendeiros 
de grande porte e outros que não pude visitar mas cujos nomes são respeita
dos em ,toda região, pelo rebanho que possuem e alta conceituação que des
frutam em toda zona do Mucuri. Aí se encontram criadores do porte de Ed
valdo Varejão, corri 5.000 reses; Eneas Coimbra, também grande, e Elias Da
cur, com algumas milhares de cabeças. 

Sr. Presidente, Carlos Chagas não é apenas um município de pecuária, 
mas é um imenso estenda! de capim, um verdadeiro colchão de colonião, que 
se estende P,Or extensa faixa de terra às margens do Mucuri, formando com 
Nanuque e Valadares um triângulo das terras mais apropriadas à pecuária, e 
com um número de fazendas que podem ser consideradas como fazendas
padrões de criação no Estado de Minas Gerais. 

Ali, vi caValos .. manga-larga" de mais de um milhão de cruzeiros, com 
matrizes cavalares de mais de 500.000,00 cruzeifos revelando o grande estágio 
a que chegaram os criadores daquela próspera região por nós visitada. 

Quero passar ao conhecimento do Senado os dados mais técnicos e 
científicos, com--os informes -soOre as vaCinações realizadas e cl.lle servem de 
lastro ao pronunciamento que ora faço ao Senado, certo de que, revelando o 
trabalho árduo e pioneiro dos Drs. Afonso Celso Leitão e o Dr. Luiz Adilson 
Santana, os médicos veterinários que estão fazendo os testes de imunização 
com a vacina oleosa, substituta da vacina tradicional, com adjuvante de hi
dróxido de alumínio, hoje já quase abandonada no Brasil. 

O Sr. Saldanha Derzi- V. Ex' cita três fazendeiros, que, esses sim, são 
os grandes fazendeiros. Sabe V. Ex' que eu não tenho I /3 de nenhum deles. 
Isso. antes da enchente do Pantanal; hoje, não sei nem se tenho I /I O desse to
tal. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex• não vai dizer isso, porque não es· 
tá falando a verdade, descu,lpe-me. Não sou do Imposto de Renda, não preci
sa me falar isso. Conheço a fazenda de V. Ex' também, conheço o mundo que 
V. Ex' chefia e dirige no Pantanal de Mato Grosso, V. Ex• e sua família tam
bém. 

Além desse Armando de Souza Norte, Feliciano de Souza, Belardino 
Morro Grande, Djalma Batista, Jair Rangel, José Renato Paiva, outro moço, 
também jovem fazendeiro, mas com uma grande capacidade, grupos de fa
zendas extraordinárias, corri vários milhares de cabeças,- tudo gado nelore, 
gado branco como uma vela, que dá um aspecto magnífico. 

Sr. Presidente, Carlos Chagas não é um município de pecuária, é um mu
nicípio que tem um colchão de capim, é um colchão só de capim, uma coisa 
extraordinária, uma- térra com uma fertilidade assombrosa, em que o colo
nião tem caracteríSticas de uma exuberância como em poucas terras do Brasil 
encontramos. E lá, o calor, a água e a terra possibilitam os maiores rebanhos 
ali concentrados. 

Além desses. nós temos Aristóteles Botelho, Dr. Fábio Lago Pinheiro, 
um médico ilustre e um grande fazendeiro, que tem também cerca de seis a 
oito mil cabeças de gado bovino; Dr. Arnaldo Ferreira, outro médico impor
tante de Vitória, médico ilustre, que tem uma fazenda com vários milhares de 
cabeças, é um médico dos mais conceituados da Capital do meu Estado, que é 
Vitória; Dr. António Paulo Menezes, engenheiro, que tem também uma gran
de fazenda lá; Dr. Ismar Nogueira; Dr. Geraldo Banamassau. Esses são os 
grandes fazendeiros que eu conheci e cujas fazendas visitei, sedes de fazendas, 
cujas casas podem figurar nas áreas residenciais de grandes cidades do Brasil, 
magníficas, dotadas de todo o conforto, bem como a área da fazenda com 
toda a curralama ali instalada, onde foram gastos milhões de cruzeiros, nas 
magníficas construções, feitas com técnica e caprichosamente acabadas, que 
revelam o nível a que chegaram esses fazendeiros. 

Ali vi animais cavalares manga~larga de um milhão de cruzeiros, como 
também matrizes de quinhentos, seiscentos mil cruzeiros, tudo da raça apura
da a que eles chegaram nessa zona de Minas Gerais. 

Portanto, Sr. Presídente, no vale do Mucuri, onde Nanuque e Carlos 
Chagas formam essas duas estrelas da constelação do Vale do Mucuri, visitei 
esse trabalho feito por esses dois ilustres médicos veterinários. 

Trago, Sr. Presidente, dados específicos; a vacina oleosa confere uma 
proteçào máxima a 80% do rebanho adulto e no rebanho de bezerros é total a 
imunização. Estes são d·ados científicos: 

"VACINA r'ONTRA FEBRE AFTOSA COM ADJUVANTE 
OLEOSO: 

Nós temos lido através de jornais, revistas e publicações técni
cas sobre trabalhos realizados com a Vacina Oleosa no combate à 
Febre Aftosa. Inicialmente passaremos a diferenciar a vacina com 
adjunvante oleoso (óleo mineral). da vacina com adjuvante de hi
dróxido de alumínio (vacina tradicional). 

A diferença reside no adjunvante, que é uma substância ines
pecífica que aumenta a duração e quantidade da resposta imuniiária 
sendo na vacina tradicional o adjunvante de hidróxido de alumínio, 
responsável pela imunidade não superior a quatro meses, e na vaci
na oleosa é o óleo mineral (Arlacel + Marcel 52 na proporção de 
1:10- respectivamente em emulsão) que proporciona uma imunidade 
superior a seis meses. 

Os trabalhos com a vacina oleosa têm sido realizados no Brasil 
pelo Centro Pan-Americano de Febre Aftosa (C.P.F.A.) e mais re
centemente pelo Instituto Estadual de Saúde Animal (lESA -
MG.). 

Em 1968, o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa iniciou 
pesquisas de laboratório e de campo com vacinas antiaftosa inativa
das e com adjunvante oleoso. Recentemente, foram publicados os 
resultados cobrindo cerca de lO anos de pesquisas, onde são compa
radas vacinas adjunvadas pelo hidróxido de alumíhio com as emul
cionadas. 

Essas pesquisas cobrem atualmente grandes áreas, com grande 
número de propriedades e dezenas de milhares de bovinos partici
pando dos testes. 

As vacinas antiaftosa em adjuvante oleoso, através do trabalho 
do C.P.F.A. (Centro Pan-Americano de Febre Aftosa), demons
tram uma eficácia superior às adjuvadas com hidróxido de alumí
nio. após o primeiro mês dePois da vacinação, a proteção conferida 
é praticamente a mesma. Mas após 60 dias, a proteção conferida 
pela vacina de hidróxido de alumínio caiu abaixo de 50% e, após 90 
dias estava ao mesmo nível dos grupos testemunhas. 

Ao contrário, as vacinas em adjunvante oleoso continuaram 
aumentando o nível de proteção, alcançando 80 a 90% após 60 dias 
de vacinação. Estes índices se mantiveram durante quase dois meses 
e então começaram a cair lentamente. Aos seis meses após a vaci
nação ainda existia um considerável nível de proteção: 56% para 01 
Campos, 73% para A24 Cruzeiros e 54% para o C3 Indaial. A reva· 
cinação após seis meses produzia uma resposta anamnética para 
ambos os adjunvantes, mas o nível de anticorpos caiu rapidamente 
para a Vacina com hidróxido de alumínio. Ao contrário, a vacina em 
adjunvante oleoso produziu maior nível de anticorpos, que persisti~ 
ram muito mais nos animais jovens. 

A duração da imunidade lnostrou-se muito superior para as va
cinas oleosas. Pelo resultados obtidos, chegou-se à conclusão de que 
os animais até 2 anos seriam vacinados de 6 em 6 meses e após 2 
anos de idade, de ano em ano. 

A via de aplicação mais adequada é a intramuscular, 
escolhendo-se a região do pescoço como a mais indicada terço supe
rior. 

Até hoje, não ocorreram reações locais e ou gerais indesejáveis. 
Não se observaram reações anafilâticas, mesmo nos animais quere
ceberam várias doses da vacina oleosa durante seu período de vida." 

O Sr. Saldanha Derzi- Permita V. Ex• um aparte? (Assentimento do ora
dor.) V. Ex' ainda dá um esclarecimento notável, porque a vacina tradicional 
mantém uma certa imunidade no animal adulto mas, nos bezerros, a imuni
dade é relativa, é muito menor do que no adulto, ao passo que essa vacina 
oleosa, de que V. Ex• faz a comunicação, aumenta a imunidade até 100% nos 
animais jovens, nos bezerros, que é a maior vantagem, porque o bezerro mais 
jovem é o que mais· sofre com a aftosa, os adultos ainda têm maior resistência. 
Então é dupla a vantagem da vacina oleosa que V. Ex• comunica à Casa. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Agradeço o aparte de V. Ex• que escla
rece também esta parte da minha comunicação, feita com resultados objeti
vos fornecidos pelos dois veterinárioS que vi em ação. 

Na época em que eu estive em Carlos Chagas, eles tinham vacinado já 4· 
mil reses e com os resultados que estou registrando: 

~'Desde 1968, centenas de animais são examinados por ano, 
quando abatidos e nenhuma carcaça até .. hoje foi rejeitada em decor
rência de alterações devidas à vacinação com vacina antiaftosa em 
adjuvante oleoso. Quanto ao tempo de validade, determinou~se que, 
para as vacinas normais, quando oleosas, o tempo de validade se es
tenda por mais de um ano. 

Este trabalho demonstra, sem sombra de dúvida, a superiorida
de das vacinas antiaftosas com adjuv3.nte oleosa. 

Podemos citar também o trabalho realizado pelo IESA·MG 
conforme publicação do lesAção n• 5 de novembro de 1980. 
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O objetivo deste teste foi o de eliminar o problema de Febre Aí
tosa que vinha ocorrendo no Vale do Mucuri em algumas proprie
dades. No município de Teófilo Otoni tratava-se de uma 'proprieda
de de exploração leiteira eni um rebanho misto (Zebu x Holandês), 
conseguido através de Inseminação Artificial. Jã no município de 
Carlos Chagas trata-se de uma grande propriedade dividida em 5 se
tores. O grau de sangue do rebanho é nelorado, e através de insemi
nação artificial vem sendo colocado touros: Holandeses, Chianino e 
Nelore. 

Hoje a propriedade jã dispõe de animais I (2 sangue Nelore
Chianino, 1(2 sangue Nelore-Holandês, Nelore, 3(4 Chianino 1(4 
Nelore, 3/4 Nelore 1/4 Holandês. Além de estar localizada à frente 
de uma rodovia federal, cruzam também a propriedade 2 rios, estra
da municipal e um grande trânsito de bovinos. 

A experiência foi pequena, mas achamos que os resultados ob
tidos foram excelentes." 

Aqui, Sr. Presidente, o resultado da vacinação, o número de reses vaci
nadas e todo o trabalho desses dois moços, esses dois ilustres veterinãrios, o 
Dr. Afonso Celso Leitão e o Dr. Luís José Adilson Santana, que estão conse
guindo, nos maiores municípios de população bovina de Minas Gerais - os 
maiores municípios de densidade de população bovina no Brasil - Carlos 
Chagas e Nanuque. 

A seguir mostraremos a situação das propriedades: 

"TEÓFILO OTONI 
Realizado em apenas uma propriedade. Nesta propriedade a si

tuação da Febre Aftosa foi a seguinte: 
l-9 16' etapa de vacinação I 4-7-77 - vacina Cooper 

P 253, foco de 20-8-77 a 11-9-77; 
Total Bovino: 517- afetados 72 

2• 17• etapa de vacinação 7-11-77- vacina Rhodia 
p 9414 

39 18' etapa de vacinação 1-3-78 - vacina Cooper 
P 16, foco de 25-3 a 14-4-78; 

Total Bovino: 541 - afetados 45, sendo que foi realizado vaci
nação focal com vacina do M.A. em 6-3-78. 

49 19• etapa de vacinação 26-6-78 -vacina Pfizer 
P 046, foco de 24-8-78 a 5-9-79; 
Total Bovino: 528 - afetados 54 

Em 05-9-78 através de soro diagnosticou o vírus "A" Vallêe 
Iniciou-se a vacinação com vacina oleosa sendo em 4-10-78, realiza
da pelo Escritório Seccional, vacinação oleosa (vacina de C.P.F.A.) 
num t(ltaf de 546 reses. 

Nesta vacina ficaram 5 (cinco) vacas sem vacinar, escondidas 
pelo criador por estarem próximas a dar crias, as quais afetaram 30 
dias após. 

5• Em 29-1-79 o rebanho (621 reses) foi revacinado pelo pro
prietário com vaCina Rhodia P 8437. 

6'? Em 28-5-79 o rebanho foi novamente revacinado pelo 
IESA-MG com vacina oleosa. 

79 Revacinado em 29-11-79, com vacina oleosa, 530 bovinos 
pelo Escritório Seccional. 

89 Revacinado em 15-5-80 com oleosa, 526 bovinos pelo Escri
tói:io Seccional. 

O último ocorreu em princípios de novembro/78 em que 5 va
cas ficaram sem vacinação. 

CARLOS CHAGAS (Vacina Oleosa) 
O programa de vacina com vacina oleosa, está sendo desenvol

vido em propriedades onde surtos de Febre Aftosa, são constantes e 
consiste em vacinar o rebanho com menos de 24 meses de idade, de 
6 em 6 meses,' 12 em 12 meses, com vacina oleosa cedida pelo 
C.P.F.A. para este trabalho. 

To das estas vacinações abaixo descritas, foram e são realizadas 
exclusivamente pelo escritório secciorial de Carlos Chagas,MG. 

Fazenda Sagres 

1' Vacinação (perifocal) de 24 a 26-2-79- todo ó rebanho com 
menos (-)de 24 meses foi vacinado (1.450 reses). Devido a locali
zação do surto os animais inais novos estavam mais próximos aos 
pastos afetados. 

O surto iniciou em 21-2-79 e a vacinação realizada em 24 25, 
26-2-79. O surto foi contido e observamos que a vacina deu imuni-

dade. Antes desta vacinação, esta propriedade sempre tinha surtos 
de Febre Aftosa. 

2• Vacinação (Fazenda Sagres) - Iniciou a vacinação em 12-
11-79. Esta vacinação foi continuação periódica. Na propriedade 
não havia foi:o, vacinamos todos os bovinos desta propriedade num 
total de 3.331 reses. A vacina oleosa manteve a propriedade sem 
Febre Aftosa. 

3• Vacinação (Fazenda Sagres)- Iniciou a vacinação em 29-4-
80. Vacinação continuação periódica. Vacinamos o. rebanho com 
menos de 24 meses com vacina oleosa, vacinando 2.490 reses com 
menos de 24 meses. A propriedade continua até o momento sem 
Febre Aftosa. 

Fazenda Car:ulé 

1• Vacinação oleosa (perifocal) em 25-4-80- todo o rebanho 
(1.975 reses) foi vacinado. Foco iniciou em 20-4-80. O surto foi con
tido e após esta vacinação não mais ocorreu Febre Aftosa. 

Alêm das vantagens da vacina oleosa para bovinos conforme 
verificamos nestes trabalhos parece que é a única até aqui, capaz de 
conferir um nível razoável de proteção contra a Febre Aftosa em 
suínos. espêcie que atê o momento vem sofrendo grandes prejuízos 
com esta doença. As reações locais-indesejãveis nos pontos de ino~ 
culação da vacina foram, em sua maioria eliminadas usando-se antí~ 
genos purificados e redução da dose vacinai. Testes de campos limiM 
tados à Amêrica do Sul indicaram que as vacinas preparadas com 
adjuvantes oleosos são superiores àquelas preparadas com hidróxi
do de alumínio. 

Uma vacina antiaftosa para suínos emulsificadas com adjuvan
te oleoso, já estã sendo produzida hâ 10 anos, pelo Laboratório R o· 
ger Bellon S.A.; Paris, França e pelos Laboratórios Sabrino s:A. Es
panha. 

Considerando-se que a vacina oleosa contra a Febre Aftosajã 
foi aprovada tecnicamente, através de vãrios trabalhos realizados 
pelo Centro Pan-Americano de Febre Aftosa - RJ e pelo trabalho 
do Instituto Estadual de Saúde Animal- MG, conforme publicado 
pelo Iesação n'i' 5 de novembro de 1.980, não nos conformamos com 
a passividade e morosidade do Ministêrio da Agricultura em relação 
a esta vacina. Primeiro, por que não forçam os laboratórios l-\rodu
tores a adotar a nova tecnologia ou mesmo, forçando~os a utilizã-la 
atravês de determinação da mudança de estratêgia da Campanha de 
Vacinação Coiltra a Febre-Aftosa no Brasil inteiro. 

Segundo, pelo que temos de informação, os laboratórios co
merciais do país; principalmente o Instituto Vallée S.A. de Uberlân
dia- MG e o Instituto Veterinário Rhodia-Mérieux S.A. de Paulí
nía --SP,já estão j:iroduZíndo a vacina oleosa ã dois anos, ficando a 
espera da liberação por parte do Ministério da Agricultura, para o 
teste final a nível de campo; para que esses laboratórios recebam o 
credenciamento de produção da vacina ficando aí permitida a sua 
comercialização, 

O Instituto Vallée S.A. atualmente produz cerca de 100 mil do
ses de vacina oleosa por mês a espera desta liberação por parte do 
M.A., cuja morosidade vem prejudicando o principal interessado no 
assunto que é o pecuarista nacional. 

O M.A. pode alegar que estã defendendo o interesse do çonsu
midor, impedindo que um produto de má qualidade vã para o mer
cado. isto só não justifica; póis a vacina serã testada a nível de cam
po para o seu credenciamento e, o M.A. até hoje não procurou in
formar a classe Veterinãria e os Pecuarístas o por que da não libe
ração da vacina para o teste. Por outro lado, tem tambêm o interes
se dos próprios laboratórios comerciais que perderiam no período 
de 12 meses, a oportunidade de vender a vacina para ser aplicada 3 
vezes no rebanho, passando a 2 vezes apenas ao ano. 

Logicamente não seria bom para os laboratórios, pois significa
ria só em Minas Gerais um decréscimo da ordem de 20 (vinte) mi
lhões de doses por ano, que no preço atual de mercado estã em .tor
no dos Cr$361.800.000,00. Como vimos anteriormente, hã um jogo 
de interesse, os quais não temos recebido justificativas de nenhuma 
das partes; a única informação recebida atravês de jornais e revistas 
ê que os laboratórios jã estão em con_dições de produzi-las e que a 
vacina poderâ sair em determinado período, expectativa que sedes
faz; pois o período mencionado se expira sem termos a vacina no 
mercado para utilização em nossos rebanho bovinos, suínos, capri
nos e ovinos." 
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Sr. Presidente, estão aí os resultados desta vacina. A febre aftosa, pelos 
dados fornecidos pelos dois ilustres veterinários, só em Minas_Ç]erais, produz 
um decréscimo da ordem de 20 -inilhões de dose por ano com- o emprego da 
vacina oleosa que, a preços atuais de mercado, está em torno de 361 milhões e 
800 mil cruzeiros. 

Sr. Presidente, devo dizer a V. Ex• que desejava que esses resultados fos
sem divulgados pelo Senado. Eu desejaria que o Senado mandasse publicar 
esta comunicação que estou fazendo a respeito deste teste realizado por essçs 
ilustres veterinários de Minas Gerais, -nos Municípios de Carlos Chagas, Na
nuque e Teófilo Otoni, onde conseguiram esse resultado a fim de ser distribuí
do pelas principais cooperativas do País, revelando esses resultados magnífi
cos: Sr. Presidente, a aftosa causa ao Brasil um prejuízo de milhões de cruzei
ros por ano, pelas vezes que inutiliza ou pelas vezes que mata. 

Sr. Presidente, concluindo, desejava ainda prestar uma homenagem ao 
Prefeito Municiparde Carlos Chagas, Dr. Celso Miranda onde se têm realiza
do as experiências, e que tem solicitado apoio a todos os Municípios para fa
cilitar o deslocamento desses moços em torno dessas fazendas a fim de aplicar 
uma vacina revolucionária e que pode atender as grandes necessidades da 
imunização do nosso rebanho, que o governo tem descuidado, mas que o lE
SA, de Minas Gerais, que esses moços, em Carlos Chagas e Nanuque estão 
sendo os pioneiros, mostrando ao Brasil que há um dique para deter a infes
tação da aftosa no rebanho do Brasil. 

Sr. Presidente, requeriria a V. Ex• manifestação da Mesa do Senado, a 
respeito dessa comunicação que Ii sobre o resultado dos testes que eles apre
sentam, fazenda por fazenda, e que revelam a grande eficiência-de uma vacina 
e que eles estão sendo os pioneiros no País. 

Pediria taritbém, Sr. Presidente, que publicasse o meu discurso, não pelo 
valor literário do discurso, mas pelo valor da experiência que estou revelan
do, nós pudéssemos depois transmitir às cooperativas pecuárias do País, às 
principais zonas: em Espírito Santo, Minas GerãíS, Biihia, São Paulo, Goiás, 
Mato Grosso e Rio Grande do Sul os resultados magníficos que estes dois 
ilustres brasileiros têm obtido com o seu trabalho pioneiro na r~velação da 
eficiência da vacina oleosa, substituta da vacina tradicional à base do coadju
vante hidróxido de alumínio. 

São estas palavras, Sr. Presidente, que eu faço ao Senado, neste pronun
ciamento, certo de que é uma comunicação irnpOria"nte para a pecUária brasi
leira; esses homens que no campo, às horas tardias da noite, madrugada ain
da, antes do sol nascer, estão juntos aos seus rebanhos, fiscalizando seus reba
nhos, assistindo suas rezes, assistindo seus animais para que o Brasil possa ter 
essa glória de ser o terceiro rebanho bovino do mundo. 

E faço esta homenagem final a Carlos Chagas que visitei, onde passei 
uma semana; o sexto Município em população bovina do Brasil- o maior de 
Minas Gerais, Município que, por sua população bovina, com mais de 500 
mil reses, em seu território, apresenta-se com a maior densidade populacional 
de bovinos por área de pastejo. 

Ali encontram os pesquisadores toda a assistência possível de parte do 
Banco do Brasil, através de seu operoso Gerente Raimundo Aquino Filho, 
que a tudo vem apoiando e prestigiando. 

Assim, Sr. Presidente, presto esta homenagem aos ilustres cientistas, aos 
fazendeiros de Carlos Chagas e: Nanuque, que relacionei, e a outros cujos no~ 
mes me faltam aqui, e também ao Município e aos poderes públícos de Carlos 
Chagó.is e Nanuque, que têm facilitado e possibilitado as experiências dos dois 
jovens cientistas brasileiros. Espero que o Sr. Ministro da Agricultura, tão 
sensível às campanhas que se fazem no Brasil pelo seu engrandecimento agro
pastoril, apóie essas experiências e mande comprová-las para lançar essa vaci
na em todas as regiões de pecuária do Brasil, aliviando os sacrificados criado~ 
res e possibilitando o Brasil manter-se como 39 rebanho bovino do mundo. 

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

ATO DO PRESIDENTE 
N• Il6, de 1981 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe
rem os arts. 52, item 38, e 97, inciso IV do Regimento_ Interno e de acordo 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da COmissão. 
Diretora n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo 
n"' 005085/81, Resolve aposentar Jorge de Oliveira Nunes no cargo de Técni
co Legislativo, Classe Especial, Código SF-AL-NS-011, Referência NS-25, 
do Quadro Permanente do Senado Federal, com base nos arts. 101, inciso III 
e 102, inciso I, alínea ''a'' da Constituição da Repúblic3: Federativa do Brasil, 
combinados com os Arts. 403, inciso II, 404, inciso [ e 392, § 4"' da Resolução 
SF n'? 58, de 1972 e art. 405, inciso IV da mesma Resolução alterada pela Re
solução SF n"' 21, de 1980, com vencimentos integrais acrescidos de 20% e a 
gratificação adicional por tempo de serviço a que tem direito, na forma do 
art. 3• da Lei n' 5.903, de 1973 e art. 10 da Lei n' 4.345, de 1964, bem como a 
incorporação da Gratificação de Nível Superior, conforme estabelece o art. 79 
da Resolução SF n"' 21, de 1980, observando-se o disposto no art. 102, § 29 da 
Constituição. 

Senado Federal, 5 de outubro de 1981.- Jarbas Passarinho. Presidente 
do Senado Federal. 
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Assistente: Luiz Clâudio de Brito - Ramal 3498 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ranial 3339 

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

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice·Prcsidente; Teotônio Vilela 

Titulares 

I, Milton Cabral 
2. Luiz Cavalcante 
3. José Uns 
4, Almir Pinto 

I. Henrique Santillo 
2. T eotônio Vilela 

I. Affonso Camargo 

Suplentes 
PDS 

t. Dinarte Mariz 
2, Gabriel Hermes 
3, Martins Filho 

PMDB 
I. Roberto Saturnino 

PP 
I. Alberto Silva 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 
Lo~·al: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3652 

, DIÁRIO DO C()NGRESS() NA_<:_!ONA_t,_(Seçã~ II) 

COMISSÃO DE MUNICIPIOS - (CM) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lomanto Júnior 
Vice-Presidente: Agenor Maria 

Titulares Suplentes 
PDS 

L Almir Pinto I. Tarso Outra 
l, Lomanto Júnior 2. AderbalJurema 
], Amaral Furlan 3. José Sarney 
4. Amaral Peixoto 4. Murilo Badaró ,, Benedito Canelas 5. Jos.é Caixeta 
6. Arno Damiani 
7, Moacyr Dalià 
8, Raimundo Parente 
9. Vicente Vuolo 

PMDB 
L José Richa I. Marcos Freire ,, Orestes Quêrcia 2. J aison Barreto 
J, Evandro Carreira 3. Humberto Lucena 
4, Lázaro Barpoza 
5, Agenor Maria 

PP 
1. Gastão M üller l. Alberto Silva 
2. Affonso Camargo 2. Luiz Fernando Freire 
3. Mendes Canale 

Assistente: Francisco GonçalYes Pereira - Ramal 3496 
Reuniões: Quintas--feiras., às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3122 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(.'i membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice-Presidente; Murilo Badaró 

Titulares 

I. João Calmon 
2. Murilo Badarô 
3. Aderbal Jurema 

L Adalberto Sena 

.I. Saldanha Derzi 

Suplentes 
PDS 

L José Sarney 
2. Moacyr DaUa 

PMDB 
I. EYandro Carreira 

PP 
1, Mendes Caoale 

Assistente: Fátima Abrahão de Araújo - Ramal 3266 
Reuniões: Quintas-feiras, às 14:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Crista 

-Anexo das Comr.ssões- Ramal 3fi~ 

COMISSÃO bE RELAÇÕES EXTERIORES - (CRE) 
{IS membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Luiz Viana 
1~'-Vice-Presidente: Paulo Brossard 
2~'-Vice-Presidente: Amaral Peixoto 

Titulares 

1. Luiz Viana 
2. Tarso Outra 
3. LomantoJúnior 
4. Amaral Peixoto 
S. João Calmon 
6. Aloysio Chaves 
7. José Sarney 
8. LouriYal Baptista 

L Paulo Brossard ,, Nelson Carneiro 
J, José Richa 
4, Mauro Benevides 
5, Marcos Freire 

Suplentes 
PDS 

I. Aderbal Jurema 
2. Bernardino Viana 
3, Amaral Furlan 
4. MoacyrDalla 
S. Martins Filho 

PMDB 
L Leite ChaYes 
2. Pedro Simon 
3. Roberto Saturnino 

!erça-feira ~ _5165 

PP 
I. Luiz Fernando Freire 
2. Tancredo Neves 

I. Saldanha Oerzi 

Assistente: Leila leiYas Feno Co~ta - Ramal 3497 
Reuniões: Quartas-feiras, às 14:00 horas 
Local: Sala da ComissãO~ na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal" 3254 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
{7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jaison Barreto 
Vice-Presidente: Almir Pinto 

Titulares Suplentes 
PDS 

I. Lomanto Júnior I. Benedito Canetas 
2. Almir Pinto 2. João Calmon 
3. JoséGuiomard 3. Arno Damiani 
4. LouriYal Baptista 

PMOB 
1. HenriqueSanti!lo I, Adalberto Sena 
2. Jaison Barreto 

PP 
I. Saldanha Derzi I. Gastão MüUer 

Assistente: Lêcla Ferreira da Rocha - Ramal 3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3020 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice-Presidente: José Fragelli 

Titulares suPlentes 
PDS 

I, Dinarte Mariz I. Raimundo Parente 
2. Luiz Cavalcante 2. Amaral Furlan 
3. JoséGuiomard 3. José Caixeta 
4. Murilo Badaró 

PMDB 
Mauro Benevides I. Orestes Quércia 

2. Agenor Maria 

PP 
I. José Fragelli L Gastão MUller 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala s'enador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 30"20 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 
Vice-Presidente: Raimundo Parente 

Titulares 

I. Raimundo Parente 
2, Aderbal Jurema 
3. Lourival Baptista 
4. Moacyr Dalla 

I, Agenor Maria 
2, Humberto Lucena 

I. Gastão Müller 

Suplentes 
PDS 

1. HeMdio Nunes 
'· Bernardinn Viana 
3. JoséGuionard 

PMDB 
I. Lázaro Barboza 

PP 
I. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Luiz Cláudio de Britp - Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feiras, às II :00 horas 
Local: Sala da Comissão, na ,Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- _Ramal 3121 · 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Vicente Vuolo 
Vice-Presidente: Benedito Ferreira 

TituJares Suplentes 

PDS 
1. Vicente V uolo I. Lomanto Júnior 
2. Benedito Ferreira 2. Luiz Cavalcante 
3. Aloysio Chaves 3. Amaral Peixoto 
4. Milton Cabral 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) 

PMDB 

Evandro Carreira I. Orestes Quércia 

2. Lázaro Barboza 

PP 

L. Alberto Silva I. Affonso Carn<irgo 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 

Reuniões: Quintas-feiras, à$ 11:00 horas 

Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3l30 

Outubro de 1981 

B) SERVIÇO DE COMISSÕES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelllo 

- Andar Térreo- 211-3507 
Assistentes: Helena Isnard Accauhy- 211-3510 

Mauro Lopes de Sâ- 211-3509 
Frederic Pinheiro Barreira - 211-3503 
Maria de Lourdes Sampaio- 211-3503 
João Hélio Carvalho Rocha- 211-3520 

C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE IN
QUÉRITO 
Chefe: Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz- 2ll-351 I 
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes- 211-3512 

Elizabeth Gil Barbosa Vianna- 211-,1;501 
Nadir da Rocha Gomes- 211-3508 
Clayton Zanlorenci- 211-3502 

SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES 
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DAS 

COMISSÕES PERMANENTES PARA O BIENIO 1981/1982 

TERÇA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

QUINTA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

Horas Comissões Horas Comissões 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CAR Senador Alexandre Costa GUILHERME 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 C.EC Senador Alexandre Costa SERGIO 

Ramal3024 Ramal3546 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CA Senador Nilo Coelho S!;RGIO 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CF Senador Nilo Coelho GUILHERME 

Ramal3378 Ramal4323 

Sala da Comissão, na Ala 

QUARTA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

10:00 cs Senador Alexandre Costa LEDA 
Rama13020 

Horas Comissões 

Sala da Comissão, na Ala 
09:00 CE Senador Nilo Coelho FRANCISCO 

Sala da Comissão~ na Ala 
LUIZ 11:00 CLS Senador Alexandre Costa 

Ramal3339 CLÁUDIO 

Ramal3256 
Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala PAULO 
09:30 . CCJ Senador Alexandre Costa ROBERTO 

Ramal4315 

11:00 CM Senador Alexandre Costa GONÇALVES 
Ramal3122 

Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Contissão, na Ala 
10,00 DF Senador Alexandre Costa LEDA 

11:00 CT Senador Alexandre Costa MARCELINO 
Ramal3130 

Ramal3168 
Sala da Comissão, na Ala 

. 

Sala da Comissão. na· Ala 
10:30 CME Senador Alexandre Costa GONÇALVES 

14:00 CR Senador Alexandre Costa FÁTIMA 
Ramal3121 

Ramal3652 . 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CRE Senador Nilo Coelho LEI LA 

Rama13254 
. 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CSN Senador Alexandre Costa MARCELINO 

Ramai30ÍO 

Sala da. Comissão, na Ala LUIZ 
11:00 CSPC Senador Alexandre Costa 

Ramal3121 CLÁUDIO 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

I -ATA DA 173• SESSÃO, EM 6 DE OUTUBRO DE 1981 
l.I -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Ofícios do Sr. J'i'-Secretário da Câmara dos Deputados 
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara no 96, de 1981 (n' 1.542/79, na Casa de 
origem), que dá nova redação ao art. 12 da Lei n'i' 6.019, de 3 de janeiro de 
1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas. 

- Projeto de Decreto Legislativo n' 26, de 1981 (n' 104/81, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o texto da Convenção Internacional sobre 
Busca e Salvamento Marítimo- SAR, concluída em Hamburgo, a 27 de 
abril de 1979, entre o Brasil e diversos países. 

1.2.2 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei da Câmara no 106/79; Projetas de Lei do Senado n•s 
44, 337 e 277 /79; e Projeto de Resolução no 53/76. 

1.2.3 - Leitura de Projetas 

-Projeto de Lei do Senado n' 290/81, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, qiie altera dispositivá da vigente legislação previden
cíária, pai"ã--õ fim de elevar o Valor do auxílio-doença devido aos segura
dos. 

- Projeto de Lei do Senado n' 291/81, de autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena, que introduz modificação na Lei n94.090, de 13 de ju
lho de 1962, que institUiu a Gratificação de Natal, visando tornar incon
troverso o direito do trabalhador ao 139 salário, quando se encontre em 
gozo de beneficio previdenciário. 

1.2.4 - Requerimentos 

- N9 336/81, de autoria do Sr. Senador Humberto Lucena, reque
rendo tenham tramitação conjunta os Projetes de Lei do Senado n9s 99/80 
e 7/81. 

- N9 337/81, de autoria do Sr. Senador Aloysio Chaves, requerendo 
tenham tramitação conjunta os Projetes de Leí do Senado n9s 45_ e 6/81 e 
131/79. 

1.2.5 - Oficio 

Do Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores, indagando se o 
Congresso Nacional concordaria em recebei-; em sessão solene, a visita de 
Sua Excelência o Senhor Presidente da República do Mali. 

1.2.6 - Fala da Presidência 

-Referente ao atendimento do oficio lido, convocando sessão con
junta, solene, a realizar-se amanhã. às onze horas, para este desiderato. 

- Receb:-.ento de oficiO do Presidente da Comissão de Assuntos 
Regionais, designando o Senhor Aloysio Chaves, para participar da Reu-

nião do Conselho Deliberativo da SUDAM, realizada no período de 24 a 
25 de setembro, na cidade de Belém. 

1.2.7 - Discursos do Expediente 

SENADOR ALM!R PINTO- Correspondência recebida do Presi
dente da Associação Médica Brasi_leira, solicitando a interferência de S. 
Ex• junto aos dirigentes do INAMPS, no sentido da revogação de portaria 
daquele Órgão, que altera o regime de plantão dos médicos. Extensão aos 
médicos sanitaristas, dos benefícios concedidos pelo Governo Federal aos 
médicos do Serviço Público..,. 

SENADOR LlZARO' BARBQZA -Atentado perpetrado contra a 
vida do Presidente Anwar Sadat. 

SENADOR MAURO BENEV!DES- Discriminação que estariam 
sofrendo os médicos sanitaristas, em decorrência da exclusão daqueles es
culá~i()S dos benefícios concedidos pelo Decreto-lei n9 1.874/81, que dis
põe -sObre a classe médica do Serviço Público Federal. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

Projeto de Resoluçã-o nq 49/8 J, que autoriza -Õ Governo do Estado de 
Mato GrosSo _dO Sul, a realizar operação de emprésÚmo externo no valor 
deUS$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos), destinado ao 
programa de investimentos do Estado. Apreciação sobrestada por falta de
quornm para votação de Requerimento n'l338/81, após usarem da palavra 
os Srs. Dirceu Cardoso, Aderbal Jurem a, Luiz Cavalcanti e José-Fragelli. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 72/79, que dá nova redação ao caput 
do artigo 55 da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, Lei Orgânica da Pre
vidência Social. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câritara n.,-27 /81, que autoriza o Poder Executi
vo a instituir a Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Graride 
do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n' 90/81, que autoriza o Governo do Estado 
do Piauí a eleVar em Cr.S-634.053.100,00 (seiscentos e trinta e quatro mi
lhões, cinqüerita e três mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida con
solidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 93/81, que autoriza a Prefeitura Munici
. pai de Guaxupê (MG) a elevar em CrS 50.000.000,00 (cinqUenta milhões 
de cruzeiros), o montante de sua divida consolidada. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 95/81, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pai de Macapá (AP) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n9 96/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Maringá (PR) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e vinte e 
sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e cinco centavos). Votação 
adiada por falta de quorum. 
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-Projeto de Resolução n9 205/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Santo André (SP) a elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove 
milhões, setenta mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito cen
tavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n9 7/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Coqueiral (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, se
tecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n~' 68/81, que autoriza a Prefeitura Muncipal 
de Florianópolis (SC) a elevar em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito mi
lhões e seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 84/81, que autoriza a Prefeitura MuniCi
pal de Castanhal (PA) a elevar em Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e 
nove milhões, setecentos e cinqüenta mil, quarenta e seis cruzeiros e cin
qüenta e sete centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorom. 

-Projeto de Resolução n9 91/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Balsas (MA) a elevar em Cr$ 2.722.000,00 (dois milhões, setecenlos 
de vinte e dois mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Vo-
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 8/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Franca (SP) a elevar em Cr$ 29.272.025,36 (vinte e nove milhões, du
zentos e setenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centaVos), 
o montant~ de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quo
rum. 

- Projeto de Resolução n9 64/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de ltatiba (SP) a elevar em Cr$ 40.955:908,72 (quarenta milhões, nove
centos e cinqUenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois 
centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta 
de quorum. 

- Projeto de Resolução o9 4/81, que 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 centavos), o montante de 
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 5/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, se
tecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o mon
tante de sua dívida_consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 6/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Bernardino de Campos (SP) a elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois mi
lhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros, e 
vinte e quatro centavos), o montanfe de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução o9 38/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e 
dois milhões. quatrocentos e oitenta e três mil. seiscentos e trinta cruzei
ros, o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n9 88/81, que autoriza a Escola Superior de 
Educação Física de GOiãs á contratar op-eração de crêdito no valor de Cr$ 
9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e _treze mil e trezentos cruzeiros). 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9l01/8l, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Maceió (AL) a elevar em Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta mi
lhões~ duzentos e treze mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros e quarenta 
e cinco centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 60/81, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito 
milhões, novecentos e sessenta e oitO mil e oitocentos cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 102/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Joinville (SC) a elevar em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e 
seis milhões, setecentos e dezess_eis mil cruzeiros), o montante de sua dívi
da consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 108/81, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, 
vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqUenta 

e nove cruzeirOs e setenta e nove centavos), o montante de sua dívida con
solidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Requerimento n9 40/8 I, do Senador Lourival Baptista, solicitando 
a transcriÇâo, nos anais do Senado Federal, do artigo do escritor · 'suê 
Montello, referente ao ingresso do ex-.M;inistro Eduardo Portella n!:t. ~-J.
demia Brasileira de Letras. Votação adiada por falta de quorum. 

- Requerimento n9 43/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando 
a transcrição, nos· anais do Senado Federal, das ordens do dia dos Minis
tros do Exêrcito, da Marinha e da Aeronáutica, baixadas em comemo
ração ao 179 aniversário-da Revolução de março de 1964. Votação adiada 
por falta-·ae quOrum. 

-Requerimento n9 268/81, do Senador Marcos Freire, solicitando 
urgência, para o l?rojCto de Lei do Senado n9 240/80, do Senador Franco 
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados 
e empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS, e 
lNAMPS). Votação adiada por falta de quorum. 

- Re_querimento n9 149/81, do Senador Mauro Benevides, solicitan
do a transcrição, nos anais do Senado Federal, do artigo intitulado .. 0 
Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Monetário", de autoria do 
economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do Brasil. edição de 23-
6-81. Votação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n9 313/81, do Senador Marcos Freire, solicitando 
urgência para o Projeto de Lei do Senado n9 156/79, do Senador Humber
to Lucena, que institui o seguro-desemprego e determina outras providên
cias. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 22/81, do Senador Jorge Kalume, que 
dispõe sobre enquadramento de professores colaboradores e auxiliares de 
ensino e dã outras providências. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 117/79, do Senador Jorge Kalume, 
que dispõe sobre a aplicação, como incentivos fiscais, na ãrea da SU~ 
DAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e 
jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal e dá outras providências. Vo
tação adiitda por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 357/79, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e 
·empregados em c.emitêrios. (Apreciação preliminar da jaridicidade). Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 142/80, do Senador Orestes Quércia, 
alterando o 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). Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 146/80, do Senador Orestes Quércia, 
que isenta do imposto de renda do 139 salário. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade). Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 163/80, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons. 
Apreciação preliminar da constituicionalidade. Votação adiada por falta 
de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 40/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecen
tos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Discussão 
sobrestada por falta de quorum para a votação do Requerimento n9 
309/81. 

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENA DOR HUM BERTO LUCENA, como Líder- Solidariedade à 
nota expedida pela Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais e 
pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal, a propó
sito de descumprimento de legislação em vigor pela empresa .. Jornal do 
Brasil Ltda". 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO - Ingerência politico
partidária no problema educacional de municípios goianos. 

SENADOR ITAMAR FRANCO - Organização do Ministério 
Público Estadual. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Discriminação que teria havi
do com a destinação de recursos para âreas que deixaram de produzir café 
por causa das geadas. 
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SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Morte do Presidente do Egi

to Anwar Sadat, vifimado por aç:ão terrorista. Inauguração, na National 
Galllery of Art, em Washington-USA, da exposição An American Persp«
tive. Discurso do Ministro da Fazenda, Ernane Galvêas, proferido perante 
à Câmara Brasileiro-Americana do Comércio. em New York-USA. 

SENADOR MURILO BADARO-.,. Sesquecentenârio da Polícia Mi
litar de Minas Gerais. 

SENADOR FRANCO MONTO RO- Realizações de eleições para a 
direção- da União Estadual dos Estudantes do Estado de São Paulo. 

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

3 - RETIFICAÇÃO 
-Ata da 165f sessão, realizada em 28-9--81. 

4 - MESA DIRETORA 
5- LIDERES E VICE-LlDERES DE BLOCOS PARLAMENTA

RES 
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 173~ SESSÃO, EM 6 DE OUTUBRO DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRES!Dll:NCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO, GILVAN ROCHA E CUNHA LIMA 

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

Adalberto Sena- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Alberto Sil
va - Bernardino Viana- Almir Pinto- José Lins- Mauro Benevides
Martins Filho - Cunha Lima - Humberto Lucena- Aderbal Jurema -
Marcos Freire- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Pas
sos Pôrto- Lomanto Júnior- Dirceu Cardoso......; Moacyr Dalla- Murilo 
Badaró - Henrique Santillo - Lázaro Barboza- Valdon Varjão -José 
Fragelli -Affonso Camargo- José Richa- Evelásio Viefa- Jaíspn Bar-
reto - Arno Damiani. : -.., 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Lista de presença acusa 
o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla~ 
ro aberta a sessão. 

Sob a protecão de Deus iniciamos noss_os trabalhos 
O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. /9-Secretário da Câmara dos Deputados;-encaniinhGndo à revisão 
do Senado Autógrafos dos seguintes proji!tõi'.;--

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 96, DE 1981 

(No 1.542/79, na Casa de origem) 

Dá nova. redação ao art. 12 da. Lei n.0 6.019, de 3 de 
janeiro de 1974, que "dispõe sobre o trabalho temporir~o 
nas empresas urbanas". 

O Congresw Nacional decreta: 
O Art. 1.0 O art. 12 <la Lei n.0 6.019, de 3 de janeiro de :974, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

'~Art. 12. São asseguradc.s a.a tra~l:::alhador temporário 
os seguintes direitos: 

a) contrato de trabalho regulado pelas normas da 
Consolf:iação d"-" Leis do Tra,baiho; 

b) Fundo de Garantia do Tempo d·e Serviç-o. de acordo 
com a lei n.0 5.107, de 13 de setembrü de 1966; 

c) remuneração equivalente à perce'bida pelos empre
gados de ·m•e:ma categoria da emx>resa tomadora ou cliente 
garantida. em qualquer hipótese, a percepção do salário 
mínimo regional." 

Art. 2.o Esta Lei entra. em vigor na data de .sua publi·cação. 
Art. 3.0 Revogam-se as disposiçõ-es em contrárí-ó. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N.0 6 .019, DE 5 DE JANEIRO DE 1974 
Dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas ur-

banas, e dá outras pro'Wdências. 

Art. 12. Fieam asse-gurado3 ao tra:balhador temporário os se
guintes_ direitos; 

a) remuneração equivalente à .perc.ebi·da pelos .em•pregados 
de mesma categoria da empresa tomadora •OU client·e .calculados 
à base horária. garantida, em qualquer hipótese. a ·perC·2ipção do 
salário minimo regional; 

b) jornada de oito horas, remuneradas a.s horas extraordinú
ria3 não excedentes de duas, com a·crésct.mo de 20.% (vlnte por 
cento); 

c) féria3 proporcionais, nos termos do art. 25 àa Lei n.0 5.107, 
de 13 de setembro de 1966; 

d) repouso semanal remunerado; 
e) a<licional por trabalho notumo; 
f) indenização por dispensa sem justa causa ao término nor

mal do contrato correspondente a 1/12 rum doze ovos) do .paga
mento recebido; 

g) seguro contra acidente do trabalho; 
h) projeção previdenciária nos termos do d:s-posto na Lei Or

gânica da Previdêneia Soeial, com as alterações intrO:juzidas pela 
Lei n.o· 5.890, de 8 de junho de 1973 (art. 5.0 , lt·em IIL letra c, do 
Decreto n.o 72.771, de 6 de setem]>ro de 1973). 

§ 1.0 Registrar-se-á na Carteira de Trabalho e Pl evidência 
SOcial do trabalhador sua condição de te·mporário. 

g 2.o A empresa tomadora ou ·cUente .é clb-:::igada a comunicar 
a empresa de trabalho temporário a ocorrência de to·do acident~ 
cuja vitima seja um ·a.ssalaria:::l.o posto à sua. disposição. -con.side
rando-se local de trabalho, ·para efeit.o da legislação especifica, 
tanto aquele onde se efetua a .prestação do trabalho, quanto a 
sede da empresa de trrubalho temporário. 

(As Comissões de Legislação Social e de Economia.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 26, DE 1981 
6 n3 104/81, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da 'Convenção Internacional sobre Busca e Salva
mento Marítimo - SAR, concluída em Hamburgo, a 27 de abril de 
1979, entre o Brasil e diversos países. 

O Congresso Nacíonal decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto da Convenção Internacional sobre Busca 

e Salvamento Marítimo - SAR, concluída em Hamburgo, a 27 de abril de 
1979, entre o Brasil e diversos países. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi
cação. 

MENSAGEM l'i' 149, Dt 1981 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congre.sso Nacional: 

De conformidade com o disposto no art. 44, inciso r .. da cons
t:i.tuição Federal, tenho a honra de submeter à elevada considera
ção de Vossas Excelências. acompanhado de EXpQsição de Motivos 
do Senhor Minist.ro de Estado d"-" Relações Exteriores, o texto 
da Convenção Internacional sobre Busca e Salvam'ento Ma.riti
mos (SAR), concluída em Hamburgo, a 27 de abril de 1979, entre 
() Brasil e diversos país~~·-

BrMllia, 27 de abril de 1981. - .João Figueiredo. 
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EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 DTC/DAI/113/103(013), DE 20 DE 

ABRIL DE 1981, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS 
RELAÇOES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o senhor 
João Bapti5ta de Oliveira Figuein~do, 
Presidente da República 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de lerar ao conhecimento de vossa Excelência 
que o Brasil assinalou, em Hamburgo, a 27 de abril de 1979, a Con
venção Internacional sobre Busc-a e Salvamento Marítimos <SAR) 

2. o -referido ato internacional fundamenta-se no espíriW 
de solidariedade que sempre conduziu os hom'ens do mar a pres .. 
tar assistência a todos os que se achem em perigo de vida como 
decorrência de sinistros mª.rítimos, e consolida muitas das práti
cas jã. adotadas pela Marinha braileira nos serviços de busca e 
salvamento. 

3. Em essência, segue as normas jurídicas instituídas pela 
Convenção Internacional para Salvamento da Vida Humana no 
Mar, de 1974, e pela Convenção ~bre a Aviação Civil, de 1944, 
documentos legais dos quais o :Srasil é parte. 

4. P in3tlumento em apreço prevê a definição das :irea..s 
m::tr:tirhf<s ~=- a.'~o-mar c~r~~o rcQ.·~õE;:; de re'5ponsabilidade d-e de
terminados pa.ises, para efeitos de busca e .salvamento marítimos, 
bem como o e"-tabelecim_ento das linhas limítrofes entre tais regiões 
por acordos entre os ):-ai.~e.s int.eressado.s. Jâ em 1978, o Governo 
brasileiro comunicara à IMCO .sua aceitação da responsabilidade 
pelas onerarões de busca .e salvamento ma rít.imos nas áreas de
limitadas por aquela Organização. 

5. Para a coordenação geral dos referidos serviços, a Con
venção precor..i?a o e~tabelecin:--~n_to d_e .sistemas em âmbit-o na-cio
nal·:' de ncnrct ;:· rntrc 0 ~~r,•:~"'os <·!milares :::c.s F"tacto~-rrtE'mt-r~s. 
Prevê, aln.da, o funcionamento de um sistema de controle de po
sicão de navios mercantes. constituindo-se. dc.s.sa forma, em ins
trllmrn~J qlte irP. p"·m'.:it:.r v obtenção de uma maior eficácia nos 
s·ervicos de salvamento da vida humana no mar 

6. Os serv:ço.:; actma r-eferidos já vêm sendo efet,ivamente 
prestados pelo Governo brasileiro. através dos Ministérios da Aero
náutica. da." Comunicaçõe;;;· e_ da Marinha. os quais emitiram pa
recer favorável à ratificação,_ pelo Brasi1, da Convenção. 

7. Tendo em vista a nª-tureza do mencionado ato interna
clonai, faz-se neces.sâ.ria sua aprovação pelo Congre3:.::o Nacional, 
de acordo com o disposto no art. 44, incLo I, da Constituição 
FederaL 

8. Nessa.s __ condições. encaminho o anexo projeto de Mensa
gem ao Congre.5so "~'y:-•-::lcnal pnn qlle Vos:;a Excelência. se assim 
houver por bem, submeta o texto da Convenção em pauta à apre
ciação do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renoYar 9..- Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. 
- R. S. Guerreiro. 

CONFERl!:NCLA INTERNACIONAL SOBRE BUSCA E SALVAMEN-
TO MARíTIMO, 1979 . 

CONVENÇÃO lNTERNACIONAL SOBRE BUSCA E 
SALVA 'YIENTO MARíTIMO,' 1979 

ARTIGOS DA CONVJ;:NÇAO 

(Texto adotado p<!la .Conferência) 

AS PARTES A CONVENÇAO 

Considerando que diver;5as CQ.nvpnções ínter:_na~ionais atri
buem especial importância a prestaçao de assistência a pessoas 
em pengo no mar e ao estabeleCimento. por todos os tEstados 
costeiros, de dispositivos adequados e eficazes para a vigilância 
da coota e de serviços de busca e salvamento; 

Thndo considerado a Recomendação 40 adotada pela Confe
rência Internacional para. a Salvaguarda. da Vida. Huma.na no 
Mar, 1900, que reconhece a conveniência de coordenar as ativi
dades relacionadas com a segurança no mar e sobre o mar, entre 
diversas organizações intergovernamentais; 

Desejando desenvolver e promover estas atividades, mediante 
o estabelecimento de um plano internacional de busca. e salva
mento marítimo compatível com as necessidades do tráfego ma
rítimo, para o salvamento de pessoas que se achem em perigo 
no mar; 

Desejando incentivar a cooperação entre -as organizações de 
busca e salvamento em todo o mundo e entre participantes de 
operações de busca e salyamento no mar; 

Concordam no .seguinte: 

Artigo I 

Obrigações Gerais sob a Convenção 

As Partes se comprometem em adotar todas as medidas le
gais ou outras necessárias para dar plena efetividade à. conven
ção e seU Anexo, O qual é parte integrante da Convenção. Salvo ex
pressa disposição em contrário, uma referência à convenção cons
titui, ao mesmo tempo, uma referência. a seu Anexo. 

Artigon 
Outros Tratados e ln ~rpretação 

(1) Nada na Convenção deve prejudicar a codificação e de
senvolvimento do direito do mar por parte da, COnferência das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar, convocada de confonnl
dade com a Resolução 2'7150 <XXV) da Assembleia Geral das Na-

Nos registro~; o!iclais da. conferê-ncia, consta o seguinte esclareclment..u (Doe. 
SA:R/CONF/SR.5): 

"A Cou!erêncla. concorda espedflcame~te em que, no texto origina.! da. con~ 
vençAo. em língua. espanhola, o t.ermo "Salvamento•• deve ser ent.end.ldo 
como referência aos serviços human!tãrlos de assistência. prestados a pt<>ssoas 
eín peMgo no mar, e n!l.o a.os serviços de salvamento de bens e JHoprledadf'~ 
prestadas em troca de remuneraç~o" 

ções Uliida.s, nem as reivindicações e posições jurídicas presente~ 
e futuras de qualquer Estado relativas ao direito do mar e il. na~ 
tureza e extensão da jurisdição dos Estados costeiros e do.s Es~ 
tados de bandeira. 

(2) Nenhuma disposição da Convenção será Interpretada de 
modo a preJUdicar obrigações ou direitos de embarcações garantl
dos por outros instrumentos internacionais. 

Artõgo m 

Emendas 

(1) A Convenção p-ode ser emendada por qualquer <los pro 
cedlmentos especlflcados nos parágrafos (2) ou (3) a seguir: 

(2) Emenda após -consideração na Organização Maritima 
Consultiva Intergovernamental <doravante denominada como 
''Organização''): 

a) Qualquer emenda proposta por uma Parte e transmitida ao 
Secretário-Geral da Organização (doravante denominado como 
"Secretário-Geral") ou qualquer emenda que o Secretário-Geral 
considere necessãrta como resUltado de uma emenda à dispo.c;ição 
correspondente do Anexo 12 da ConYenção Internacional .sobre 
Aviação Civll, será distribuída a todos os Membros da Organiza
ção e a todas as Partes, pelo menos seis meses antes Je sua t:on
sideração pelo Comitê de Segurança Maritlma da Or€anlzação. 

b) AE Partes, sejam ou não Membros da Organização, terão 
d:!re!to a participar das dellberações do Comitê ::!e .segurança Ma
rítima para o exame e a adoção de emendas. 

e) Para a aprovação de emendas será necessáiia uma maio
ria dos dois ~rçqs da.s Partes presentes e votantesno Comitê de 
Segurança Marítima, sob condição de que pelo menos um terço 
das Partes esteja presente no momento da aprovação da emenda. 

d) As emendas adotadas de acordo com o subpará.grafo (C) 
serão apresentadas pelo Secretário-Geral a todas as Partes para 
aceitação. 

e) Uma emenda a um Artigo ou aoo parágrafos 2.1.4., 2.1.5, 
2.1.7, 2.1.!0, 3.1.2 ou 3.1.3 do Anexo será considerada aceita na 
data em que o Secretário-Geral tiver recebido o instrumento de 
aceitaçã-o de dois terços das Par:tes. 

f) Uma emenda ao Anexo que não aos parágrafos 2 .1.4, 2 .1.5, 
2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 ou 3.1.3 será considerada aceita ao término 
de um ano, a partir da. data na qual foi comunicada às Partes 
para aceitação. Entretanto, se neste período de um ano, mais de 

_ um terço das Partes notificarem ao Secretário-Geral que rejeitam 
a em.enda, esta será considerada como não aceita. 

g) Uma emenda a um Artigo ou aos parágrafos 2 .1.4, 2 .1.5, 
2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 ou 3.1.3 do Anexo entrará em vigor: 

(i) com relação às Partes que a aceitaram, seis meses após a 
data na qual foi considerada como aceita; 

(ii) com relação às partes que a aceitarell!- depois de ter ,sido 
satisfeita. a condição mencionada no subpara.g:~;afo (e) e antes 
que a. emenda entre em· vigor, na. dG.ta em que a emenda entrar 
em vigor; 

(iii) com relação às Parte.s que a aceitarem, 2;_pós a data em 
que a e!penda entrar em vigor, 30 dias após o deposito de ·instru
mento de aceitação. 
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h) Uma emend-a. a outros parágrafos do Anexo que não os 

de número 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 ou 3.1.3 entrará em 
vigor com relação a todas as Partes, excetuadas as que a tenham 
!'ejeitado nos termos do subparágra.fo (f) e que não tenham reti
rado a objeção, seis meses após a data em que foi considerada 
como aceita. Contudo.. antes da data estab<:!lecida para a emenda 
entrar em vigor, qualquer Parte poderá notifiC>B.r ao Secretário
Geral que se abstém da obrigação de dar-lhe efetivldll.de por um 
período não superior a um ano, contado da data de entrada em 
vigor da emenda, ou por período maior que esse, conforme seja 
determinado por maioria de dois terços das Partes presentes e vo
tantes no Con:Utê de Segurança Marítima no momento da ado
ção da emenda. 

(3) Emenda através de uma conferência: 
a) A pedido de qualquer Parte, com a concordâneia. de pel<. 

menos um terço das Partes, a Organização convocará uma con
ferência das Partes para examinar emendas ·à Convenção. As 

Emendas propostas serão distribuídas pelo Secretáx!o;~ral lt 
todas a.s Pàrtes, pelo menos com seis meses de antecedência à $Ua 
consideração pela conferência. 

b) As emendas .serão aprovadas por tal eonferêncla por maio
lia de dois terços das Partes presentes e votantes, sob condição 
de que pelo menos um terço das Partes esteja presente no momento 
da aprovação da emenda. As emendas assim aproyadas serão apre
sentadas Pf!lo Secretário-Geral a todas as Partes para aceitação. 

c) Salvo decisão em contrário da conierência, a emenda será 
considerada como acelta e entrará em vigor de acordo com os 
procedimentos estipulados respectivamente nos subparágrafos (2) 
(e), (2) lf), 12) (g) e (2) (h), sob condição de que a referência 
no subparágrafo (2) lh) ao Comitê de Segurança Maritima. am
pliada de acordo com o subparágrafo (2) (b) seja considerada 
como s!gnificando referência à conferência. 

(4) Toda declaração de aceitação ou de rejeição de uma 
emenda ou qualquer das notificações previstas no subparágrafo 
(2) (h) será submetida por escrito ao Secretário-Geral que infor
mará a todas as Partes o seu conteúdo e a data de seu recebimento. 

( 5) O Secretário-Gera! informará os Estados sobre quaisquer 
emendas que entrem em vigor, juntamente com a data de entrada 
em vigor de cada uma. 

Artigo IV 
Assinatura, Ratifica'ção, Aceitação, ÃproV'ação e Adesão 

(1) A Convenção estará aberta para assinatura na Sede da 
Orllanização, de 1.0 de novembro de 1979 até 31 d~ outubro de 
1980 e, a par~ir de então, permQ.D.ecera àberta para a.desoo. Os 
Estll.dos poderao tornar-se Partes na. Convenção através de: 

a) assinatura sem reserva quanto à ratificação, aceitaçãO: ou 
aprovação; ou 

b) assinatura sujeita à ratificação, aceitação ou aprovação, 
seguida de ratificação, aceitação ou aprovação; ou 

c) adesão. 
(2) A ratificação, aceitação, aprovação ou adesão será efe

tlvada por melo de oopósito do respectivo instrumento junto ao 
Secretário-Geral. 

(3) O Secretário-Geral informará os- Estados sobre qualquer 
assinatu_ra ou-- depósito de instrumento de ratificação, aceitação, 
aprovaçao ou adesão, be;m como a data deste depósito. 

Artigo v 
Entrll.da em VIgor 

(1) A Convenção entrará em ngor 12 mese.s após a data 
em que 15 Estados se tenham tornado Partes dela, de acordo cnm 
o Artigo IV. 

(2) A entrada em vigor para os Estadas que ratificarem, 
aceitarem, aprovarem ou aderirem à Convenção, de acordo com 
o Artigo IV, uma vez tenha sido cumprida a condição estipulada. 
no parágrafo (1), e antes que a Convenção entre em vigor, será na 
data da entrada em vigor da Convenção. 

(3) A entrada em vigor para os Estados que rati!lcarem, 
aceitarem, aprovarem ou aderirem à convenção, após a data. na 
qual a Convenção entrou em vigor, será de 30 dias após a data 
do depósito do Instrumento correspondente, de acordo com o /U:
tigo IV. 

(4) Todo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação 
ou "-<lesão depositado após a data da entrll.da em vigor de uma 
emenda à Convenção de acordo com o Artigo Ill ap!lcar-se-á à 
Convenção em sua forma emendada, e a Convenção, em sua forma 
emendada, entrará em vigor para o Estado que depositou tal ins
trumento, 30 dias após a data do depósito. 

( 5) O Secretário-Geral Informará os Estados da data de 
entrada em vigor da Con-renção. 

Artigo VI 

Denúncia 
(1) A C:onvenção pode ser denunciada por qualquer Parte, 

em qualquer momento após decorridos cinco anos da data em que 
a COnvenção entrou em vigor para aquela Parte. 

(2) A denúncia será efetuada por meio de depósito de um 
instrumento de denúncia junto ao Secretário-Geral, que notificará 
os Estados sobre qualquer instrumento de denúncia recebido e a 
data de seu recebimento, bem como a. data na qual tal denúncia 
•urtirá efeito. 

(3) A denúncia surti-rá efeito após transcorrido um ano-, ou 
período mais longo, eonforme for especificado no instrumento de 
denúncia, a partir do seu recebimento pelo Seoretário-Gera.l. 

Artigo VII 
Depó.slto e Regtstro 

(1) A Convenção será depositada junto ao Secretário-Geral, 
que remeterá cópias autenticadas do documento aos Estados. 

(2) Tão logo a Convenção entre em vigor, o Secretário-Geral 
remeterá o seu texto ao Seoretáx!o-Geral das Nações Unidas para 
regtstro e publicação, de acordo com o Artigo 102 da Carta das 
Nações Unidas. 

Artigo VIU 
Idiomas 

A Convenção está redigida em uma única cópia nos idiomas 
ehinês, espanhol, francês, inglês e russo, sendo <:ada texto igual
mente autêntico. Serão elaboradas traduções oficiais para os idio
mas alemão, árabe e italiano, que serão depositados juntamente 
com o original assinado. 

Feito em Hamburgo, aos -- dias de abril de um mil nove
centos e setenta e nove: 

Em !é do que os abaixo assinados, devidamente autorizados 
por seus respectivos Governos para este fim, assinam a Convenção. 

Em 25 de abril de 1979 
CONFER.l'óNCIA INTERNACIONAL SOBRE BUSCA E SALVAMENTO 

MARíTIMO, 1979 • 

CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE BUSCA E 
SALVAMENTO MARíTIMO •, 1979 

ANEXO A CONVENÇÃO 
(Texto adotado pela Conferência} 

Capítulo 1 

Termos e definições 
L.l - No texto original, em inglês, o termo "shall" é usado no 

Anexo p.ara indicar uma prescrição cujo cumprimento wüfo.nne 
por todas as Partes é mandatária, no interesse da segurança da 
vida humana no mar. ** 

1. 2 -- No texw .Jrigtnal, em inglês, o termo "should" é usado 
no An-3xo para indicar uma prescrição cujo cumprim-ento uniforme 
P?r todas as Partes é recomendável, no interesse da segurança da 
Vlda humana no .mar. t ** 

1.3 --- Os t.erruos abaL~o _relacionados são empr-egadcs nes~e 
Ane"o com as .5eguintes acepções: 

1> ''Reg'ião de busca e salvamento"-- Area de dimensões defi
nidas dentro_ da qual são proporcionados serviços d€ busca e sal
vam-ento. 

2J ·centro de coord..anação de salvam.cntc" - Unidade encar
regada de promover a eficiente organização dos serviços de busca 
e sa: vamento e de coordenar a condução das operações de busca 
e saJ.vamento d,~mtro de uma região de busca e salvamento. 

3) '·Subcentro de salvamento" - Unldll.de subordinada a um 
c-entro de coordenação de salvamento, com a finalidade de com
plementá-lo em urna área específica, contida em uma região de 
busca e salvamento. 

Ncs lt::t>l~~~·u.o; oficiai.:? du Cu.!leJ·.;.ucitr. consta o segdínte esclal'eclmento (doe. 
SAR/CON1•'/SR.5J. 
"A Con!E::r<ncio. o..O,::.cordJ. cspec!IIcame-nte em que, no texto original de. 
Convençf..o . .em lingua ~spa.nhola, o termo "Salvamento" deve ::;~r entelL
dido corno referência aos .se!·viços humamtáYios de assistê-ncia prestados a 
pessoas em JX"rlgo no mar, e ndo aos serviços dt! salvamento de bens e 
propriedade-s pn·stactos em troca de l'emune1·açii.o ... 

u Na traduç:w !Xlr::!. c p·;rtugnê's, o verbo qu::: oeompanha "sha\1" no original 
é !le:donado no futuro do present-e 

t .. ~ Na trn~!uç,:o para o purtu~u..;:s, o ve"bo (1ue acompanha "sbould" no ot·!
~-:1nal t- precedido do verbo dever, com as necessé.rtas nexôes. 
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4) "Unidade de vigilã.ncia costeira" - Unidade terrestre, fixa 
1m móvel com a finalidade de manter vigilância o8ffi áreas costeiras, 
!Om vist~ à. .segurança de embarcações, 

5l ''Unidade de salvamento" - Unidade constituída de pes
soal ade~trado_ e dotada de equipamento adequado para a pronta 
execução de operações de busca_-e salvamento. 

6) "Comandante-na-cena" - Comandante de uma unidade de 
salvamento designado para coordenar operações de busca e sal
vamento dentro de uma área especifica de busca. 

7) "Coordenador de busca e superfície" - Camandante de em
barcaçg,o, que não seja unidade de salvamento, designado para 
coordenar operações de busca -e salvamento de superfíc:e dentro 
de uma área específica d-e busca. 

8) "Fa.s·:: de emergência'' - Termo genérico que designa, con
forme o caso, fase de inc:ort=za_, fase de alerta ou fase d·e perigo. 

9) ''Fase de incerteza" -- Situação em que existe i:1certeza 
quanto a s.egurança de uma ::mbarcaç.ão e das pessoas a borda. 

10} 'Fase de al-erta"- Situaç~·em _que existe apreen•lo quan
to à segu-rança de uma embarcação e das pessoas a bordo. 

11) "Fa-se de perigo" - Situação em que hâ. uma razoáv.el cer
t.eza de que uma emb-arcação ou uma pessoa está am-~açada por 
perigo grave .e iminente e requer assistência imediata. 

12) '·Amerissagem forçada" - p·ousa forçado feito po.r uma 
a.eronave na água.* 

Capítulo 2 

Organização 

2.1 - Providências para o estabelecimento e coordenação dos 
Serviços de Busca e Salvamento 

2 .1.1 - As Fartes ru;segurarão que sejam tomada.; as necessá.
rias p10Vidênc1as para prover adequados serviç-os de busca e salva
m-ento às pessa&S em perig<J no mar, ao longo de s-uas costas. 

Na vers!i.o urlglnal, em inglês, ~ adotado o termo tecnico "to dit.ch". 

2.1.2- As Partes ren1eterão ao Secretário-Geral informaç_ões 
sobre sua organizaç-ão de busca e salvamento e posteriores altera
ções de importância, incluindo: 

l) serviç-os de busca e salvamento marítimos nacionais; 
2) localização dos centros de coordenação de salvamento esta

belecidos, o número dP. seu telefone e telex, e áreas de r-esponsa
bilidade; e 

:OJ p.rinc!pais unidades de salvamento disponiveis qu.e s2 en
contram a seu serviço. 

2 .1.3 - O Secretário-Geral divulgara a tcdas as Partes, na 
maneira adequada, a informação mencionada no parágrafo 2-.1.2. 

2 .1.4 -Cada região de busca e salvamento se ri estaC.e!,eclda 
mediante acordo entre as Partes interessadas. O Secretario-Geral 
será notificado sobre tal acordo. 

2, 1. 5 __ .. Quando não _houver acordo_ entre as Partes interes
sadas quanto às eX3!tas dim·en.sõ.:.s de uma região de busca e sa. va
mento, estas ?art.es envidarão os melhores ~sforços para chega,r a 
acordo quanLl às providências segundo as quais será provida a 
coordenação geral dos &erviços de bu.sca e -sa~vamento na área. 

O Secretário-Geral s.erá notificado de tais entendimentO!;;. 
2.1 6 - o Secretário-O.eral notificara todas as P.a!'ltes dos 

ac-.ordo.~ C' e-ntendimentos mencionadas no parágrafo 2 .1.4 e 2 .1. 5. 

2 .1. 7 - A delimitação de regiões de busca e salvame-nto não 
se rdaclcna com, n~m prejudicará a delimitação de qualquer fron
teira entre Estados. 

2 .1. 8 -- As Partes devem prbVidehciar que seus s-erviços de
busca e salvamento .estejam capaci.tados a dar resp1sta imediata às 
chamadas de socorro 

2 .1. 9 !.o rcc::t-:2r informação de que urna: pC's~oa estú em 
perigo no rnar. em área na qual caiba t. Parte a coordenação geral 
dzrs operações de bu.sca e salvam~nto, as autoridades responsâ.veis 
dessa Parte t6marão T:;~vidências urgentes para prestar a mãis 
ad-equada assistência qu~' esteja disponível. 

2 .1.1C - As Partes assC'gurarâo a as.sist ência a qua·que: p.c:.>s:oa 
em perigo no mar, indcp:ndenten1.entE.· de .sua nacionalidade, po
sição ou imrortância c das circun.s..t.â_ncias em que essa pessoa for 
encontrada. 

2.2 -- Coordenação dos Recursos de Busca e Salvamento 
2.2.1 ··-As Part~?S providenciarão a coo:dcnação dos recursos 

neccss{J.rios à prestaçãO d.e se-rviços _de busca e ~alvamcnto ao longo 
de sua::; costas. 

2.-2.2- _. A~- Partes cstatelecerão um sistema nacional para :1 
coordenação g:::-ral ~os s-erviços de busca e salva.mento 

2:3-- Estabelecimento de Centros de Co<Jrdenação de Salva
mento e Subcentrc-s de Salvamento 

2.3.1 --Para atender os requisitos dos parágr~fos 2.2.1 e 
2. 2. 2, as Partes estabelecerão centros de c::ord·enaçao de salva
manto para seus serviços de" busca e salvat11ento e tantos sub_
centros de salvamento quantos _considerarem neces.~irios. 

2 .3.2 - As aut::lridad-es competentes d·e cada Part~ determi
narão a área de responsabilidade de cada subc-entro de salva
mento 

2.3.3 -- Cada centra de coordenação de salvamento e sub
centro de salvam2nta -estabele_çido de acordo com o parágrafo 
2.3.1 possuirá os meios adequados para recepçào d;; comunjca:~ães 
de perigo, através de uma estação ridio co::~te~ro. ou. entra forma 
adequada. C2.da um desses centros e .. 5ubcentros disporá também 

·de m·eios _ad·::oqus.dos para comunicação com suas unidac'es de sal
vame!1to e com os centros de coordenação d-e salvamento em áreas 
adjacentes. conforme apropriado. 

2. 4 - Designação de unidades de sah:amento 

2.4.1 - As Partes designarão: 
1 J como unidades d·e salvam-ento, os serviços estatais ou outros 

serviços apropriados, públicos ou privados, ou part·e deles, desde 
que convenientemente localizados e equipados; ou 

~J como elementos da organização de busca c salv~m-ent.o, os 
serviços ·::!statais ou outros serviços apropriados. públicos ou pri
vados, ou partes deles, não adequados para designação como· uni~ 
dades· de Sa·\ramento, 'porém em condições de participar em ope
rações de bu.sca e salvamento, e d-efinirão as atribuições desses 
elementos. 

2._5 - Recursos e equipamentos de unidade de salvamento 

2.5.1 -Cada unidade de salvamento disporá dos recursos 
equipamentos apropriados para sua tarefa. 

2.5.2 -Cada unidade d~ salvaruent.o deve dispor de melos 
rápidos e confiáveis de comunicação com outras unidades ou 
elemento-; engajados na mesma operar:ão. 

2.5.3- O.s pacotes ou caixas contendo equipamento de so
brevivência para serem lançados a sobreviv.::ntes devem indicar a 
natureza geral de seu conte-údo, por meio de um código de cores 
de acordo com o parágrafo 2. 5. 4 e por meio de símbolos auto
explicativos impressos, desde que tais símbolos sejam convencio
nais. 

2.&.4 - A indlcaçã9 do conteúdo de pacotes ou caixas con
tendo equipamento de sobre_vivência, destinados a serem lançados, 
deve ter a forma de faixas coloridas, de acordo com o seguinte 
código: 

l) vtrm€lho: supriment:Js médicos e equipamentos _de primei-
xos-socorros; 

2J azuL a'imentos e água; 
~) al}i.ar,ero: cõbevtores _e roupas para prateção; e 
4) preto: equipamentos variados, taís como fogareiros macha

dos, bú.:.solas e utensílios de cozinha. 
2.5.5- Quando suprimentos de várias naturezas são coloca

dos em um mesmo pacote ou caixa, deve ser usada uma combi_nação 
das cor·es de· código. 

2.5.6 --As instruções sobre o u.so dos ,zquip.amentos de sobr.e
-vivência devem ser incluídas -cm cada um do~<; pacotes ou caixas 
destinados a serem lançados. Estas instruçõ-es devem ~e r impressas 
em inglê-s e. no mfn.imo, -em duas outras linguas. 

Capítulo 3 
Cooperação 

3 .1 - . Coopera<;ão entre Estados 

.3 .1.1 -- As Partes coordenarão as suas organizações de __ busca. 
e salvamento ·3, sempre que ne-cessário, devem cc::~rdenar as ope-ra
ç.ões de busca e salvamento com as dos E.stados vizinhos. 

3 .1.2 - SalYo acordo em contrário entr-e os Estados envolvidos, 
uma Parte deve autorizar, sujeito a. legis:ação nacional apUcável 
e exclusivamente com o·-_própóc;ito de localizar acid-entes marítimos 
e salvar sobr-eviventes de tais acidentes, a entrada im·ediata de 
unidades de salvam-ento de outras Partes em seu território, mar 
territorial ou espaço aéreo sobrejacente. Ne::;t-cs casos, as Qperaçôes 
de busca .e salvamento serão, na medida em que isso for possível, 
coordenadas p-~lo centro de coordenação de salvamento apropriado 
da Parte que autorizou a entrada ou outra autori<lade por esta 
Parte designada. 
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3.1.3 - Salvo acordo em contrário entre os Estados envolvidos 
as autoridades de uma Parte que desejam que suas unidades d~ 
salvam;:-nto entr-em ou ..sobrevoem berritório ou mar territorLal de 
outras Partes :es~ecificamente com propósito de localizar a posição 
de acidentes mant!mos e salvar os sobrevivenres de tais acidentes 
transmitirão Ul!l pedido de autorização, fomecendo detalhes com~ 
pletos da missao projetada e a just.ifica.tiva de sua necessidade 
endereçado ao centro de coordenação de salvamento da outra Par_: 
te, ou a outra autoridade por aquela Parte designada. 

3.1 .. 4 - As autoridades .competente:; das Partes: 
1) acusarão imediatamente o recebimento de tal pedido; e 

2) o mais cedo possível, indicarão as condiçêíes se houver, 
sob as quai.s a missão planej ada pode ser executada. ' 

. 3. 1. 5 - As PaNes devem -entrar em acordo com os Estados 
vizmhos. estabelecendo as condições pa-ta a entrada de unidades 
de ·Salva.m.ento de cada Parte no mar territorial, território ou 
espaço aéreo sobre-jacentes da outra Parte. Tais acordos devem 
também proporcionar a rápida entrada d.e tais unidades com o 
mínimo possível de fonnaJ!dades. 

3.1.6 - Cz.da Parte deve autorizar seus centros de coot·dena-
ção de salvamento a: · · 

1) ~olic:tar a outros centros de coordenação de s3Ivar..1€nto 
o auxílio, i!'lcluindo emb:ucações. a-eronaves. pe.s.soal 0u eqt:lpa
mento, na medida em que s_ejam necessários; 

2) conceder qualquer permissão nece5sária à entrada dp tai.s 
embarcacões. aeronaves. pessoal ou equipamento no seu territór1o 
mar territorial ou espaço aéreo sobrejacente: e 

3) fazer os entendimento_., nece.ssário.s com as autotidades al
fandegárias, de imigração ou outras, a fim de acelerar tal entrada 

3 .1. 7- Cada Parte deve autorizar seus centros de coordenação 
de salvamento a, quando solicitados, prestar assistência a outros 
eentro.s de coordenação de salvamento, inclusive sob a forma de 
embarcações, aeronaves, pes::oal ou equipamento. 

3.1.8- As Partes devem estabelecer acordos de busca e sal
vamento com as Estados vizinhos referentes à _ _a.ssoeiação -de re
cursos, estabelecimentos de procedimentos comuns, condução de 
treinamento e exercícios em conjunto, verificação regular dos ca
nais de comunicação entre os Estados, intercâmbio de visitas de 
pessoal dos centros de coordena~ão ele ~alvamento e troca de in
formações sobre bu.sca e .::alvamento 

3 . 2 - Coordenação com serviçoS aeroná utioos 

3.2 .1 - As Partes assegurarf.io a mais estreita coordenacão 
passivei entre os serviços maritimos e aeronáutico, ~ fim de pres
tarem os mais efetivos e eficientes serviÇOs de busca e salv~me':'lt? 
nas suas regiões de busca e salvamento. 

3, 2. 2 - Quã.ndo for viável~ cada Parte deve estabelecer cen
tros de coordenação de salvamento e sub-centros de salvamento 
conjuntos para atender tanto os propósitos marítimos quanto os 
aeronáuticos. 

3 .2~3 - Sempre que, p.:1ra atender à mesn1a area forem e.:.ta.
bei'eCidos. separadamente, centros de coordenação de salvamento 
e- subc-·.:.-ntros de s::tlvamento maritimo e aeronáutico, a Parte inte
ressada 6 arantirá a mad e.3lreita coordenação possível entre estes 
:entres e sub-ccntros. 

3.2.4 -·As Parte~ garantirão -tan:o quanto possível. o uso de 
procedimento::; comun=; pel.1s unJdades de salv~tmento. s~iP-m elas 
estabelecidas com propOsitoB marítimos ou aeronáutico.:;. 

Capítulo 4 

Medidas Preparatórias 

4. I -Requisitos para informação 

4 .1.1 - C.1da cent:·o de co-:Jrdenação de salvam ente e sub
centro de salvamento terú à sua disposiç5o informações atu:.;Jtza
das. de importância para as operar,õcs de .busca e salvamcrjto em 
sua ârca, incluindo informações· re'ferentes a: 

I) unidade5 de salvamento e unidades de vigilância costeira; 
2l quai•_qucr outros rccur;:os púb11cos ou prlvacl'JS, incluindo 

facilidades de transporte'> e abasLecimcnto de: combu.:r!.í·;el que 
poderüo ser úte:.S às operJ.ções de bu.:ca e salvamf'nto: ' 

31 meios de comunicação que possam- Ser usados em operac0ei 
de bu::c::t e s:tlvamento; 

4) nome:. endereços telcgr<ificos f' telex, números telefônicos 
e te-lex de ag·:?:n.tc.::; de naveg~1ção. a'Jtaridades consulares, organi
zações inter~acwnais e outras .1gências que po.ssam ajudar na 
obtenção de mformações vitais sobre as embarcações; 

51 localizações. indicativos de ch::tmada ou de identificac::-o 
lQ_.§§!:Y'lç_o móvel marítimo, p~riodos de escuta e freqüências 'de 

todas as estações rádio que poo;s.'lm ser utilizadas n3.~ o-)eraçoe.s df' 
bnsca e salvamento: 

61 l:c3llzaçCes indicativos de chamada ou de identift.ca~J:o do 
serviço mcv-el marítimo, período de escuta e freqüências de todas 
as estações rádio costeiras que divulg.1m previsões P. avisos meteo~ 
rológico.s para a região de busca e <;alvamento; 

7) loc:llizacões e o horá:io de funcionamento dos servtços que 
mantém- -escutâ rádio e as freqUências guarnecidas; 

8) obj e~-os que possam ser t.omado;; por destrOÇOs de naufrá
gios não localizados ou não informados; _e 

9) locais onde são arrnazen3dos equipamentos de sobreviv~n
cia destinados a serem lançados a nãufragos. 

4.1.2 - Cada c_entro de coordenaç§.o de salvamento e sub
centro de salvamento deve ter rápido acesso a informações refe~ 
rentes à posição. rumo, velocidade, indicativo de chamada ou de 
identiftcacão das est.a.çõe,s rádio _dos nav:os em sun. área, que 
possam pÍ-estar assistência a embarcações ou pessoas em perigo 
no mar. Estas informações estarã0 disponíveis no Cf'ntro de co
orden<icao de salvamento ou serão rapidamente obüdas quanao 
soi1cítadas. -

4.1.3 --Cada c.e...l'ltro de co::r·:'znacão d.e salvamento ou sub
centro de salvamento será proviCo ele Úm mapa de grande escala 
com o prop6sito de pcrmltir a. \i.:.:...:..liZ1ç5.o e plotagem das infor
mações relev, nte':> rara a.s opcraçõ:-~; dr busca <~ salva:ne~·to em 
sua área. 

4.2 -- Planos de oper~u;ão ou instruções 

4.2. l - Cada centro de coordf:'na~ão de salvamE-nto c ... ub-cen
tro de-~:-:! ·.1rii.e:rHo ebborar:i orr. t::rá d:-:poniveis planos de~_ <lh::tc~os 
ou ~nstrn~ões para a c::mdução de orle:::ar"Qf'~, de- bu~ca e s3.lvamento 
::>m sua 8rca. 

4.2.2- o.~ p:ano.s ou instruçõb ~spccitic:.uão as providl~r.1r:as: 
para 9 m('nHtenção e reab::t:stecimento ds- combustível. na med~:::t 
do po~'; ·pJ ele embarc::tr0e-s, a('r::m:rvo:>,:; r vciculo'3 utilizado<:; rr:rs 
operações de bu.tca e salvamento inrluincto aqueles colocados à 
ãisposição por outro':) Estado.s. 

4.2,3 ·-Os planos ou instn:L'Õ·:?s devem conter det1Jhr's .::obrt
a ação a o::er c.mprce!1::-'ida por aqueles envolvidos em op~rações d~ 
busca e :.;:a1varr."nto r.E· úrca. in-:luindo: 

1 J a manrí-;-a no;-:a r·;1al os n;'·'r:::<ÔL"' ele b\1·_·ca c salv3.men~o 
d-evam ser ronduzidas: 

21 o uso de s:<;tr!Yl~'S ds- cor.1un:crtções e recursos disponíve!·~; 
3l a ·aç·?: · :~. sn emp"tetndida em ccnj1mto com outros c_entro~ 

de ccordenaC"ão de salvamento ('lU "Ub-centro:; de salvamento. con
forme a ;;itu::tÇ'ão; 

4) os método::: pfl r a a1-:orta de emt>:ucações no :na r e aeron:
V8~ em V~·O: 

5) os deveres e autoridade do pessoal designado para as ope-
raçfP.~ de busca e salvamento:. -

6J possível rcn;;onej~mento de equipamento que possa .ser ne
cessário em funçã:1 das condições meteorológicas ou outras condi
ções dr ··. '... <:~.1qL;n n.:- tureza; 

7) o~ mét:Jdos de -obtenção de informações essenciais às ope
r:to::ões de hu.1c3. f salvamento. tais como avisos aos navegantes. 
informações e previsões d:J.s condicõe1 do tempo e -estado do mar; 

8) os !Ilétcdos parn obtençfio cte cu~n;:; c·entros de coordenação 
q.e sal·~o,me.nto ou sub-cên~ros de ~ah anymto. conforme apropriado, 
a assi.'i~éncia que :"'assa .::-cr necessár:a, :ncluinda, a.eron,ave.s, pes
~·oal P PQUipament.o: 

9) Of mét:Jdos p"ra orientar~~ embarcações de salvam.P.nto ou 
outras até o p::mto de. encont.ro com as embarcações em perigo. e 

IOJ os métoc1os para orientar aeronav~s que se veem na lmi
nênl":ia de efetuar amerissagem forcada até o ponto de ,;ncontro 
corn embarcações de superfície. 

4. .3 -·- Prontidão dz.s unidades. de salvamento 

4.3 1 -Todas as unidades de sa1vam~nto -manterão uma con
dlcão de prontidão compatível com a sua tarefa e deverao manter 
o respectivo centro de coordenação de salvamento ou sub·centro 
de salvamento inforruado quamo a essa condição de orontidão. 

Capitulo 5 

Procedimentos Operacionais 
5.1 - Informação sobre emergências 

5.1.1- As P-artes assegurarão que seja mantida escuta rádio 
permanente nas freqUências internacionais de socorro. conforme 
seja considerado viável e necessário. Uma estação râdiu costeira, 
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aO receber qualquer ch.amada ou mensagem de socorro, tlrov1den
c1a.rá: 

lJ a lmediat!L ln!ormação zo centro de coordenação de salva
mento ou .sub-centro de salvamento apropriado; 

2) a rE>transmissão para navios1 na medida das necessidades, 
em uma. ou mais rreqüências internacionais de .socorro, ou em qual
quer outra freqüência adequada; 

3) que tais retransmissões sejam precedidas da transmissão de 
sinais automáticos de alarme aproprtados, a não ser que Isto Já te
nha sido feito; e 

4) as medidas subseqüentes1 conforme d'ecisão da autoridadP. 
competente. 

5 .1. 2 - Qualquer autoridade ou elemento da organização de 
busca e salvamento, tendo razão para crer que uma embarcação 
esteja em situação de emergência, deve fornecer, táo logo quanto 
possível, todas as informações disponíveis ao centro de coorâenação 
de salvamento ou sub-centro de salvamento interessado. 

5.1.3 - O;s centros de coordenação de salvamento e sub-cen
tros de .salvamento, imediatamente apõs o recebimento de infor
mação i-eferente a embarcação em situação de emersrência, ava
liarão tal informação e determinarão a fase de emergência. ~e 
acordo com o parágrafo 5 .2, e o dimensionamento à::t operaçao 
exigida. 

5. 2 - Fases de Emergência 
5.2.1- Para efeitos operacionais. as ~eguintt's fnses de emer

gência devem ser distinguidas: 
1) "Fase de incerteza" 
1.1) Quando for comunicado o atraso na chegada de uma 

embarcação ao seu destino; ou 
1.21 Quando uma embarcação não transmitir a informação 

rotineira sobre a ..su.a posição ou segurança. 

2l "Fase de alerta" 
2.1) Quando após a fase de ~ncerteza .. falharem as t~nt=.ttivas 

para estabelecer' conta to com a embarcaç~.~ e p~didos d:e infor
mação dirigidos a outras fontes ade-quadas nao obtiverem es:ito; ou 

2.2) Quando for recebida informação indicando que a condi-
ção operativa de wna. embarcação está prejudicada, sem configu
rar entretanto uma provável situação de perigo. 

-~~-~~F~-~~- -~e_ peri_~o~~ 
3 .U Quando é recebida informação segura de que u::-11..1 -em

barcação ou uma pessoa está em grave e iminente perigo e ne
cessitando de assjstência imediata; ou 

3.2) quando, após a fase de alerta, infrutíferas tentativas adi
cionais de estabelecer contato com a embarcação e maü e.mplas 
e também infrutíferas investigações indicarem a probabilidade d{' 
que a embarcação esteja em perigo; ou 

3.31 quando é receb:cta _:nformacão indicando que n. con:liç:ão 
or,erativa de uma embarcaçao acha-se prejudicada de tal maneira 
qn~ seja provável uma situação de perigo. 

5.3 - PJ.·c-cedimcntos pnra centros de coordenação de salv-a
menU, e 6Ub-centros de salvamento d'urante as lfases de emergência 

5.3.1 K~ AJ .3er declarada um:t fase de incerteza, o centro de 
c:ordenação de salvamento ou sub-centro de salvamento. confor
me o caso in!c_iarã investigações :1 fim assegurar-se que a embar
C'::\Ç'ão e.stá cm ~egurança. ou então. declal"ará a fase de alerta. 

5.3.2- Ao ser dccb.:.-ada a fãse de alerta., o centro de coorde
nação de salvamento ou sub-c-entro de salvamento. conforme o ca
·""O. ampliarei. as investi~Saçõcs referr-:ntes à embarcação desapare
?ida, a_lertand~ os sen~iços de busca e salvamento apropriados e 
n!c!ara as llÇCes descntas no p:arágrafo 5.3.3. conforme necessá

rio diante das circunstâncias específic~s cte cada caso. 
5.3.3- Ao ser declarada a·fac;e.de perii{Q. o centro de coorde

nação de salvamento ou sub-centro de salvamento. conforme a 
caso, providenciará: 

. 1J o inicio da ação de acordo c:om o -planejamento previ.-.t"0 :10 
paragrafo 4.2; 

2) quando apropriado. a avaliação do grau de incerteza (juan
to à posição da embarcação e determinará a extensão da f.t n~a n 
~er coberta na busca; 

3 J a notificação ao_ proprietário da embarcação. ou a seu agen
te, se possível. mantendo-o informado sobre a evolução dos acon
tecimentos; 

4) a notificação a outros centros de coordenação d~ salv8-
menta ou ,.mb-centro:: de salvamento. cuja ajuda possa vir a se1· 
~olicitada ou que possam estar relacionados com a operaç§.o; 

5l a ~olicitação. desde o estágio inicial. de. toda ajuda que 
nossa ser obtida de aeronaves, embarcações ou serviços não espe
cificamente incluídos na organização de busca e .salvamento. con
sider~nd.o que. na malor:a das· situações d? perigo em áreas oceâ
nicas. outras embarcações que estejam nas vizinhanças são ele
mentos importa-:-ttes nas opera<;ões de busca e salvamento: 

61 a montagem de um plano geral para a condução das ope
racões com base nas informações disponíveis e comunicará este 
pláno às auto:id.ades designadas segundo os parágrafos 5. 7 e 5. 8, 
para orientaçã::J destas; 

7) a correção, diante das círcunstãncias -e quando necessário, 
da orientação estnb:elecida no parf.srufo 5 3.3.6: 

8) a notificação às autoridades consulares ou diplomáticas. in
tere.s"ladas ou. se o inicidente envolver refugiado ou pe.ss.oa apá
trida, ao escritório da organização i:-:ternacional competente; 

9) a notificação às autortdades de investigação de acidentes, 
conforme apropriado; e 

10) a divulgação a todas as aeronaves. embarcações ou outros 
serviços mencionados no parágrafo 5.3.3.5. após consulta às au
toridades designadas de acorde com os parãgrafos 5.7 ou 5.8. 
conforme apropria-do, quando sua assistência não for mais ne
cessária. 

5. 3. 4 - Início das operações de busca e salvamento quando 
não é co-nhecida a posição ida embarcação 

5.3 .. 4.1 -- QuandO é declarada fa.o:;e de -emergência como rei
peito a uma embarcação cuja posição é desconhecida, as seguintes 
providências serão aplicadas: · 

1) quando um centro de coordenação de salvamento ou sub
centro de salv-amento é notificaào da existência doe uma fase de 
emergência e não sabe se outros centros estão tomando as de
vidas providências, assumirá a responsabilidade de inici'lr as ações 
adequadas e contactará com os centro.<;; vizinhos com o propósito 
de ser designad-o um centro para a~sumir a responsabilidade a 
partir daquele momento; 

2) salvo decisão em contrário. resu'tante de acordo entre os 
centros envolvidos, o ç.entro a ser designado será o centro resl)on
~ável p-ela área na qual a er.--'oarcação .se encontrava de acord"o 
_com sua última posição informada; e 

3) após a declaração da fasz de perigo, o centro qrre estiver 
roordenando as ooeracõe.s de busca ,e salvamento informará con
forme necessário. outros centros apropria:dos. sobre todas as cir~ 
cunstãncias da situação de_ eme·rgência -~ s-obre :toda evolucão sub

. Seqüente dos acontecimentos. - - - ---- - -------- --~- --- -

5.3. 5 - Transmi::c:ão de informações para as embarcações que 
motivaram o estabelecimento \de uma. fase de emergência 

5.3.5.1 - Sempre que aplicável. o centro de coordenação de 
ealvamento ou o sub-centro de salvamento responsáve: pelas ope
rações de busca e salvamento será responsável também pela trans
missão à .embarcação que motivou a fa.s·e de emergência, de in
formações sobre a operação de busca e salvamento que foi por ele 
iniciada. 

5. 4 - Coordenação quando duas ou mais partes estão en
volvidas 

5.4.1 __.Quando a condução de operações sobre toda uma 
região de busca e salvamento for dJ. re:ponsa:bi!idade de mais 
de uma Parte, cada Parte empreenderá ~.s açóes apropriadas, de 
acordo com os planos operacionais ou as instruções mencionada:s 
no parágrafo 4.2 quando p_ara isso tlver ,.;;ido solicitada pelo centro 
de coordenação de salvamento da região. 

5. 5 - Ténnino e suspensão das operações de busca. e dl'v&
mento 

5.5.1 -Fase de incerteza e fase de alerta 

5. 5 .1.1 - Quando, durante uma fase de incerteza ou uma 
fase de alerts, um centro de coordenação de salvamento ou sub
centro de sa:lvamento, conforme o caso. for informado de que a 
emergência nã-o mais existe. transmltirã tal informação a todas 
autoridades. unidades e serviços que tenh&m sido ativados ou no
tif!codos . 

5.5.2- Fase de perigo 

5.5.2.1- Quando, durante uma fase de perigo, um centro de 
coordenação de salvamento ou sub-centro de salv;,.mento, contonne 
o caso for informado pela embarcação em perigo ou outra. fonte 
apropriada. de que a emergência não mais existe, tomará as pro
vidências nece.ssãria.s para terminar as operações de busca e sal
vamento e transmitir tal informação a todas autoridades. uni
dades ou serviços que tenham sido ativados ou notificadoOs. 

5.5.2.2 -Se, durante uma fase de perigo, for determinado 
que a busca deve ser interrcmpida. ·:J :::entro de coordenação de 
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~alvamento ou o sub-centro de Salvamento, conforme o caso, .suc;
penderá as operações de busca e salvamento e transmitirá tal 
iflfcrmaçã.o a todas as autoridac}2s, unidad'es ou ::erviços que- te
nham sido ativados ou notificados. As infÇJrmaçõn recebidas pos
teriormente serão ava·iadas e as operações de busca e salvamento 
reiniciadas. quando se justifica-rem, com base em tais informações. 

5.5.2.3 - Se. durante uma fase de perigo, for determinado 
que o pro~seguimento da brr:ca é inú:ll c centro de cJo:::enação 
('l,e salvamento ou o sub-c:entro d·e salvamento, conforme o ca.::o, 
encerrará as _operações de busca e salvamento e transmitirá tal 
:nformação 8. todas as autoridad·zs, unidades. ou .serviços que te
nham sido ativados ou notificados. 

5. 6 ·-· A coorde-nação-na-cena de ·ath;idadcs de buc;c:.l e sall'a
mento 

5.6.1 - /i:; atividades de unld:.:tdf::..S engajadas cm ope:·açõb 
de bu.s.ca e salvamento, .:;ejam €'!::1.s uníd::...des de .salYamento r)u 
cutras unida-des assistentes, serão coordenadas, a fim dP. se as
!::e>gurar 01 mais cfetivos resultados. 

5. 7 - Designac:-ão do comandante~na-cérúi e suas respcmsabi·· 
1id?.des 

5. 7.1 -~ Quando unid·ades de salvamento estiverem prcst.es 
a sf' enga.iar em opera('ôr.s de busca: e salvam-ento uma dela.s dev~ 
ser designada comanctunte-::1a-cena. tão .og•J seja po.sshei. e pre
ft::rencialmente antes da cheg2.da na área es_!:e~ífica de bu.s.ca. 

5. 7 2 -O centro de coordenação de .s.alvJ.m.ento-ou sub-cer:tro 
~!e salvamento apropriado eleve ctesif:,'11:tr 0 com3.ndante-na..;cena. 
Se isso não for pos::;ível. as nnid:ad·es envolvida.~ devE'm designar o 
com:mdante-na-ccna por meio de acordo mútuo. 

R. 7.3 ,_ Até o momento em qne a comandante~na-cena f::Jr 
~.:ontra, a primeira unidade de. salvamento a ch~gar ~ cena da 
1 ação, devi!, automaticamente. a.';~umir os deveres e responsabili
dades de um coman·ctante-na-cena. 

5.7.4- o· comandiilte-na-cena serâ· a· r~st?onsâvef pelas sc
guintea tarefEIS, quondo estas não tiverem sido execuhdas pela 
centro de coordenad.a· de ~atvamento ou sub-centro de salvamento, 
conforme o caso·: · 

1 l dctermínar a posição provável do obj.eto da bm;ca a mar
gem provável de erro nestg posição e a: área de bus-ca; 

21 tomar providências sobre a distância a ser mantida entre 
as unidades engajada.s na busca para fins de segurança; 

3 J designar pact·;:ões· apropriados de busca pará as umdades 
participantes da busc~ e atribuir áreas· de busca· a unida.âes ou 
g!'upo) de unidades: 

4 l designar unidades ;,'propriadas para efetuar o resgate. 
quando "O objeto da busca tiver sido :.ocaliz::tdo; e 

5 l <'Oorctenar as comunicações de busca .e salvamento na cena. 
5.7.5 ~·~O comandante-nà~cen~ ser?. tlmbém respon·sável pr.lo 

seguinte: 

1 J transmissão de relatórios periódicos ao cent;:o de coordena
c-ão cte salvamf:nto cu sub-c·-:mtro d€' salvamrnto Qi<e estiver co
ordenando as operacões de ·busca e -salva:mento; e 

2) informa~ão ao centro de coordenação de salvamento ou 
.<;ub-centro de salvamento que estiver coordenand·o as cperaçãfs de 
bu.<:;ca e salvamento sobre o númeio e nomes dos sobreviventes. 
o-: nomes das unidades com sobrev ventes a: borda e seu de-sUno, 
informando quais os .s-obreviventes que estão em cad~ unidade e 
requisitando assistência adicional ao centro, quando necessário, 
como por exemplo. a evaf>l'"'"&o médica dos sobreviventes seria
mente feridos. 

5. 8 - · Designac::ão do coordena-dor de- Ouse a de superfície e 
sua" rr-spon.sahi!idad('S 

5 S. 1 ~--Sr> triifd·~i.de.S .. dc .sal\.anH~lÚÕ dnc'usive navios d·8 gurr
:·.o. \ nãv estiverem disponiveis pnr;-"t ns~umir os deveres dE' um co
mr-~n:1ante-na-cena, mas h-ouver n:tvi:Js mercante3 ou ont.:·as em-
1 a:·.:rtc:Ce:- pnrtici)Jando das opcrac:-õc.s ~e busca e salvamenl";J. u:n 
dcle5 deve ser d('~ignado coorden~:dor de busca d-:: ~unrrfici" :)()r 
?.r.ordo mútuo. 

5.8.2 .... 0- coordenador C.·2 bu.sc·J de sunerfície deve ser d-e
signado. tão cedo quanto possível e pre-fáivelmente antr-s cia 
C'hcgaEJ:< à área específica de busca. 

5. 8. 3 O coOrdcnarlor de buSca: d-2 suprrficie de·:e o...3su:ni:-
a re5í)Onsabilida:de pcln:::; tarefas qne a ~lEl r·nhar~:'l.ção for cap:"lí 
?e ... desempenhar. dentre aquelas !istad:t..'5" no~ parágrafos 5.7.·1 P. 
~). ' . 5 

~-fi -. :\ção Inicial 

5 9. l --- Qualquer unidade. ao receber informação de 1WJ in
r·idente envolvendo periga, empreenderá imE'diatas a.ções para pres-

tar a assi'3téncia que estiver ao 3.lc3.nce de sua r.apacidade ou .~!~r
tará outras unidades que pos-sam ser capazes de prestar a a.ssis
tência e notificará o centro de coordenação de salvamento ou 
sub-cehtro de salvamento em cu~a área o inc-idente ocorr~1.1. 

5.10 - Area.s de lJusCà 
5.10: 1 ~ As âreá.s de busca determinada;; de acordo com os 

parágrafos 5.3.3.2, 5.7.4.1 ou 5.8.3 podem ser alteradas, ron
forme necessário. pelo cDmandante-n::t-cena ou pelo coordenador 
de busca de superficie que deve informar o centro de courdeu:l
çáo de salvamento ou .sub-centro de salvamento sobre a ~.u..t dt•
cisãa e as razões·que· a motivaraJT:.. 

5 11 - Pach·ões de busca 
5.11.1 _ Os padrões de busca designadas de acor"d.o com os 

parágrafos 5.3.3.6, 5.7.4.3 ou 5.8.3 podem _ser modificado::; par,1 
outros pactrôe.s. se considerado necessário p~l? comanaa-nte-n.l· 
cena ou pelo coordenador de busca de superflc1e .. que deve I!lfVr
mJ.~· o centro de coordenação de salvamento ou sub-centro M' s:ll
vamento sobre sua decisão e a.s razões que a motivaram. 

5 .12 - Busca bem sucedida 

5.12 .1 ~· Quando a bu.sca for bem sucedida. o c,Jmandante-na
cena ou coordenador de busca de superfície deve designar parJ. 
conduzir o salvamento. ou prestar outra assistência que se fizer 
necessária, as unidades mais adequadamente equipadas. 

5.12. 2 ·- Quando for apropriado, as unidades que estão con
duzindo o salvamento devem notificar o comandante-na-cena ou 
o coordenador de bu.sca de superfície quan·to ao número e nomes 
dos sobreviventes a bordo, au.<;éncias constatadas e, se nece.:;sáno. 
qualquer assistência adicional requerida, como por exemp\J tv~
cuação médíca. bem como quanto ao destino das unidades. 

5.12. 3 -- O com~ndinie-na-c_ei).J._ ou. o coordenador de bu.::ca 
~.d::> superfície deve notificar lmediatamente o centro cte coordena
ção de salvamento ou. o sub-cen.tro de .salvamento quanrlo a bu.sc:t 
obtiver sucesso. · 

5. 13 - Busca sern êxito 

5.13. 1 - A busca somente d.eve ser encerrada quando não 
houver mai3 qualquer esperança razoável d-e se salvar os sobre-
·viventes. 

5.13.2- Q centro -~e coordenaçãt? de salvamento. ou sub-centr~ 
de ·salvamento que est1ver coordenando as operações de busc.a e 
salvamento deve ser, normalmente, o responsável pelo encer
ramento da busca. 

5.13.3- Em ár€as oceânicas remotas que não estejam .~mb ~ 
responsabilidade de um centro de coordenação de sa·vamen~o :Ji,.l 
ande o centro responsável não estiver em c::mdições de coordE:nar 
as operações de busca e salvamento, o comandante-na-cena ou o 
coordenador de busca de superfície pode assumir a respans:~biH
dP.de de encerrar a busca. 

Capít-ulo 6 
sistemas de Cori1role de Posição de Navios 

6 1 - Geral 

6.1.1 _ ru P.:t.rtes :J..::vcm e.;tab.::(cer um sistema de contrc_le 
de posição de navios para aplicação no interior de qualquer regiao 
de busca e salvamento sob .sua responsabi!~?-ade, onde is~o for 
considerado necessário e praticável, para fac1 1tar as operaço·eS de 
busca. e salvamento. 

6 .1.:::: _ As Partes. ao conúderarem a. crtação de um siste~a 
de control~ de po.siç;~o de navios. devet? l·e:_var em consideraçao 
a:s recom<.ndrtções pcrLinentes da Orgamzaçao. 

v .1. 3 - o siste;na de controle c!. e posição de na?1os cteve pro
v-er informações atualizad·a..s sobre a movimentação das embar-· 
cJções a Hm de, no casQ de um aeidente: 

1 J reduzir o intervalo entre a perda de conta to com a embar
cação e -o início das .._perações àe b1.1.~ca c salvamento, !103 r::~.s:..s 
em q~.:.? nE'nhum sinal de socorro tenha sido recebido; 

2) permitir rápida deterininação das embarcações que podem 
.ser requisitadas para prestar assistência; 

3) permitir o delineamento de uma área de busca d3 ta .. ma
nho limitado no caso da posição d-e uma embarcação em peligo 
ser desconhecida ou incerta; e 

4) facilitar a provisão de assistênci.a médica urgente ou tn.ns
rnissão de orien tacão médica às embarcações que não possuam 
médico a bordo. · 
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6.2 - Requisitos operacionais 

6.2.1- Para alcançar os objetivos estabelecidos no parâgra'fJ 
6. 1.3, o sist.?ma de contro·e de posição de navios deve atBncrer 
aos seguintes requisitos operacionais: 

1) disponibilidade de inf:Jrmações, inclusive as derrotas pre
vistas e as mensagens de posiç-ão que possibilitem a: previsão das 
fr.·turas posições das embarcações participantes; 

2J manutenção de uma plotagem de navio.s; 
3) recepção de informações, em intervalos apropriados, das 

em.barca~ões ?a·rticipantes; 
4) simplicídade na estruturação e na operação do si.sf·ema; e 
5) e-mprego de mensag-ens sobre posição de navio.s e de pro

cedimentos padronlzac!cs e aceitos internacionalmente. 

6.3 --Tipos de Mensagens 
6.3.1 - Um sistema de contr9le de posiçã,o de navlo;s deve 

incorporar as seguintes mensagens: 
6. 3 .1.1 - Derrota prev1sta - dando nome, indicativo de cha

mada ou de id-entificação da estação rádio do navio, data e hora 
rem HMG) da partida detalhes qua·nto s.o ponto de ps.rtida, pró
ximo porto de escala, derrota pl:mejada, v:elocidade e data e hora 
(effi. HMG) estimadas da che:.gacia. Alterações significativas .devem 
ser relatadas tão !ogo passivei. 

6.3.1.2- Mensagem de posh;ão -- C.·ando nome, indicativo de 
chamada ou de identificação da estação rádio do navio. data e 
hora. <em .H·ilt!.Gl...~ =·" vcl!lci!;l.ade 

6.3.1.3- Mensagem de chegada- dando nome, indicativo 
de cllamada ou de: identificação da estação rádio do navio, data 
e hora l em HMG l de chegada ao destino ou da sJ.id& da are a 
<:Ol:·~'rta pt·lo .::i~<e-ma. 

6. 4 - Uso de sistemas 
6. 4.1 - As Partes devem íncentivar todas as embarcações a 

~atorn;ar .suas posições quando navegarem em áreas onde tenham 
sido tom.adas providências para a c ~ieta de mensagens ct>e posição. 
para fins de busca: e salvamento. 

6.4.2- A.s Partes que reg:.stram informações sobre .'1. posição 
de emb~rcações devem disseminá-las a outros Estado.s, na medid.t 
Co poss1vel, quando isso lhes f·Jr solicitado para fins de busca e 
:;alvamento 

CONi"EMNCIA INTERNACIONAL SOBRE BUSCA E SALVAMEN
TO MARíTIMO, 1979 

RESOLUÇõES DA CONFEIU:NCLA 
(Textos adotados p•::la COnferência) 

RESOLUÇAO N.0 1 DA CONFERJ!;NCIA 

Providencias para provisão e coordenação de 
serviços de busca e salvamento 

A CONFERENCIA, 

CO);BlDERANDO as prescrições do Anexo à Convenção Inter
nacional sobre Busea e Salvamento Maxitimo, 1979, referente à.s 
providências pJ..ra provisão e coord.enação dos serviçoo de ··busca e 
salvamento 

CO:.SID!-:.'RANDO AINDA quç u Anexo pr.evé- que as regi&~s de 
Ltu.::c,.l e- .;nlva;mmto seráo estabdccidas mediante acordo entre as 
P(.t.I·:cs. 

H.ECU;\HECENDO qu-e o:-, serviços acronUuticos de busca e .sal
'.LI..!\t'HW .tor<!::..:l L'-::l\l.t>t;l .. ,:ocidos ;J:•lo~ E::.~~lc!.ús C· .. JJitrata.nt.os no!' meio 
da l~ )~Jv~~nç~ .... ~ubt·e Avi:lçâo ·civil lnte~.pacioru1, · 

LI' \".\NDO El\1 CONTA que uma estreita eooperação entre servi
ços mat ttimo e_ ~C'ronáutico de busca e --.salvamento é essencial, 

RECONHECENDO A1NDA > neces's'ictade _de se prover e coor
cl.:twr :::;ervlçw;_ marHimos de bu;;,c_a e salvamento t:m âmbito 
nmn.tial 

80::--JSIDERA!\TDO TA!í.fBÊM .1 nece.ssidad!e de ações subse
qta·ntc."), 

RESOLVD.!: 

a) rt>c.Jmcndar com ::mp:ml1o ao,:; .h.stados que provenham, na 
n1: :J,, .. do IJl!e .seja nece -~·:trio e factível, a coordenação dos servi
ços de busca e salvamento em todas as â.reas maritimas, quer 
disponham ou não de tais serviços para fins aeronáuticos; 

b) recomendar com empenho aos Estados que enviem a Or
ganização Marítima Oonsultiva Inter-Govern:ãmental informações 
sobre seus serviços nacionais de busca e salvamento e convidem 
o Secretário-Geral desta Organização a disseminar a.s informações 
recebid-as para todos os seus Governos Membros; 

c) convidar a Organização Marítima oonsultiva Inte-r-Gover
na.mental: 

( lJ a continuar trabalhando em estreito contacto com a 
Organização de Aviação Clvll Internacional a fim de harmoni
zarem planos e procedimentos aeronáuticos e maritimos de bu.sca 
e salvamento; 

(2) a publicar todas as i.nformaçõeo disporúveis a. respeito 
de acordos sobze regiões marítimas de busca e salvamento ou 
providências para a eqmva1ente coordenação geral d-e serviços 
de busca e salvamento marítimos; e 

C3J a orientar e assessorar os Estados no .estabelecimento de 
seus serviços de busca e salvamento. 

RESOLUÇAO N.0 2 DA CONFER:!:NCIA 

Custos p:na os navios na participação em 
sistemas de controle de posição- de navios 

A CONFERllNCIA, 

CONSIDERANDO a Recomendaçáo 47 da Conf<>rêncla Inter
nacional para a Salvaguarda da Vida Humana no l\1ar, 1960, 

RECONHECENDO que com a crescente importância a n!vel 
nacional e. possivelmente no futuro, a nível inter'nacional dos sis
temas de controle de posição de navios, a Re-comendação 47 tem, 
prov·avelment.e, maior significância hoje do que quando foi origi
nalmente adotada. 

RECONHF..CENDO AINDA~ que a ausência de qualquer cobran
ça pela participação poderia proporcionar, como já tem sido de
znonstrado, um pode-roso incentivo para que os navios cooperem 
-em sistema.s voluntários de co~1trole -d:e posição de navios, 

RECONHECENDO ADEMAIS que a participação d<> navios em 
sistemas voluntários de controle de posição de- navio.:~ tem demons
trado propiciar vantagens quant.o à segurança, 

R.ECOMENDA que os Estados devem providenciar para que a 
participação em tais sistemas seja gratuita para as mensagens dbs 
navios envolvidos. 

R.ESOLUÇAO N.0 3 DA CONFERllNCIA 

N-ecessidade de format-o de men..<::agem e procedime ..... '105 
padronizados- internacionalmente para. os sistemas de 

controle de posição de navios 

A CONFE~NCIA 
CONSIDERJ\.NDO as prescrições do Capitulo 6 do An-exo à 

convenção Inte!'D:R-cional sobre Busca e Salvamento Marttimo, 
1979, referçnte aos sistemas d.e controle de posi-ção de navioo, 

CONSIDERANDO --AINDA que diversos sistemas nacionais de 
contlrole cte posição de navios estão em vigor, pr€sente-mente, usan
do diferentes proc-ediment-os e fo!'l!latos de mensage-m~ 

RECONHECENDO que os Capitães de embarcações mercantes 
no tráfego inte-rnacional. ao passarem de uma -área coberta por 
um sistema de oontr·:!..: de po.sic:i.o de navios para outra, podem 
confundJr-&e diante destes procedimentos e fonn·atos de mensagem 
dit:erente.s, 

RECONHECENDO AlNDA que a po&;ibilidade de tal confusão 
pod;;ria ser ba:,tante re<!uzida pela adoção de um formato de men
sagem e procedimentos padronizados por acordo inten1acional, 

CONVIDA a Organização Marit.lma Consultiv·a Inter-G<>Verna
ment-al a desenvolver, usando o formato anex.o como base, um 
formato padronizado di? mensagens, por acordo internacional, para 
os -sistemas de controle da posição de navios es~abelecidos com 
p.ropósitos de busca e salvamento, de acordo com as prescrições 
do capitulo 6 do Anexo à Convenção, 

SOLICITA àquela Organização a assegurar que todos os sis
temas de controle de posição de navios, estabelecidos coro propó
sitos outros- que não os de busca e salvamento sejam, tantx> quanto 
po~sível. compativeis, no formato das mensagerJ.S e nos: procedi
mentos, com os sistemas desenvolvidos com propósitos de busca 
e s.ah~amento. 
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ANEXO 
FORMATO DE MENSAGENS PARA CONTROLE DE 

POSIÇAO DE NAVIOS E PROOEDIMENTOS 

Formato •1 

Identificado!' de Mensagem: 

- SHIPREP (indicativo de área ou sistema) 
Tipo de Mensagem: 

A - Um grupo de duas letra.s: 
"SP" tSallling Plan) -Derrota prevista 
"PR" (Positlon Report) - Mei>Sagem de posição. 
"FR" (Final Report) - Mensagem de chegada. 

Navio: 

B - Nome e indicativo de chamada ou ·<!e identltlcação da 
estação rádio do navio 

Data Hora (HMG): 
C - Um grupo de 6 dígitos indicando o dia do mês (o.s dois 

primeiros dígitos), horas e minutoc; <os quatro últimos dígitos) 

Posição: 
D --- Po::t8 C.e P:trtido rSP) ou Porto··cte Chegada (FR). 

E ~ Um grupo de 4 digitas ind:ca:!ldo latitude em graus e 
minutos, com os :::ufixos "N" ou "8" e um grupo de 5 dígitos 
indicando longitude em gr:::.lt3 ·3 minutos, com os sufixos "E" ou "W". 

Rumo \(erdadeiro: 
F - Um grupo de 3 dígitos. 

Velocidade- em nós: 
G - Um grupo de 2 dígitos. 

NOT·\ • 1: As seçf.es das :nen~r:~~1:~ q•.te não se aplicarem. em determinado 
caso, devem ser omitidas. Vide os exemplos seg:ulntes: 

Exemplos de mensagens pl'CdUZJ~M empregando-se este tormn.to: 

Derrota Prevista Uensagem de Posição Mensagem de Chegada 
("Sailing PI.a.n!') ("Positio.n Report") ("Final Repott") 

Sll:IPREP SHlPREP SHIPREP 
A SP A PR A FR 
B NONSUCH/MBCII B NONSUCH/MBC~ B NONSUCH/MBCH 
c 021030 c 041200 c uosoo 
o NEW YORT.: D 4604N 05123W D LONDON 
F 000 F 089 
G 16 G ló 
u GC J POR.TISHEAD 
[ LONDON 102145 " 0612CO 

·' PORTlSHEAD 
K 041200 

Informações robr·2 _a Derrota: 
'ii- Denota plar!ejnda (Vide n<>t•a. '2 ahaixo) 

E.T.A: 
1 - Grupo data-hora expresso por um grupo de 6 digitos, como 
em c acima, seguido pelo local de destino. 

Estação rádio costeira destinatária: 

J - Nome da estação. 
Horário da próxima mensagem: 

K - Grupo data-hora expresso por 6 dígitos, como em C acima. 

Diversos: 
L - Qualquer outra informação adicional. 

PROCEDIMENTOS 
A mensagem deve ser enviada. de conformidade com <> «

gulnte: 

Derroba prevista - No momento da partida do porto, ou !me
diatamente após, ou quando da. entrada em área coberta por um 
sistema (V!de nota *I abaixo). 

Mensagem de Posição - Quando a posição do navio variar 
mais de 25 milhas da po.slção que !ora pre'\ista. em mensagens 
anteriores, após uma alteração de rum~. quando exigido pelo siS
tema ou quando assim decidir o capitão. 

Mensagem de Chegada - Pouco antes da ehegada ou na che
gad-a ao porto de destino, ou quando da salda da área coberta 
por um sistema (VIde nota *I abaixo). 

iRESOLUÇAO N.0 4 DA CONFERlilNCIA 

Manuais de Busca e Salvamento 

A CONFERJ!:NCIA 

Considerando que a Organização Marltim-a Oonsultiva Inter
Govemamental preparou um Manual de Busca e Salvamento para 
Navios Mercantes (MERSARJ e um Manual de Busca e Salvamen
to da lMCO (IMCO-SARJ, 

NOTA "'2: Em um. sísternn de conttole de posição de. navios a derrota pla
J:e;;,r!a pod-<' <?\'1' i~Hllcarls.: 

a} pela. latitude e longit.udf" de carla. ponto de muda.nça. de rum.o, expres
sas como em E acima., jt.tntam•.m.te cem o tlpc de derrota pla.neja.da entre esses 
pontos, como por exemplo '"RL" ("Rl'.u.nb Line"): derrota loxodrOmica:, "OC" 
("Orent c:rcle''): d~rlo'a ortodrômi<'a. cu "cm:.stal': derrota costeira., ou 

b) nu caso de uma. na.vegaç~o costeil·a, a date. e hora previstas, expressas 
por tlm gnrpo de 6 cügttos, come: em C acinur, das passagens por pontos ~1-
ficatlvc.t.. ::>:~_u:::.doz e.o l~r::;o d~ co:..~:... 

NOTA • 1: A Derrota P1·evista. e a Mensagem de Chegada. dev~ ser tra.na
n11t1da.S rapidamente, usando, quando passivei, outro alatema qu4 n1o o de 
nrdioeomu.nl.cações. 

Reoonhecendo que o Manual de Busca e Salvamento para Na
vios Mercantes fornece orientação valiosa para navegantes duran
te .situações de emergência no mar, 

Reconhecendo- ainda que o Manual de Busca e Salvamento da 
IMOO contém- orientação para os Governos que desejarem esta
belecer ou desenvolver suas organizações de busca e salvamento 
e para o pessoal que possa estar envolvido na prestação de ser
·viços de busca e salvamento, 

sendo de opinião que os manuais constituem um suplemento 
valioso à. Convenção Internacional so!;lre Busca e Salva~ento Ma
rítimo 1979 e -seu Anexo, e contribuirao significativamen ... e p-ara os 
objeti'Vos da Convenção, · 

Resolve: 

a.) recomendar com empenho aos Estados que usem a orienta
ção fornecida nos Manuais e divulguem-nos a todos os interes
sados; e 

b) endossar a providência já tomada pela Organização Ma
rítima Consultiva Inter-Governamental no sentido de aperfeiçoar 
e manter atualize.dos os Manuais. 

RESOLUÇAO NP o DA CON!F'ER.lilNCIA 
Frequências para Busca e Salvamento Ma.r:ítimo 

A~CIA 

Considerando que a conferência Mundial Administrativa de 
Rádio, 1979, tomará decisões quanto a medidas que poderão ter 
ef-eitos amp:os no "spectrum" de freqüênci-a.s, 

Levando em conta que as freqüêncla.s usad-as atualm-ente no 
sistema dEi .emergência marítima não oferecem oondições adequadas 
para na.vios em situações de perigo em distânci.a.s superior-es a 
cerca de !50 mllhas da costa, 

Reconhecendo que todas as radiocomunicações marítimas, quer 
fazendo uso de freqüências de socorro ou de correspondência pú
blica, podem ter implicações em situações q.ue envolv·am perigo e 
assuntos de segurança da. navegação, 

Recomenda com empenho á Conferência Mundial Administra
tiva de Rádio, 1979: 

a) a alocar uma fr-eqüência que será reservada exclusiva
mente para fins de emergência e segurança, em cada wna das 
faixas do serviço móvel ma·rítimo de 4, 6, 8, 12 ·e 16 .MHZ, que usam 
emissão da. classe A2J, para uso· em todas as Regiões da UIT, e a 
incluir faixas de guarda em cada lado destas freqüências, devendo 
ser permitido o uso de chamadas seletivas dlgi tais neSJtas fre
qüências; .e 

b) reconhecer que todas as telecomwúcações recebidas ou 
emitidas por navios no mar podem incluir e:.emento-s de importân
cia para busoa e salvamento, e dar apoio a propostas para alo
cações de freqüências adequadas ao serviço móvel madtimo. 

RESOLUÇAO N.0 6 DA CO~NCIA 
Desenvolvimento de um Sistema. .1\J'.a.ritimo .Mundial 

de Emergência e Segurança 

A CONF'ER.WCIA 

Tendo concluído a Convenção Internacional sobre Busca e Sal
V'l!mento Marítimo, 1979, que estabelece um plano Internacional 
para a coordenação de operações de busca e salvamento 
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.Reconhecendo que a exis.téncia de uma -e-ficaz rede de oonlu
nicação para emergência e segurança é importante para a opexação 
eficiente de um plano d.e busca e salvamento, 

Ciente de que a Organização Marítima Consu:ti.•:J. Inter-Gover
narne:nJtal mantém sob continua. revisão o sistema marítimo de 
emergência e segurança e tem adotado Resoluções refe.rentes aos 
aspe.ctos de comunicações do sistema, -

Considerando que um sistema· maritimo mundial de emergên
cia e segurança deve fornecer, entre outras coisas, os element..os 
de rádio comunicações essenciais ao plano internacional d.e busca 
e salvamento, 

Convida a Organização Maritima Consultiva Lrliter-G<>vema.
mental a desenvolver um si.st€ma _marítimo mWldial de em•C!l"gên
cia e segu:~~\~. que inclua provisões de t,eJ.ecomunlcacões .... r,afá ?
eficaz or....eraçào do plano de busca e salvamento l"eooffiendado nQ 
Anexo à Conv.~nÇão Internaciona sobre Busca e Salvament.o Marí~ 
timo, 1979. 

RESOLUÇAO N.0 7 DA CON])"ER.:a:NCIA 
Harmonização dos Serviços llaritfmos de Bn;;ca e 

Salvamento com oo Serviços )letNrológi.cos l\laritimos 

A CONFEReNCIA 
Con..c;ldera.ndo a importância de informações metwrológka..s e 

oceanogniHcas nas op·e·raçõe.":i çi.e bus.ca e salvainento, 
Considarando a oonV,eniéncia de que as informaçék~-s meteoro

lógicas cuhram as mesmas áreas colJertas pel::l:::; regiões de busca 
e salvamento, 

Con.• ... idemndo :tin(la que as mensag,;:o.n;:::: meteorológicas de ro~ 
tin9, transmitidas J)E'los navios norma.lment~ incluem a posição do 
navio. 

Sendo de Oi)inião que a prática. dos ns.vios transmitirem men
sagens met.eorológicas e mensagens de posição através da mes
ma eSltac.;ão rádio costdra facilitaria a transmissão de tais infor
mações e encorajaria a participação de navios .em ambos os sis-
temas. --

Cor:.v!da a Organização Marítima ConsulUva Inter-Governa
menta1 <.t: 

a) traba har em estreito {'Onta.t.o oom a OrganizaÇão Mundial 
de Meteorologia a fim d·e explorar a praticabilidade d.e harmoni~ 
zação das áreas de pr·ev1sao met~o:rológicas mar~timas e de_ avisos 
de mau tempo com a.s regiões de busca e salvamento; 

b) sollcltar à Organização Mundial d-> Meteorologia que tome 
providências para assegurar que informações meteorológicas e 
oeea:nog,ráficas atualizadas s-ejam imediatamente acessíveis aOO 
serviços de busca ·e IS·alvamento em todas as r-egiões por el-es aten
dida; e 

c) verificar a possibilidade dos navios transnütirem mensa
goos meteorológicas e mensag~"lS de posição às m·esmas estações 
rádio co.steiras. 

RESOLUÇAO ;N.0 8 DA CON'F'ElW:NGIA 

Promoção de cooperação técnica 

A CONJ!'ER:mNCIA 

·Reconhecendo que a rápida -e eficaz busca e salv-amento no 
mar, requer amp'a coope,ração internaçional e substanciais re
cursos técnicos e cientlfieos, 

Reconherendo ainda que as Partes da Conyenção Internacional 
sobre Busca e Salvamento Marítimo, !979, serão solicitadas a tomar 
providê>lcias visando atingir os objetlvos da Convenção e a assumir 
r-esponsabil!dade total por ta.!s provldê>lclas, 

Estando convicta de que a promoção de cooperação técnica a 
nível intergovernamental facilitará a implementação da Conven
çáo pelos Estados que ainda não possuem os necessários recursos 
té-Cnicos e científicos, 

SOlicita com empenho aos Estados a promoverem, em consulta 
e com o auxílio da Organização Marítima Consultiva Inter-Gover
namental, o apoio aos Estados que requisitarem assistência técnica 
para: 

a) treinamento de pessoal necessário a busca e salvamento; e 

. ~) provisão de equipamentos e recursos disponíveis, necessá
rws a busca e salvamento. 

Além disso, sol!clta com empenho aos Estados a Implemen
tarem as medidas supracitadas, sem mesmo aguardarem que a 
Con ,. enção en t.re em vigor. 

Às Comissões de Relações Exteriores e de Transportes~ Comuni
cações e Obras Públicas. 

PARECERES 

PARECERES N•s 824 E 825, DE 1981 

Sobre a Emenda n.0 I, de plenário, oferecida ao Pro
jeto de Lei da Câmara n.0 106, de 1979 (JLO 2.650-C, de 
1976, na Casa de origem), que "dispõe sobre a. responsabili
d~de civil das agências de empregados domésticos''. 

PARECER N.0 824, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e .Justiça 

Relator: Senador Moacyr Dalla 
O Proj1eto em ·epígrafe volta a esta Comissão para o exame 

da Em-enda n.0 1, ofei'Itada em Plenária .pelo Uu.stre Senador 
Bernardino Viana. 

Dita Emenda pretende suprimir na redação do art. 2.0 do 
Projeto a referência a atestado de_ ~~_eficiência", ficando as agências 
de empliegado.s domésticos obrigadas a at-estar apenas a honestida
de dos candidatos por elas selecionados e ·enca.minhados aos em
pregos. 

Entende o Autor da- Emenda que "'a rigor, a eficiênc~a é um 
atrihuto a ser constatado p-elo ·empregador, pois esse grau de 
julgamento varia de pessoa para pessoa, parecendo eficiência. 
para uns, o qu-e, para outros, poderá ser simplesmente execução 
normal de tarefas". 

lnex±stem óbices de_ ordem jurídico-constitucional ou regi
mental à modificação cogitada. Cabe-nos, porém, acre\s'Centar 
que a· eliminação do atestado de eficiência, como de honestidade, 
do empregado, em nada modifica a ampla :r!ooponsabilidade civil 
que o Projeto vem atribuir à.s agências especializadas na coloca
ção de "auxiliares do lar". 

Dai, exigir que a agência passe atestado - seja de eficiência, 
seja de honestidade - do candidato ao <lmprego é absolutamente 
inócuo e d-esnecessário, além de contrariar a atual política de 
desburocratização, que se almeja em todos os sertor-es da vida 
naCionaL Tai.s requisitos estão. indi.ssociavelmentie pre_s.antes ou 
subjacentes em qualquer relação jurídica, mormente de natureza 
obrigacional e trabalhista_ 

Seria impensáv·el que a agênCia, responsável durante um ano 
po~los danos praticad:J;s pelo ·empregado (oriundos de quaisquer 
atos ilícitos, par ação ou om~são)_. po:·sa encaminhar candidatos 
desonestos ou ineficientes, antes procurará selecioná-Ios com o 
máximo rigor e até m·e.smo propiciar-lhes adequado treinamento 
profissional. 

Por essas razões e com base nos arts. 145 e 154, alinea e, item 
3, do Regimento, entendemos de subemendar a proposição em 
tela, para o fim de suprimir de vez ambos os atestadOs, o que 
•em nada altera a fina lida de e o alcance da iniciativa, antes a 
aperfeiçoa. 

Pronunci-3mo-nos, portanto, pela aprovacão da Em·enda n.o 1, 
com a seguinte ~ 

SUBEMElNDA 

Fica assim redigido o art. 2.o do Projeto: 
"Art, 2.0 No ato da contratação, a agência firmará 

compromisso com o empregador, obrigando-<::e a reparar 
qualquer dano que venha a ser prraticado pelo empregado 
contratado, no período de um ano_" 

Sala das Comissões, 24 de junho de 1981. - Aloysio Chaves, 
Presidente - Moacyr Dalla, Re·lator- Raimundo Parente - Ber
nardino Viana - José Fragelli - Almir Pinto - Amaral Furlan 
- .João Calmon --Martins Filho - Orestes Quércia - Franco 
Montoro - Hu~o Ramos. 

PARECER N.0 825, DE 1981 

Da Comissão de Legislação .Social 

Relator: Senador Humberto Lucena 

Depois de tramitar na Cã.mara dos Deputados, onde foi apro
vado 'em sessão de 22-11-79, e nas comissões técnicas competentes 
do Senado Federal, Dnde logrou obter aprovação, volta o Projeto 
de Dei da Câmara n.0 106/79 a esta Comissãe> de Legislação Social 
e,m 'I'Iazão da Emenda. n.0 1, d.e Plenário, oferecida pelo Senador 
Be-rnardino Viana, alüerando a redação do art. 2.o 

Re·fíedda ernend·a obj etiva sun'rimir do texto· .aprovado na 
Oâma·r·a a referência que· nele se êontém ao atestado d'e -eficiên
ci.ra, sob o argumento preponderante de que: 

". '. a eficfêridli é um atributo a ser constatado pelo 
empregador, pois esse grau de julgamento varia. d'e pessoa 
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para pessoa, parecendo efi:ciência para uns, o que, para 
·outros, pod1erâ ser simplesmente execução normal de ta
refas" (oonf. justificação do autor da em'enda, à..s fls. 
destes autos). 

A comissão de Constituição e Just!ça, através de par•ecer do 
Senador J\1oacyr Dalla, apreciou detidamente a emenda, mas en
tenC:eu-a desnecessária, ponderando: 

" ... Tais requis:it.os - eficiência, honesti-dade - estão 
indissociavelmente presentes ou subjacent·es em qualquer 
relação jurídica, mormente d:e natureza obrigacionai e 
tl·abalhista." (v. parecer do Sr. Moacyr Dalla, às fls. destes 
autos.) 

E minha opinião, porém, que o att. 2.0 consubstancia COill.
plemento _incii.spensável à regra est:'l.belecida no art, 1.0 , bem 
como que, de fato, a Emenda n.0 1, do Senador Bernardino Viana·, 
compatibiliza melhor o seu texto com o fim colimado na propo
sição. 

De outra part·~ .. peço vênia para ponderar que, ao contrá~io 
do que pareceu ao nobre senad:or. Moacyr Da.Ila, ·em. se:u p~reeer, 
inexiste relacão jurídica de natureza trab8.lhista a v1nçular os 
empregados domésticos às agências. que . os_ in~ic~m aos empr~
gador-zs, m·as tão-somente uma int.ermediaçao JUridicam:znt.e nao 
muito bem definida. Logo, no meu entender, a lei que lhes ':r'Pu
ser (a elas agências) responsabilidade civil pelos atos ilícitos 
praticados Pelos ·empregados, melhor fará se t.::~.mbém esp:::-cificar a 
f·:>rma .z·egundo a qual tal res.pon::abilidade será assumida, nos 
termos precisos: da Emenda n.0 1, de Plenário, que recomendo à 
aprovação. 

Sala de.s Comissões, 1.0 de outubro de 1981. - Aloysio Chaves, 
Presidente - llumberto Lucena, Relator -:--: ... Arno Damiani 
Eunice Michiles .- José Fragelli - Gabriel Hermes:. 

PARECERES Nos 826, 827, 828 e 829, DE 198! 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 44, de 1979, que 
"assegura ao trabalhador o p-eríodo regular de férias, ainda 
quando afastado em razão de acidente de trabalho, alte
rando o art. 133 da Consolidação das Leis do Trabalho". 

PARECER N.0 826, DE 1981 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Aderbal Jurema 

De autoria do ilustre Senador Orestes Quércia o Projeto sob 
exame, alterando o art. 133 da CLT, visa a assegut~r ao trabalha
dor o período regular de férias, ainda quando afastado em razão 
de acidente de trabalho. 

2. Na Justifieação, aduz o Autor acÓrdãos que se baseiam no 
en~ndlmento de que a ausência do empregado por motivo de 
acidente no, trabalho, _não constituindo falta, não pode ser descon
tada do. pe'"!odo ~q~isltivo do direito qe férias. Após ressaltar que, 
devido a almea d do art. 133 da CLT, que exclui do direito a 
férias o empregado que durante o período de aquisição receber 
auxílio-enfermidade por período superior a seis meses, os empre
gadores se f~r~am ao pagamento em tais casos, enfatiza: "como 
J?-OS~a propos1çao se _fundamenta em texto expresso de lei, e na 
JUrlsprudencia do Tnbunal Superior do Trabalho a elisão que pro
po~os, seguida .do acréscimo de parágrafo ao. mesmo art. 133, de
verao ser acolhidas, atitude que significará o reconhecimento do 
Congressa; Nacional a um legítimo direi to do trabalhador". . 

3. O Projeto elimina a ·alínea "c['' dó ai't. 133 da CLT que 
dispõe não ter direit oa férias o empregado que "receber a~o
entermidade por período superior a seis meses embora descontí
;;uo", e acrescenta ao mesmo artigo o seguinte Parágrafo segundo: 

É assegurado ao empregado, mesmo que haja re"Cebido prestação 
por motivo de acid~nte do trabalho, ou auxílio-doença, por qual
quer tempo, seu penedo regular de férias". 

. Do pont«:? de vl:5ta jurídico-constitucional e de técnica legisla
tiva, nada ha a obJetar na proposição. 

A Constituição, aliás, " ... assegura aos trabalhadores os se
guintes. direitos, além de outros que, nos termos da lei, visem à 
melhor1a de sua condição social: ... vm- férias anuais remune
radas". 

4. Iss~ p_os,to, opinamos ·~ela aprovaÇão do· Projeto, por cons
titucional, JUTldlCo e de boa tecnica legislativa. 

'Sala das Comissões, 13 de junho de 1979. - Henrique de La 
Rocque, Presidente - Aderbal Jurema, Relator - Cunha Lima -
Helvidio Nunes - Almir Pinto - Raimundo Parente - Bernardino 
Viana - Lázaro Barboza. 

PARECER N.0 8~7, DE 1981 
Da Comissão de Legislação. Social 

Relator: Senador Henrique de La Rocque 
com a proPosição sob exame, o ilustre senador Orestes Quércia 

cpretende assegurar ao trabalhador período regular de. férias, ainda 
que haja recebido prestações por motivo de acidente do trabalho, 
ou auxílio-doença, em prazo superior a seis meses. 

Em abono da sua iniciativa o autor salienta: 
"C.om a edição da Lei n.0 5 .·316, de ·14. de setembro de 

1967, que integrou o seguro de a'Cidentes do trabalho na 
previdência social, o auxílio-doença a que tem dii'eito o 
acidentado é concedido por tempo indeterminado .. É ele 
suspenso apenas quando o empregado recupera sua capaci
dade Iaborativa ou quando a perícia médica verifica ,ser 

c .eJe. .irrecuperável para o trabalho, hipótese em ·que o au
Xilio se transforma em aposentadoria por invalidez. Do 
exposto se deduz que enquanto o empregado estiver perce
bendo auxílio-doença. co.mQ acidentado, esse tempo de 
afastamento não é descontado do período aquisitivo de 
férias. 

Esclarecedor da matéria é esse outro acórdão do TST 
pleno, no processo n.0 3.353/60 julgado em 4 de outubro 
de 1961: 

"A ausên-cia do empregado ao serviço por motivo de 
acidente no trabalho não constitui falta, não podendo ser 
descontada do período aquisitivo de férias. Trata-se de 
ausência ·legai e não falta, pgr pressupor esta descumpri
-mento de obrigação, que não é caso daquela". 

''Apesar da clar·eza.desses julgados, e do texto expres
so da citada Lei n.0 5.316/67, como prevalece no corit~xto 
celetista as disposições supratranscritas, na prática vem 
ocorrendo interpretações contr:árias, com prejuízos imen
sos para o trabalhador. E justamente quando ele mais ne
cessita de amparo, ou seja, quando se afasta do serviço em 
virtude de haver sido vítima de aciden\e do tra,balho" 

"A continuar a figurar no art. 133 a letra "d", quando 
a suspensão do trabalho for superior a seis meses, causada 
por a'Cidente do trabalho, vão prosseguir os empregadores 
a furt.ar-se ao paçamento das férias a que tem direito o 
trabalhador, como o vêm fazendo". 

"Como nossa proposição se fundamenta em texto ex
presso de lei, e na jurisprudência do Tribunal Superior do 
Trabalho a elisão que propomos, seguida do acréscimo de 
parágrafO ao mesmo art. 133, dev.erão ser acolhidos~ atitude 
que significará o reconhecimento do · congresso Nacional 
a um legítimo direito do trabalhador. 

o direito do empregado acidentado irá perdurar até 
que ele recupere sua capacidade de trabalho. 

. Examinada a matéria no âmbito da douta Comissão de Cons
tituição e Justiça, foi ela considerada jurídica, constitucional e em 
consonância com a boa técnica legislativa. 

Oco-rre, todavia, que o autor da proPosição não levou em conta 
que todo o Capitulo IV do Título II da Consolidação das Leis do 
Trabalho (relativo a férias) foi modificado pelo Decreto-lei n.O 
1.535, de 13 de abril de 1977. Msim sendo, para que a !"atérla te
liha -condição de s:er aprovada, necessita de reformulaçao. 

· A vista do exj)osfo, somos pela aprovação do PrQjeto de Lei do 
Senado n.O 44, de 1979, nos. termos da seguinte: 

EMENDA N.0 1-CLS (SUBSTITUTIVO) 

O Congresso Nacional_ decreta: 

Art. 1.0 O art. 133 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n.o 5 .452, de 1.0 de. maio de 1943, com as 
modificações do Decreto-lei n.0 1.535, de 13 de abril de 1977, passa 
a vigorar -com o acréscimo do seguinte parágrafo, suprimindo-se o 
seu inciso IV: 

"Art. 133. 

§ 3.0 É assegurado ao einpregado, mesmO que haja 
recebido prestações por motivo de acidente do trabalho, ou 
amOllb-doença, por qualquer tempo, seu período, regular 
de férias.'' 

Art. 2.0 ESta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Comissões~ la de outubro de 1979. - Lenoir Va.rgas, 
Presidente - Henrique de La Rocque, Relator - Raimundo Paren
te - Humberto Lucena - Franco Montoro. 
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PARECER N.0 828, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Subs
titutivo da. Comissão de Legislação Social ao Projeto de Lei 
do Senado n.0 44, de 1979, _que "assegura ao Trabalhador o 
período regular de férias, ainda quando afastado em razão 
de acidente de trabalho, alterando o art. 133 da Consoli
dação das Leis do Trabalho". 

Relator: Senador Aderbal Jurem.a 

Volta o ProJeto a esta comissão, ém virtude de apresentação de 
Substitutivo pela douta Comissão de Legislação Social. 

2. O Substitutivo da douta Comissão de Legislação Social não 
atinge a substância do Projeto, mas, tão-só, "eott!ge a referência 
à CLT na forma anterior· ao Decreto-lei n.O 1. 535/77, sendo, por 
isso mesmo, não só constitucional e jurídico, mas, ainda, oportuno 
e conveniente, razão pela qual opinamos por sua aprovação. 

Sala das Comissões, lO de setembro de 1980. - Almir Pinto, 
Presidente, eventual - Aderbal Jurema, Relator - Bernardino 
Viana. - Lenoir Varga.s - Helvidio Nunes - Cunha Lima. - Leite 
Chaves - Amaral Furla.n - Murilo Badaró. 

PARECER N.0 829, DE 1981 

Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Mauro Benevides 

Apresentou o ilustre Senador Orestes Quércia o presente pro
jeto de lei, no qual propõe a alteração de disposições constantes do 
art. 133, da Consolidação das Leis do Trabalho, visando a . vedar 
reduções do periodo de férias dos trabalhadores em decorrência da 
concessão de auxilio-doença ou do afastamento por motivo de aci
dente do trabalho. 

Para_ justificar a sugestão trouxe o autor à consideração deci
sões proferidas pela Justiça do Trabalho, pouco recentes, e precei
tos contidos na Lei n.0 5.316, de 14 de setembro de 1967, que dis
punha sobre o seguro de acidentes do trabalhe>. 

Examinando a matéria, manifestou-se a Comissão de Consti
tuição e Justiça pela sua aprovação, por constitucional, jurídica e 
de boa técnica legislativa. 

Encaminhada a proposição à Comissão de Legislação Social, 
suscitou aquele órgão técni'Co a ri.·ecessidade de sua reformulação, 
vez que os dispositivos cuja alteração visava o projeto tinham sido 
revogados pelo Decreto-lei n.0 L535, de 13 de abril de 1977. 

Mantendo os objetivos originais da propositura, ofereeeu a 
mencionada Comissão emenda substitutiva, a qual obteve parecer 
favorãvel, por ocasião da segunda manifestação da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Efetivamente, incorreu em equivoco o texto original do projeto 
ao se referir à redação revogada, no entan~. a lnterven;;ão opor
tuna da Comissão de Legislação Social sanou o" vício ora meneio,. 
nado. 

Quanto ao âmbito de apreciação deste eolegiado, nenhuma crí
tica merece o Substitutivo. 

A nosso ver, as proposições que buscam a disciplinação de ea
tegorías profissionais ou as relações de trabalho, exeetuadas aque
las regidas por normas estatutárias, não se sujeitam à análise sob 
o enfoque financeiro, por não repercutirem, senão remotamente, no 
campo das finanças do Estado. 

Aocmpanhando a conclusão da Comissão Técnica especializada 
na matéria, nos termos do art. 109 do Regimento Interno, somos 
pela aprovação do projeto, na forma do Substitutivo apresentado 
pela comissão de Legislação Social. 

Sala das Comissões, 1.o de outubro de 1981. - Gabriel Hermes, 
P(l"-esidente, em exercicio - Mauro Benevides, Relator - Amaral 
Peixoto - Benedito CaneUas - Lom.anto Júni<>r- Pedro Simon -
José Fragelli - Taneredo Neves - Bernardino Viana - Martins 
Filho. 

PARECERES N•s 830 e 831, DE 1981 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 337, de 1979, 
que 1'assegura aos sindicatos o direito de instituir delega .. 
cia ou nomear delegados de empresas, em suas bases ter-
ritoriais". · 

PARECER N.o 830, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Lenoir V argas 
o projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Franco 

Montoro, altera a redação d_o § 2.0 do art. 517 e o art. 523, ambos 
da CLT, com o objetlvo de se permitir na legislação trabalhista a 
nomeação, pelos sindicatos, dos "delegados de empresas", o que 

riã6 se -confunde com as "delegacias ou seções" dos sindicatos, cuja 
criação o texto referido faculta. 

Na Justificação, depois de discorrer sobre a oportunidade da 
criação das delegacias que a Lei já prevê e autoriza, salienta o 
autor a necessidade de "ser criada, com urgência, a figura do 
d·elegado de empresa, o qual, presente no local de trabalho, terá 
excelentes condições de conhecer os problemas e ·as reivindicações 
dos integrantes da categoria, representando, junto às empresas, 
seus interesses". 

A proposição vem ao encontro de recente reivindicação das 
classes trabalhadoras - em particular dos metalúrgicos da região 
do chamado "ABC" paulista -, não encerrando, assim, óbice 
quanto ao aspecto jurídico-constitucional. Em conseqüência, opi
namos pela sua aprovação, considerando, ainda, que a matéria 
será objeto de exame, quanto ao mérito, ,pela Comissão de Legis
lação Social. 

Sala das Comissões, 18 de junho de 1980. - Henrique de La. 
Rocque, Presidente - Lenoir Vargas, Relator - Aderbal Jurema 
- Nelson Carneiro - Cunha Lima - Lázaro B:arboza - Aloysio 
Chaves - Murilo Badarõ - Almir Pinto - Hugo Ramos - Amara.l 
Furlan. 

PARECER N.o 831, DE 1981 

Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Aloysio Chaves 
Acolhendo sugestã,o oferecida pelo Sindicato dos Trabalhado

res na Indústria de Artefatos de Borracha de São Paulo, São 
Caetano do Sul e _Santo André, o eminente Senador Franco Mon
toro apresentou o Projeto de Lei do Senado n.o 337, de 1979, 
visando instituir delegados de empresas, dotados das mesmas re
galias de que gozam os exercentes de cargo de admitlLstração sin
dical ou representação profissional. com essa finalidade, introduz 
alterações na Consolidação das Leis do Trabalho, modificando a 
atual redação do § 2.0 do art. 517 e do art. 523, além de acrescentar 
a este três parágrafos. 

A legislação atual apenas prevê a faculdade do sindicato ins
tituir delegacias ou seções, dent_ro da base territorial que lhe for 
determinada. Se aprovada a proposição em exame, essa faculdade 
se estenderá, também, à designação de delegados para atuarem 
dentro das empresas. 

·A ·iniciativa de instituir delegados operários, representantes 
dos trabalhadores e elementos de uontato entre eles (ou seu sin
dicato) e o empresário, parece vir de longe, informando M. V. 
Russomano em seu livro 11Direito Sindical", que essa prãtica teve 
origem na França, em 1885 (ef. ob. eit., pág. 117). Nos Estados 
Unidos, o .delegado do sindicato na fábrica não é um dos dirigen
tes do sindicato local, embora seja ele o representante do sindi
cato que se ,põe em cantata maís intimo com os associados (cf. 
Florence Peterson, Sindicatos Operãrios Norte-Americanos, pág. 
143). Isto porque, conforme magistério de Isidro Somaré, esta 
instituição nasceu, originariamente, dos shop steward, quase to-

--talmente desvin'Culada do sindicato, precisamente para cobrir ~ 
áre·a em que a ação sindical era praticamente nula. Em razão dis
so, nesse momento inicial, o sindicato foi até hostil à sua criação. 
Mas com o passar do tempo, consciente da sua necessidade e efi
cácia acabou por fazê-Ia sna (cf. autor citado, Delegados y Co" 
misiones Internas, in Derecho Coletivo Laboral, obra coletiva, pá
ginas 431 e 432). 

A regulação desta instituição normalmente está sujeita a du
pla fonte normativa formal: convencional ou legal. o ilustre autor 
O:o projeto, no entanto, estabelece um sistema misto, em que a 
lei facultaria a designação dos delegados de empresas pelos sin
di'Catos, enquanto seu número e prerrogativas seriam fixados atra
V:és de acordos ou convenções coletivas. 

A justificação teórica da proposição poderia ser amparada em 
autores os mais diversos, especializados em Direito Coletivo do 
Trabalho; nunca é demais, no entanto, atualizar essa fundamen
tação, na recente Encíclica Laborem Exercens, de S. S. o Papa 
João Paulo II: "A defesa dos interesses existenciais dos trabalha
dores em todos os setores, em que entram -em jogo seus direitos, 
·~nstitui tarefa dos sindicatos. A experiência histórica ensina que 
as organizações deste tipo são um elemento indispensável da vida 
social, especialmente nas sociedades modernas industrializadas" 
(O Liberal, de 16-9-81, pág. 16). 

Trata-se, por outro l~do, de uma medida destinada a con
tribuir para a democratização da empresa, tal como recomendado 
pela C_onstituição da República em seu art, 165, V, de tão lenta 
implantação em nosso meio. Afinal de contas a empresa é uma 
comunidade de trabalho e produção, que deve existir e sobreviver 
em termos essencialmente comunitários (cf. Russomano, ob. clt., 
pág. 11-6), motivo pelo qual, se ainda não é passivei implantar uma 
colaboração mais estreita entre empregados e empregadores, que 
se garanta, pelo menos, o diálogo na base do respeito mútuo. E 
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isso poderá ser feito através dos delegados de empresas, tal como 
está sendo proposto. 

Em que pese· o alto significado do projeto, gosta;-íamos de 
contribuir para o seu aperfeiçoamento, apenas no que diz respeiLo 
à redação, em dois pontos: a) O § 2.0 do art. 517 da Consolidarão 
das Leis do Trabalho, apresentado pelo projeto, fala em "nomear 
delegados de empresa-s", quando nbs parece que o termo tecnlc.l
mente correto seria "designar delegados de empresas". A nomBa
ção é o ato de provimento de um cargo ou empre60. O -empregado
delegado, porém, não vai ocupar um -cargo ou emprego; mas tã'J
somente exercer uma função delegada da diretoria do sindicato. 
Ora, o termo próprio para ·esse tipo de _ato é "designar", razão 
pela quftl sugerimos a substituição do vocábulo "nomear" por 
"designar" no texto da nova redação proposta para o § 2. 0 do 
art. 517 da Consolidação das Leis do Trabalho. b) O segundo 
detalhe a aperfeiçoar consiste num acréscimo. Atualmente, como 
a competência dos sindicatos é. apenas pàta designar delegados 
para a direção das delegacias ou seçóes, o atual art. 523 da Con
solidação das Leis do Trabalho conclui a sua reda~ão, mantida 
pelo projeto, dizendo que esses delegados serão "designados pela 
diretoria dentre os âssociados no território da correspondente de
legacia". Como, no entanto, propõe-se a criação de uma nova 
figura ~ a de delegado de empresa -:- mister se faz acrescentar 
que essa escolha recairá em associado pertencente à empresa, 
do que decorrerá o seguinte enunciado para a parte final do caput 
do art. 523 da Consolidação das Leis do Trabalho, em sua nova 
apresentação: "... serão designados pela diretoria dentre seus 
associados radicados no território da correspondente delegacia ou 
pertencentes à empresa". 

Assim, apresentamos as seguintes emendas: 

EMENDA N.0 1 - CLS 

Dê-se ao § 2.0 do art. 517 da Consolidação das Leis do Tra
balho a seguinte redação: 

"Art. 517. 

§ 2.0 Dentro da base territorial que lhe ror deter
minada, é facultado ao sindicato instituir delegacias ou 
designar delegados de empresas para melhor proteção dos 
associados e da categoria económica cu profissional ou 
profissão liberal representada." 

EMENDA N.0 2 - CLS 

Dê-se ao art. 523, caput, e ao seu § 1.0 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, a seguinte redação: 

''Art. 523. Os delegados sindicais destinados à dire
ção das delegacias e os delegados de empresa, a que se 
refere o § 2.o do art. 517, serão designados pela diretorla 
dentre seus àssociados radicados no território da corres
pondente delegacia ou pertencentes à empresa. 

§ 1.o os sindicatos poderão designar delegados em 
número igual ao dos membros efetivos da diretoria.'' 

Opinamos favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei do 
S_enado n.O 337/79, com as duas modificações sugerid~s. visando o 
aperfeiçoamento da sua redação. 

Sala das comissões, 1.0 de outubro de 1981. - Humberto Lu: 
cena., Presidente em exercício_ - A:Ioysio Chaves, Relator -:- J~ 
Fragelli - Eunice Michiles - Ga.bnel Hermes - Arno Danuaru. 

PARECERES N's 832, 833, 834 e 835, DE 1981 

. Sobre o o Projeto de Lei do Senado n.0 277, de 1979-, 
que "determina prazo máximo para a instala:.ção de tele
fones adquiridos através de financiamento, e dá outras 
providências". 

PARECER N.0 832, !DE 1981 

Da Cu-missão de Constituição e Justiça 
· :Rel;ttor: Senador Tancree:o ,Neves. 
O Projeto sob exame de autoria do ilustre Senador Nellson 

.Carneiro, objetiva estabelecer o prazo máxlmo de 90 (noventa) 
dias, para que as empresas conce.::sionária.s de serviço público de 
telefQnia inStalem os telefones, cuja assinatura haja sido adqui
rida através de contrato de participação financeira, do promiten
te-assinante, nos investimentos da concessionária. 

Sal!enta o Autor na Justificação que, com freqüência as con
.eesdonárias demoram mais õ.e dois ano.s para instalar os apare
lhos_adquiridos, "utilizando, durante esse período, o capital de uma 
mercadoria ainda não entregne. E o promitente-assinante fica pa
gando por um serviço que não pode usufruir". 

CO-mpletando a medida, o Projeto e.:,"i;abelece ainda que, quan
do o telefone não for instalado dentro do prazo que fixa, deverão 
as empresas pagar ao assinante juros e eorreção monetária, sobre 
a.s importâncias já recolhidas através do pagamento das presta
ções mensai.s. 

Diante do e>q>osto, e considerando que nã.o existem óbicr'.S 
quanto ao wspecto juridico-con,o;;titucional, nosso parecer é pela 
aprovação do projeto. , ' -

Sala das Comissões. 17 de outubro de 1979. -Henrique de La 
Rooque, Presidente - Tancredo Neves, Relator - Nelson Carneiro 
- Moacyr Da.Ua- Ade:r.bal Jurema- Raimundo Parente- Ber· 
nardino Viana - Almir Pinto. 

PARECER N.0 833, DE 1981 

Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas 

Relato-r: Senador Evandro Carreira. 
1. O presente projeto, de iniciativa do ilustre Senador Nelson 

Carneiro, estabelece que as empresas conce.:.""Sionárias de S·erviço 
público de telefonia deverão, no prazo máximo de 90 dias, efetuar 
a ligação do aparelho telefónico à rede pública, cuja as.sinatur:=t 
haja sido adquirida mediante contrato de participação financeira, 
do promitente-assinante, na expansão e melhoramentos dos ser
viços telefônicos concedidos à empre.sa. Estabelece, ainda, que, no 
ca..so da instalação não ser efetivada. nesse prazo, a concessioná
ria fica obrigada a pagar, ao promitente-assinante, juros e cor
reção monetária incidentes sobre as importâncias percebidas des
de a celsbração do contrato. 

2. A Justificação esclarece que, com freqüência, referidas con
cessionária..s demoram mais de dois anos para instalar o telefone 
adquirido, utilizando, durante esse perí-odo, o capital de uma mer
cadoria ainda não entregue. COmo o promitente-assinante fica 
pagando por um serviço que não pode usufruir~ tudo se passa co
mo se -fosse um empréstimo compulsório, ••que se nos afigura ab
solutamente irregular e que, por conseguinte, deve ser coibido". 
Imagina o .autor do projeto que "com e.s:sa medida as concessi<>
nárias agirão com maior presteza e os promitentes-assinantes não 
:..ofFerão_ Ds prejuízos que __ ora os vitimam". 

3. O exame da- proposição requer, preliminarmente, se peça 
atenção para o fato de que as concessionárias operam dentro de 
condições· monopollstas, já que o conceito desse tipo de conces
são implica na existência de privilégio de zona. Além disso, q~f', 
de um modo geral, a telefonia é u:ma atividade que intervém em 
quase toda atividade econômiea e, principalmente, realiza coor
denações entre r-egiõe.s e setores completos. 

4. Como .se sa.b'e, monopóli·o é usualmente definido como 
sendo a existência. de wn único estabelecimento, cujas in5tala
ções têm capacidade de produção que excede a procura total, 
Neste ca.w, a ação monopoltsta se faz ou pela fixação unilateral 
do preço, ou pela limitil.ção da oferta a uma quantidade deter
minaaa de produção, ou pela conjugação desses dois procedi· 
mentos, caso este que é o do oligopóllo, o da TELEBRAS - Teie
comunicações BrasUeiras S.A. 

5. Nos easo.s em que o custo total do serviço tenha um alto 
percentual de despesas: fixas, bem assim exija um grande prazo 
de depreciação ou de concessão - por exemplo, 90 anos -, o 
empresário particular, nackmal ou estrangeiros, não mais se sen
te propenso a investir nesse zetor. Os retornos demorados !Se
riam, pois, o motivo por que os serviços de telefonia passaram a 
~er .. enten~d~s,, pel? setor privado, como rev;ersõe.s ineficientes, 
We dizer,· qti.ê a sua rentabilidade oocial tende a zero. Contudo, 
tal conclusão é, até certo ponto, absurda, pois a telefonia é um 
~erviço socialmente produtivo, embora nem sempre seja rentá
vel, observação que, por sua vez, não anula a evidência de que 
ocorr·e uma relativa escassez de recursos para a sua expansão e 
renovação . 

6. Em cons_eq_üência, a abordagem da matéria ora em exa- · 
me, pelos custos fixos, leva à idéia de que estes custos devem 
ser financiados pela receita pública, portanto, conduz a genera
l!dades acerca da d""ejabllidade da estatização. Melhor dito, tal 
aproximação do pr_oblema não conduz a um s:Lste!lla _de c?ope
rativas de assinantes, juntamente com a TELEBRAS, ISto e, um 
sistema de produção e consumo sem finalidades lucrativas, co
mo ISói acontecer nas redes elétricas rurais brasileiras. 

7. Do ponto de vi..sta da política nacional de comunicações, 
cumpre lembrar que as atuais explorações estatais não resulta
ram da confrontação entre o poder crematistico de companhia.s 
particulares e _o de autodeterminação da União. Ao contrário, 
oc-orreu uma estatização às avessas. forçada ao Estado, já que 
este foi obrigado a receber a contrapartida de antigas e inefi· 
cientes formas de exploração, "eja a adminiStração intere3Sada 
ou a concessão a particulares, que se transformaram na admi
nistração indireta, seja a empresa pública ou a sociedade de eco
nomia mista. Entretanto, -esses resgates pela União puseram em 
t-ela de juizo as vantagen; do prlvatlvi.smo nas explorações de 
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serviços públicos federais, podendo _ainda ser ?-_rgi.i,ido _que as v_an
tagens obtidas com empréstimos ext_ernos ou inv~rsões çle capi
tal estrangeiro nas atividades que realizam coordenações entre 
setore1s completos, não são repassadas aos consumidores finais, 
porém, retidas pela.s empre-sas e_ _investidores. 

8. Nada obstante, quando os _dividendos de antigas conces
sões brasileiras para prestação de serviços de utilidade pública 
ultrapassavam certo percentual do patrimônio original (7%), 
não se aprovava o aumento tarifário requerido pelo concessio
nário, independ,entemente d'S outros aspectos utilizados para fun
damentar a solicitacão, inclusive o da inflação. O aviltament..o 
tarifário decorrente -dessa diretiva resultava na redução de re
cursos para conservação .e reposição de equipamentos e, princi
palmente, para inovações tecnológicas, propiciando a deteriora
ção do ·~'erviçD. o que conduzia a uma s!tuaGão liquida negativa. 
E~se déficit financeiro não podia ser coberto pelas usuais sub
v-enções, não apenas porqUe se tratava de um empre-endimento 
privado, mas sobretudo porquant.o os favores do Estado, a exem
plo das constantes isenções nscai•S' e dos avais do Tesouro Na
cional, foram prestados em proveito dos usuários avuLsos_ de tt;!·
lefon!a. 

9. Esse, .o motivo por que se afirma serem os serviços pú
blicos, freqüentemente, de grande valor ·oocial, isto é quando 
incluem esses usuários, e não apenas o a.sslnante e p looatário 
de .s:ervicos telefônicDS. Em _outras palavras, os inv-estim·entos ou 
inversões governamentais são, por defiilição ou imputação; autô
nDmos· -do mercado e visam ao benefício da co1etiv~dade-, princi
palmente. à remoção de rigidezas decorrentes do subemprego de 
pessoal, materiais ou de regiões. EntretantQ, não há ainda qual
quer prDcedimento que chegue a uma ::wlução rigorosa ou· :m:en
suraçáo exata da utilidade, vale dizer,· do desgaste do patriniôn!o 
imobilizado com o escopo de se cobrar ·tarifa de molde. a ser 
igualada aO ·custo de- produção. Embora sendo c.Ondiçã.o de· ·uma 
.sociedade ideal, essa diretriz de vender serviços ao utente pelos 
custos variáveis ou seja, pelo custo de mais uma unidade pro
duzida, dit-o _custo marginá!, leva à co_nclusão de que tal critéri? 
é demasiadament€ c.onservador, já que não inclui as necessida
des de inovações tecnolpgica.s, as quais' são também indepen
dentes do mercado. De- seu lado. ao fixar pni_lateralm.ente con
dições de financiamento e tarifás, em particular as que evite-m 
o eongestionamento do tráfego tele!ônico, o Ministério das Co
municações, com anuência das c,o_ncessionárias, está a rig·Jr, cap
tando .recursos neces!-'ários a amõrtização, renovação e expan.:ão 
das instalações fixas mediante "um_ autêntico empréstimo com
pulsório", para usar 'a expressão do~ a1,lt<lr do projetQ. O corolá
rio é de que se trata de uma exação, nã,o ca."bendo a- hipóte~e de 
realização do ideal do ju.sto preço~ _do lucro normal, sequer das 
rondições _de equivalência da concorrência perfeita, infelizmente. 
Em outras palavra.s, não cabe a expres:são "o escambo opera si
multaneamente duas vendas" do Código Comercial. 

10. Não obstante inexistir, nesse ramo de exploração, reci
procidade de troca entre DS_ utentes e a concessionária, o fato é 
que a atuação monopoUsta desenvolve-se em ~ quadro cte t!s
ca.ssez de capital monetário para sua expansão e renovação. Isso 
indica que a .situação está próxima do pleno emprego de suas 
instalações ou seja, não existe excesso significativo de capaci
dade de atendimento em relação à proc;ura total, embora seja 
monopolista por outras caracteristieas,· por exemplo, sua imobi
lidade. 

11. Com efeito, a evidência !Sugestiva é no sentido de que, 
quando ooorre demora no atendimento- ao promitente-assinante, 
isso se- deve à pequena adapta.bilidade da concessicnária. Dado v 
vulto do capit.al f~xo, a empresa não p-ode levar em considera~ão 
a existência de auges sazonais da procura, mas tem que nivelá
los no tempo, para atender à demanda em do.ses não inferiores 
à determinada quantidade, portanto. em segmentos de rede, já 
que o suprimento não é individual porém coletivo, por exemplo, 
de uma rua ou qua<ira. A evidência definitiva, contudo_ é a de 
que, como qualquer monopoUs.ta, t.em o poder de manter condi
~õe.s de nermanente escassez de oferta do direito de usar o ser
vico público de telof{lnia, além de administrar prec,o. Por conse
guinte, o retardamento que ora. _se analisa é decisivo e adrede
mente concebido_ Aliás, o oposto seria desastroso, como aconte
ceu no periodo 1931-33, no Rio de Janeiro. Assim, o diferimento 
é um dado do problema, pois, até ~·erto ponto, não depende de 
uma decisão do conces:sionárto no sentido de. a médio prazo, re
duzir seus custos fixos e aumentar seu proveito ou baixar suas 
tarifas, havendo, portanto, uma rigidez, a !mobilidade da explo
ração monopoll.sta. ,Ressalvando que a racionalidade científica re
fere-se à_ atitude do analista. e não à conduta do Dbjeto analisa
do, o fato é que a imobilidade dos fatores de prOOuGão, o relativo 
excess-o de procura de prestação do ~Serviço. seu lento e gradativo 
atendimento. e o mDdo de aplicac;ão de seus r-ecursos são condl
cões necessárias à autQ-sustentacão do setor telefôn!oo, o que, 
aliás. ocorreu, mas agora vem dando mostras de estagnação. A 
existência. pennanente dessa demanda latente é responsável pe
lo razoável índice de eficácia setorial, razoável porque as condi-

ções monopolistas sempre geram ineficácias, a exemplo da dis
criminação odiosa a.s~alada pe~o autor ~o J?r~j_ek> _ ?ra em -ext"'..
me. 

12. Esse óbice, todavia, __ p·o-de ser rzmovido. Conforme o an
tes assinalado, uma empresa II?-OnDpolista, salvo caoos espedfi
cos__ não deve -~,c;;_u,mir compromiSSos generali2!ad?s que envolva~m 
prazo, como o de ligação d·e telefones à rede publica, portanto n.§l-0 
pode receber qual.squer impDrtâncias relativas a esta operaçao, 
sequer---usar o expediente de transformar o recebin:!-ento .desses 
quantitativos . em participaçãD acionária, embora nao haJa, no 
momento outro mod,o de atender a uma necessidade que é de
cisiva pai-a sua expanSão, já que a sol)lção cooperativista seria 
imuertinente em r:elacão ,ao presente projeto-. A nosso ver, a so
luêãc consubstancla.dá na proposição é insuficiente para remo
vei- a aludida situação de imobilidade. O. ;maL::; avisado será am
pHar as condições de atendimento, visando a preservar a con
fiabil'idade de uma importante empresa estatal, como o é a 
TELEBRAS. Dessarte, torna-se necessário outro ajuste, ·o con_
dicionado à prestação de caução e ao pra:oo certo para ef.e_tuar a 
ligação à rede pública. Nesta hipótese, e sem fixar valores ou 
datas, todos os caJEo-s de ligaçãu ser_ão específicos, o que se no., 
afigura uma redução da irregularidade apontada pelo autor do 
projeto. Em relacã0 ao prazo, convém_ainda lem~rar que antigos 
cOntratos de c0neessão para exploraGao de serv1ços de utilidade 
pública previam, mediante pagamento antecipado ~o servlç~ :!e 
liga<'ão, que ela se fizes.~e d?ntro de prazo certo,_ alem do qual o 
depósito seria deyolvido, não obstante a concess1oná.ria houvesse 
concluído o serviço -·da 1:ede exter;na. Era o que acontecia na 
Light, empre~a privada concessionária de s,erviços elétrieDs e te
lefónicos do R!o de Janeiro 'e São Paulo Em resumo, o que se 
proJ)õe não é ums. inovação. mas o rest~beleciniento de. a:qtiga 
prática vigente na.~ relac;ões entre u.suarios e concess10narhc; 
·br?.sileir2.s. o que, aliá~, é atualmente permitido a pessoas jurí

. dicas de direito público externo . 

13. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do pre..r::ente 
projetQ nos termos. da seguinte.: 

EMENDÁ N.O 1-CT (Substitutivo) 

DisP:Õe sobre -a prestação de serviço público de tele
fonia, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 ll: obrigatória a prestação de serviço público de te
lefonia, em. earáter individualizado e permanente, a pessoa fi
.dca ou jundica, mediante contrato com empresa concessionária 
condicionada à prestação de caução e a prazo certo para Ugaçã.~ 
do a:pa-relho telefônioo à rede pública, observadas as condições 
técnicas necessárias à efetivação da ligação. 

Parágrafo único. Ao invés da prestação de caução, é facul
tada a tQmada ae assinatura condie!onada à participação finan
ceira na .expansão e melhor_am-entos dos _serviços telefônicos, ob
servadas a:S1 demais disposições deste artigo e da legislação espe
cífica. 

Art. 2.0 Sempre que o aparelho telefônioo não for ligado à 
rede pública no prazo estipulado no contratQ a que se refere o 
artigo antari.or, a empresa concessionária obriga-.;e a pagar, ao 
promitente-assinante, jur·os e correção monetária sobre as pres
tações recebidas, contados a partir da celebração do contrato. 

Art. 3.0 Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçãü 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário_ 

Sala das Corn.is.sões, 28 de novembro de 1979. - Vicente Vuolo, 
Presidente em exercício - Evandro Carreira, Relator - Affonso 
Camargo - Lázaro Barboza. 

PARECER N.0 834, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Sobre o subs:titutivo da Comissão de Transportes, Co
municaA.;ões e Obras Públicas ao Projeto de Lei do Senado 
n.0 277/73, que "dete!"mina prazo máximo para a instalação 
de telefones adquiridos atra.vés de financiamento el dá 
outras providências". 

Rela.tor: Senador Tancredo Neves 

O Projeto sob exame retorna à nossa a.precLação, em decor
rên.c:ial de Emenda substitutiva que lhe f·::~i ofereci-da pelo I}ustre 
Senador Evanctro Ca.rreira, relator da matéria na Douta Comissão 
de T,ransr:ortes, Comunicações e Obras Püblioas: 

Em .resumo, pretende a alteração proposta que, ao invé5 da 
simples filoação de praoo p&ra. a Instalação de bclefones de que 
trata o Projeto, sejam as oonces-si,onárias obrigoadas a oontro.rtos 
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mediante ·caução ou participação firi.aricet-ra na ·expS.nsão e m·elho
ramentos dos serviços telefônicos, "a .prazo certo paiW lig'ação do 
aparelho teJ.efônloo à rede pública". 

Na hipótese dJa ligação não se ~efétu.ar no prazo do ·contrato, a 
empresa concessionária obriga-se a pagar, ao promitente-assinante, 
juros e oorreção monetária sobve as pr,estações vecebldias, oonta.dos 
a pa.rtir da celebração do contrato, 'conforme pJ:'Ievê o art. 2.0 do 
substitutivo. 

No mérito, há de verlficar-.se que, com a Emenda, o Projeto 
S!leanç.ará o m·esmo obj-etivo por outra via, ou seja - '~sem fixar 
valores ou datas, todos os casos de ligação serão especifi,eos'' -
oomo desta·ca o nobre sena<ior Ev.andro CatiT!eira - .;~o que se nos 
afigura: uma .reduç.ão da irregularidade apontada pelo· autor do 
proje,to" <o ilustre Seoodor Nelson Carneiro). 

Dianta do exposto e conslder"-nc!o que a Emenda Substitutiv"
melhora o Projeto, aCLemais de não ex:lstirem óbices quanto ao 
aspecto juridico-constitucional, nosso Parecer é pela sua -apro
V1ação. 

Sala das Comissões, 19 de marÇo de 1980. - Henrique de La 
Rocque, Presidente - Tancredo N-eves, Relator - Nelso.n Carneiro 
- Aloysio Chaves - Helvídio Nunes - Bernardino Viana -Cunha 
Lima - Murilo Badaro - Aderbal Jurema - Almir Pinto. 

PARECER N.0 835, DE 1981 
Da Comissão de Finanças. 

Relator: Senador Tancredo Neves 

. Apr:e~.entou o ilustre Senador Nclson Cartne::ro o pres,ente ~o.
Jeto de lei, o qual determina prazo para a !nSJta,lação d·e telefones, 
a:pós a assinatura de -contrato de aqu!siç.ão , coro. participação fi
nanceira do promitente-assinante nos investimentos da conces-
sionária. , 

A Comissão de Constituição e JustiÇa -maniiootou-sce pela OO!lS
tltucionalidade e jurldicida.de da proposição. 

Submetida a ma.téria ao exame da Comissão de TranspOrtes, 
Comunicações e Obras Públicas, p.ronunciou-Sr:J aquele 6rgãó rtéc
nico, 13JPÓS exaustivas considerações de o.l'ldem ,econômloo-finaneei
ra:, pela aprovação da sugestão, no·s termos da emenda substlt.u
tiva que -of,ereceu. 

Em ·sua nova interv·ençáo, nenhum __ óbice opôs à ·tral'llltação 
da matéria a Corn.issão de Constituição e Justiça 

Cabe-nos, nessa oportunidade, analisar a proposição sob o 
enfoqu-e financeiro, segündo a d•eterminacã.o da lei interna. desta. 
data. • 

A medida ,proposta peio eminente autor tem por objertivo evitaa: 
ev·entuais abusos por parte d:e ooncessionárta;s do serviço_ público 
doe tel•?fonia, promovendo a assin2~twra de contratos com os usuá
rios, os quais d-etennin.am o ini<Cio do pag.am.ent•o da assina.tum 
do telefone a prutir daquele ·momento·, ao passo qUJe a instalação.do 
aparelho ·som•ente ·se dá muitos meses após aquele art:o. 

Tal procadimento traria uma capi,talização da empresa eon
cesslonárl&, sem a ,ef,etlva prestação do serviço adquirido pelo 
usuário, o qual, pelo tato de antecipar o pagamento, seria a parte 
,prejudicada. 

O JlTojeto original fixava o ,prazo de 90 '(nocventa) dias para 
que instalado foss-e o aparelho, -sob p;ma do pag:amento de ju,ros 
e corr:eçã.:> monetária i:ncidentes sobr.e lUIS importâncias efet!va.
mente pagas desde a celebração do contrato. 

o Substitutivo oferecido, ,znt,stanto, anula os efeitos preten
didos com o projeto original, ao deixar· à .conv·enção do contrato o 
prazo para a instalação do telefone. · 

Com efeito, os .a.tuais contratos subordinam a instalação do 
aparelho às condições técnica do local onde o promitente-assi
nante solicita a sua ligação. 

Embora, quando do •ex:ame da matéria na Comfs.são de CmlS
tituição e Justiça, não tivéssemos vis-lumbrado as dificuldades que 
a providência em tela poderia trazer para as ·oonoossionáJrias, 
mesmo_ porque naquela assentada não nos cabia o exame do ·mérito 
da ·matéria, no presente m~omento atentamos para os ef:eitos nega
tivos que IJ{)derão advir com a adoçã.o da .pr.es·ente sug.e.stão. 

Não há como se subordinar ·s.: ligaç§.o do telefone, senão às 
condições técnica-s que possibi·litem o s-eu funciqnamento. 

!Doi<! momenttos distintos devem ser CiOnsideradoo, ou rejOl!J 
aquele em que o usuário em potencial se propõe, a adquil'ilr a. 
assinatura de uma linha telefônicE. e o da sua efetiva Instalação, 
a qual estará sempve eondicion~ à existência de cabo trans
missor e de outros equipamentos indlspensáv,els ao perfeito fun
cionamento do telefone. 

A estipulação obrigatória mediante· c!lspositivo legal, de prazo 
pam a instalação, levaria as -concessionári.a..s a duas s[ltuações: -

õu ins1JaJ!ariam ·elas novo equipamentos ·para .. erv~r a. pequena. prur
ceJ.a de usuários (e jamais o fariam em tão ,exíguo P""""") que 
firmaram contrato de aquisição o que redund:arta. eo:n desp.oorus 
~tosas e imp·x;evisíveis; - ou déixarlam de eontr.a.tar eom pessoas 
CUJO looal de .atividtades ou residência não estivesse em condições 
de '"''ceber o terminal telefónico. 

P"'vroe-nos que os aspectos técnicos que envolvem a instalação 
de aJPaa:elhos devem ser retuda.dos e deeidJ.c!os ,pelas concessionárias. 

Os praoos para ligação, como de .resto pnevê a emenda sub.sti
tutiva, devem ficar a cargo do contrato e, bem assim, ws penali
da.dss pelo seu ina.dlmplemento. 

Assim entendendo, não cremos que ·esti~éssemos deixando de 
atender aos interesses dos usuários, pois o direito de contmtaa:, 
preliminarmente, pcdena alijar grande ,proroela de pessoas que, 
3Jllte a per&pectiVa de mudan~a de ativida.de ou xesldência para 
local onde houvesse viabilidade de instalação de úernúnal no futuro 
estariam impossibilitados de firmar o respectivo contrat~ uma vez' 
que as concessionárias não teriam interesse em celebrá-'lo diante 
d.o ·risoo de ter de •a.rca1r com juros e cm:reção monetâxi·a. 

A medida em tda, a nQ&W ver, poc!erá afetaa: as finanças das 
empresas concessionárias, lntegmntes da administração pública 
indireta, além de não 'braz-=.r efetivos ·benefícios para os usuálrf.os. 

Desde que nos dl&pomos, oomo é da índole desta Clml!ssã.o 
a •examinax as matérias sob o prisma em.inenoteme!rllte •bé~ 
finaiOICeiro, deixando as d-ecisões políticas para o Plenârlo não 
vemos oomo opinar favora.relm•ente ao ~rocreto ora. analisado' bem 
como ao Substitutivo apresentado pela Co~ de TransPortes 
Comunicações e Obras Públicas. ' 

· Sa:1a das Comissões, 1.• '"" outubro de 1981. - Gabriel Hermes 
Presjdente, :em :e~e.rcício -- Tancredo Neves, Relã.tor - BemardinÓ 
Via.na. - Lomanto Júnior - Martins Filho - José Fragelli 
Pedro Simon - Mauro Benevides - Benedito Canelas. 

PARECERES N•s 836, 837 e 838, DE 1981 

Sobre o Projeto de !Besolnção n.• 53, de 1976, que 
"acrescenta alínea a.G art. 40'7, do Regimento Interno do 
Senad,t) Federal". 

PABIECER N.o 836, 1J1E 1981 

Da C<lmissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Helridio Nunes 

O nobre Senador Itamar Franco, atmvés do Projeto de Reso
lução n.• 53, de 1976, pretende acrescentar alinea aó art. 407 do 
·Regimento Interno do Senado IF'ederal. 

O acréscimo está assim redigido: 
~'f) parecer do órgão federal competente, no .setor, so

bre o projeto a ser executado na área objeto de transação, 
observados, principalmente, os aspectos econômicos, so
cial e de avaliação da gleba em relação ao mercado." 

2. Para que se possa formar idéia ,precisa a respeito da adi
ção proposta, vale transcrever o art. 407: 

"Art. 40'7. O Senàdo se :pronunciará sobre a aliena
ção ou concessão de terras publicas com área superior a 
3. 000 (três mil) hectares, salvo para execução de planos 
de reforma agrária (Const., art. 171, ,parágrafo único), 
mediante ,pedido de autorização, formulado pelo Governa
dor do Estado ou território respectivo, Instruido com: 

a) planta e descrição minuciosa. .das terras obj e to da 
tra.nsação, esclarecimentos· sobre ó destino que se lhes 
pretenda dar e .. rai!:ÕêS justlf1eat!Vo.s do ato; 

b) nome e nacionalidade da pessoa. fisica ou jurídica 
compradora, capacidade de ""Jlloração ,e idoneidade pro
fissional; 

c) planta e descrição de outras te:t:ras que o adquirente 
possua, oom especificação da respectiva área de utilização; 

d) parecer do órgão oompetente, nos Estados, sobre 
as condições agrológicas, ecológicas e climáticas das áreas 
objeto de alienação ou concessão, bem como de sua posi
ção em face dos transportes aos centros consumidores; 

e) esclarecimentos sobre a existência, na área cuja 
alienação se ,pretenda: 

1 - de .posseiros com mais de 10 (dez) anoo !ninter
ruptos de ocupação; 

2 - de silvícolas. 
§ 1.0 Tratando-se de concessão ou alienação nas zo

nas a que se refere o art. 89 da Constituição, o pedido de 
autorização será encaminhado ao Senado com ,prévio as
sentimento do Conselho de Segurança Nacional. 
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§ 2.0 É lícito a qualquer Senador, da representação do 
Estado, encaminhar, à Mesa, documento destinado a com
ple~entar a instrução ou o esclarecimento da matéria." 

3. A proposição do ilustre Senador Itamar Franco, pois visa 
a introduzir, no el·enco de requisitos para a alienação ou conc'essão 
de terras, '~parecer do órgão federal competente•~. 

Ocorre que a espécie versa sobre terras públicas, de propriedade 
dos Estados (art. 5.0, in fine, da C~nstituição) e Territórios que 
não se destinam a planos de reforma agrária, mas à execução de 
política própria, específica. 

Assim, subordinar a alienação ou concessão dessa terras a pa
recer de órgão federal> seria criar ca.ptis dim.inutio à autonomia 
estadual, com danosa repercussão no principio federativo. 

4. De outra parte, estabelece o art. 104, § 2.0 , do Regimento 
Interno, que, "tratando-se de inco!lsJãtucional!dade ou injuridici
dade parcial, a Comissão poderá oferecer emenda supressiva ou 
substitutiva, corrigindo o_ vício". 

Face ao exposto, o parecer é por que a matéria tenha nonnal 
tramitação, por constitucional, mediante a apresentaf!ão da se-
guinte emenda supressiva: _ -

EMENDtA. iN.0 1 - COJ 
Suprima-se, depois da expressão inicial "parecer do órgão", a 

palavra ":federal". 

Sala das C~missões, 2 de junho de 1976. - Accioly Filho, Pre
sidente - Helv1dio Nunes, Relator - Renato Franco - Leite Cha
ves - Gustavo Ca.panema. - Otto Lehma.nn - Henrique de La 
Rocque - José Sarney - Heitor Dias. 

PARECER N.0 837, DE 1981 
Da Comissão Diretora 

Relator: Senador DimU"te Mariz 
O Regimento Interno do senado Federal, em seu art. 407, as

sim dispõe: 

uArt. 407. O Senado- se prorúmciará sobre a alienação 
ou concessão de !erras públ!cas com área superior a 3 . 000 
(três mil) hectares, salvo para execução de planos de re
forma agrá.ria (Const., art. 171, parágrafo único), median!e 
pedido de autori~ação, formulado pelo Governador do Es
tado ou Território respectivo, instruido com: 

a) planta e descrição minuciosa das !erras objeto da 
transaç.ão, esclarecimentos sobre o destino que se lhes pre

' tenda dar e raz&es justificativas do ato; 

b) nome e nacionalidade da pessoa física ou juridlca 
compradora, capacidade de exploração e idoneidade pro
fissional; 

c) planta e descrição de outras terras que o adquirente 
possua, com especificação da respectiva área de utilização; 

d) parecer do órgão competente, nos ~tados, sobre as 
condições agrológ!cas, ecológ!cas e climáticas das áreas 
objeto de alienação ou concessão, bem como de sua posição 
em face dos transportes _aos centros consumidores; 
e) esclarecimentos sobre __ a_ existência, na área cuja alie
nação se pretenda: 

1. de posseiros com mais de lO (dez) anos ininter
ruptas de ocupação; 

2. de silvícolas. 
§ 1.0 Tratando-se de concessão ou alienação nas zo

nas a que se refere o art. 89 da Constituição, o pedido de 
autorização será encaminhado _ao Senado com prévio as
sentimento do Conselho de Segurança Nacional. 

§ 2.0 ;;: licito a qualquer senador, da representação do 
Estado, encaminhar, à Mesa, documento destinado a com
plementar a instrução ou o _esclarecimento da matéria." 

2. O presente Projeto de Resolução ma_nda acrescentar ao 
referido artigo a seguinte alinea: 

"f) parecer do órgão federal competente, no setor, so
bre o projeto a ser executado na área objeto da transação, 
observados, principalmente, os aspectos econôrnicos, social 
e da avaliação da gleba em relação ao mercado." 

3. o projeto, de iniciativa do emlnen!e senador Itamar Fran
co, foi por este justificado oralmente, .em plenário. 

O argumento central do ilustre Autor da Proposição está con
tido neste treGl;o da sua fala: 

"Ninguém desconhece que, n'o Brasil, a propriedade de 
terras constitui problema dos mais sérios, já tendo sido 
registrados casos de interesse da segurança nacional, como 
a venda de imensas glebas a estrangeiros. denunciada hâ 

~guns· anos no Congresso, tendo ensejadO, inclusive, Co
missão Parlamentar de Inquérito, enquanto a gr!lagem é 
assunto constante do noticiário dos jornais." 

4. Antes de entrar n,o mé:rito do assunto, seja-nos lícito lou
var as patrióticas preocupações do Senador Itamar Franco, no 
que tange aos interesses da segurança nacional, a que todos deve
mos estar _atentos, maxime na. atual conjuntura internacional, 
quando tantas dificuldades se antepõem aos países em desenvolvi
mento que procuram consolidar sua independência. 

5. Não obstante esse reparQ, quer-nos parecer que não se 
justifica a alteragão que se pre!ende fazer no Regimento Interno, 
e isso porque, em nosso entender, o Regimento, no art. 407, já 
r-esguarda os superiores interesses do pais, no que tange a sua 
segurança. 

Efetivamen!e, o § 1.0 do aludido dispositivo determina que 

j'tratando-se de concessão ou alienação nas zonas a 
que se refere o art. 89 da Constituição, o pedido de auto
rização será encaminhado ao Senado cotn prévio assenti
m.ento do Conselho de Segurança 'Nacional." 

HOra~ o Conselho de Segurança Nacional, a quem com
pete (art. 89 da Constituição) "estudar, no âmbito in!erno 
e externo, os assuntos que interessem à segurança nacio
nal" é que "indica as áreas indispensáveis à segurança 
nacional e os municípios con_:siderados de seu interesse'', 
cabendo-lhe, ainda, dar "assentamento prévio" à "con
cessão de terras"7 "em relação às áreas indispensáveis à 
segurança nacional." 

A alien_s;ção de terras já está, portanto, devidamente discipli
nada, no tocante ao resguardo _dos interesses nacionais, não nos 
parecenao- conveniente ir além do. que prescreve, na espécie, a 
Constituição, sob pena de :podennos, inclusive, dificultar o apro
veitamento econômico de áreas de terra nos diversos Est;:tdos. 

Além disso, o art_ 40.7 do Regimento, como vi:rnos, na alínea d, 
já exige, para a alienação de terras nas condições ali indicadas, 
"parecer do órgão nos Estad_osn~ e~ no § 2:.0, faculta a "qualquer 
Senador, da representação do Estado, encaminhar à Mesa do

-cumento destú}ado a comp~ementar a instrução ou o esclarecimen-
to da matéria". -

Quer-nos parecer, ainda, que ir-se na hipótese, além dos limi
!es fixados na carta !!Vlagna (exigindo-se o pronunciamento de 
órgão federal em questões da eeonom!a interna dos Estados não 
relacionadas com a segUrança nacional) seria atentar contra a 
autonomia desses Estados. 

6. Por todo o exposto, embora enaltecendo as nobres inten
ções do autor do Projeto, opinamos no sentido da rejeição deste, 
por desnecessário. 

Sala das Comissões, 5 de junho de 1979. - Lulz Viana, Presi
dente - Dinarte Mariz, Relator -Nilo Coelho -Alexandre Costa 
- Gabriel Hermes - Lourival Baptista - Gastão Müller. 

PARECER N,0 838, DE 1981 
Da Comissão de Legislação <Social 

Relator: Senador Gabriel Hermes 

A presente proposição, de autoria do nobne Sena:ctor Itamar 
Franco, deseja incluir, no elenco de requisitos- que o ar't. 407 do 
Regimento Interno do Senado jâ exige para a a.J.ienação ou con
cessão de terras também um ".parecer do órgão federal competente, 
no setor". 

A C<>ml.ssão de Constituição e Justiça, dando pela inconstitu
cionalida:de de se subordinar, a um órgão :federal, a alienação ou 
concessão de terras Públicas pertencentes aos Estados, corrigiu o 
Projet·o, com urna emenda, na qual se suprimiu a palavra federal. 

Admitiu, pois, a viabilidade da proposição, deferinckJ a um 
lnd'etermina:do "órgão competente"~ da ârea estadual, mais esse 
parecer que o art. 407 do Regimento Interno do Senado passaria 
a exigir. 

O Parecer da Gorn.issão Diretora, prolatado ·pelo ilustre Be·
nador Dinarte Mariz deu ao problema segundo penso o melhor 
encaminhamento: opinou pela rejeição' do Projeto, PQ/ desneces
sário. 

Vale ressaltar o l5eguj.nte trecho do referido Parecer aprovado 
pela Comi&:;ão .Diretora: 

"Ora, o Conselho de segurança Nacional, a quem com
pete (art. 89 da Constituição) "estudar, no âmbito in
terno e externo, o.s assuntos que intere-ssem à segurança 
naciona~" é que "indica as áreas indispensáveis à segu
r:ança nacional e os municípios considerados de seu in
te!esse", cabendo-lhe, ainda, dar "assentimento prévio" 
à concessão -.de terras. "em relação às áreas indispen
sáveis à segurança: nacional". 
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A alienação de terr_as _já está, .portanto, de·vidamente 

disciplinada, no toc·ante ao· resguardo dos interesses na
cionais! não nos p~recend'O conveniente. ir além do que 
prescreve, na espécie, a Constituição, sob pena de poder
mos. inclusive, dificultar o aproveitamento económico de 
áreas de terra nos diversos Es·tados. 

Além disso, o artigo 407 do Regimento, como vimos, 
na alínea d, já exige, para a alienação de terras nas 
condições ali in~icadas, "parecer do órgão nos Estaldos", 
e no § 2.0 , faculta a "qualquer Senador, da representação 
do Estado, encaminhar à Mesa documento destinado a 
complementar a instrução ou o escla:redmento da maté
ria". 

Quer-nos parecer, ainda, que ir-.se, na hipótese, além 
dos limites fixados na carta Ma:gna (exigindo-se o pro
nunciamento de órgão federal em questões da economia 
interna dos Es.ta<dos não relacionadas com a segurança 
nacional) seria atentar contra a autonomia desses ES
tados.'' 

Este é, igualmente, o meu ponto de vista em relação ao Projeto 
de Resolução n.0 53. de 1976, o que me leva a opinar por sua re
jeição também no âmbito deste órgão Técnico. 

Sala das Comissões, 1.0 c!e ol>tubro de 1981. - Aloysio Chaves, 
Presidente - Gabriel Hermes, Relator - Arno Damiani - José 
Fragelli, vencido - Eunice Micbiles - Humberto Lucena, ven
ciio (com voto em_ separad'o). 

O nobre relator da proposição, neste órgão técnico, emitiu 
voto em que, após transcrever trechoB do proferido pelo Senador 
Dinarte Mariz na Comissão Diretora, conclui pela rejeição do pro
jeto. 

Na ocasião, divergi de S. Ex.a, rezão pel-a qual pedi vi.sta para 
melhor poder expor meu ponto de vista. Para isso, vamos fazer 
breve rooapitulação da matéria. a fim de justificar a posição que 
esposamos. 

Pretende o ilustre autor da proposição, Senador Itamar Franco, 
introd-uzir alinea ao art. 407 do Regimento Interno do SenadO, 
que trata da a:lienação ou concessão de terras. 

Como é sabido, o parágrafo único do art. 171 da OOnstituição 
Federal ·exige prévia autorização do Senado para a alienação ou 
concessão de terras púb!ica:s com mais de três mil hectares. 

A nossa lei interna regulamentou o dispositivo, nos artigos 
407 a 409, quando estatuiu as exigências a s-erem cumpridas pelos 
interessados. A essas_ exigências pre.tende_ a proposição em de:bate 
acrescer outra, que tem o seguinte teor: 

"f) parec·er do órgão técnico com.p-etent_e, no setor. 
sobre o projeto a ser exee-uta·do na área objeto da tran
sação, observados, principalmente, os aspectos econõmieo, 
social e doe avaliação da gleba em relação ao mercadO." 

A douta: Comissão de Constituição e Justiça, através do voto 
do relator, o.pinou pela constitucionalidade e apresentou emenda 
mandando suprimir a. palavra "federal'', que vem em seguida à. 
expressão inicial "parecer do órgão". 

Na comissão Diretora, foi aprovaocto o parecer ~resentado 
pelo Senador Dinarte Mariz. que cone'uiu pela rejeiçao. 

Neste órgão técnico, o nobre relator, aPós transcrever trechos 
do parecer aprovado pela Comissão Diretora opinou no mesmo 
sentidc. Dai, a razão de ser do meu ped1do de vist~. 

Data venia, entendo que o proj.eW merece ser apr-ov.ado, nos 
termos em que o fez a Comissão de CQn.stituição e Justiça e ado~ 
tada a emenda por ela proposta. 

Para chegar a essa conclu.são, o relator do projeto naquele 
órgão técnico assim discorreu: 

"3. A proposição do ilustre Senador Itamar Franco, 
pois, visa a introduzir. no elenco de requisitos para a 
alienação. ou concessão de terras, 4'parecer do órgão fe
d-eral competente." 

Ocorre que a espécie versa sobre terras públicas de 
propriedad-e dos Esta.ãos (art. s.o, in fine, da const1tuição 
e Territórios, que não se destinam a ulanos de reforma. 
agrária, mas à execução de política prÕpria, específica. 

Assim, subOrdinar a: alienação ou conc·essão dessas 
terras a pare:cer de órgão federal seria criar capitis dimi
nutio à autonomia estadual, com danosa repercussão no 
princípio federativo." 

Em conseqüência desse entendim·ento, foi proposta e a:provaç.a 
emenda que suprimiu a palavra "federal" .. em seguida à expressao 
"parecer do órgão". 

Por outro lado, em transações de terras desse vulto - e nós 
temos exemplos já ocorridos de concessões de imensas áreas de 

terras a: empresas estrangeiras que estão a nos aconselhar ~aior 
cuidado e prudência neste assunto - não será demais exigu·-.se 
pronunciamento do órgão competente, inclusive daquel-e que mais 
de p·erto, por sua própri!t compe•têncla, esti_ver ligado ao problema, 
para ·que novos elementos sejam prop-orctona:dos ao Senado, es
clarecendo em suas minúcias a alienação ou a concessão preten
dida, não só para que esta Casa tenha elementos suficientes P~~a 
se pronunciar, como, sobretud·o, para que seja preservado o 2egr
timo interesse público. 

Por esses motivos o voto é pela aprovacão do Projeto de Re·
solução n.o 53 de 1976, nos .termos em que o- fez a. douta Comissão 
de Constituição e Justiça:. 

Sala das Coroiss_ões, 1.0 de outubro de 1981. - Humberto 
Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Expediente lido vai à 
publicação. 

Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. l<J-Secretário. 
São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI po SENADO No 290, DE 1981 

Altera dispositivo da vigente legislação. ~videneiária, 
para o fim de elevar o valor .d'o. auxílio-doença 'devido tios 
segurados. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O § 1.0 do art. 24 da Lei n.0 3.807, de 26 de agosto 

de 1960, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"§ 1.0 O auxího·-doença consistirá numa. renda mensal 

correspDnd-ente ao valor do salário-de-benefício." 
Art. 2.0 As despesas d-ecorrentes da execução desta lei corre

rão por conta das fontes d·e recursos da -previdência social, pre
vistas no ar+. 69 da Lei n.0 3.807, de 26 de agosto de 1960. 

Art. 3.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
o § 1.0 do art. 24, da Lei n.• 3.8G7, de 26 de agosto de 1960 

(UOPS), ao dispor sobre o valor do auxilio-doença d·evido aos se
gurados qu-e se incapacitem para o trabalho, consagra verdadeira 
incongruência, pois estabe-lece que dito benefício será de 70% do 
salário-de-beneficio. 

Ora, quando o segurado fica doente >é justamente ai que tem 
suas despesas acrescidas com a compra de medicamentos, etc., 
necessitando, pois, no mínimo, de r-eceber importância compatível 
c-om o seu orçamento costumeiro. 

Por i.sto que, atendendo sugestão do Sindicato dos Trabalha
dores em Empresas Ferroviárias do Rio de Janeiro, oferecemos à 
con.slderação da casa este projeto alterando a legislação previden
ciária, lembrando, inclusive, que ele não se omite de oferecer a 

fonte de custeio, em atenção ao disposto no parágrafo único do 
art. 165, Constituição. 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1981._ - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N.o 3.8G7, DE 26 DE AGOSTO DE 1@60 
•••••••••• -••••• ! •••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Do auxílio-doença. 
Art. 24. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após 

12 (doze) contribuições mensais, ficar incapacitado para seu tra
ba;ho por prazo superior a 15 (•quhlze) dias. 

§ 1.0 O auxílio-doença consistirá numa renda mensal corres
pond-ente a 70% (setenta por cento) do "salári-o-d-e-beneficio", roais 
1% (um por cento) desse salário por ano compl-eto de atividade 
abrangida pela previdência .social ou de contribuição recolhida nos 
termos do art. 9.0 , até o máximo de 20% (vinte por cento), arre
dondado o total obtido para a unidade de cruzeiro imediatamente 
superior . 

. . . . . . . . . . . . ·r A~· "êOmiSs.6eS. -ci~. CO;iSütüiÇiíô. é. :;;.s·ú~ã: -d~. L"éii~i~: 
ção Social e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Os projetos lidos serão 
publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 111-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO No 336, DE 1981 

Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro que tenham tra~ 
rnitação conjunta os seguintes projetos: 

Projeto de Lei do Senado nll99, de 1980, e Projeto de Lei do Senado nll 7, 
de 1981. 
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Sala das Sessões, 6 de outubro de 1981.- Humberto Lucena, Presidente 

da Comissão de Legislação Social, em exercício. 

REQUERIMENTO N• 337, DE 1981 

Nos termos do artigo-282 do Regimento Interno, requeiro que tenham 
tramitação conjunta os seguintes- prOjetes: 

Projeto de Lei do Senado n• 45,de 1981; 
Projeto de Lei do Senado n9 6, de 1981; e 
Projeto de Lei do Senado n• 131, de 1979. 
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1981.- Aloysio Chaves. Presidente da 

Comissão de Constituição e Justiça do Senado FederaL 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os requerimentos lidos se· 
rão publicados e incluídos em Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, oficio que vai ser lido pelo Sr. }9~Secretário. 

E lido o seguinte 

Urgente Em 30 de setembro de 1981. 
DIV (31(400(A49) (B46) 
Visita do Presidente da República do Mali. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que visita

rá o Brasil, em carâter oficial, no período de 6 a 7 de outubro próximo, Sua 
Excelência o Senhor Moussa Traoré, Presidente da República do Mali, acom~ 
panhado de comitiva. 

2. Muito agradeceria a Vossa Excelência o obséqui de informar~me se, 
no próximo dia 7 de outubro, às 11:00 horas, o Congresso Nacional, reunido 
em Sessão Conjunta, concordaria em receber a visita de Sua Excelência o Se
nhor Presidente da República do Mali. Informo Vossa Excelência de que es
tou dirigindo oficio em idênticos termoS a Sua Excelência o Senhor Deputado 
Nelson Marchezan, Presidente da Câmara dos Deputados. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
do meu profundo respeito. - Ramiro Saraiva Guerreiro: 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Com referência ao expe
diente que acaba de ser lido, a Presidência, ouvida a Mesa da Câmara dos De
putados, convoca sessão conjunta, sólene, a realizar~se amanhã, às onze ho
ras, destinada a receber Sua Excelência o Senhor Presidente da República do 
Mali, Mousa Traoré, designado oradores da sessão o Senador Jorge Kalume 
e o Deputado Carlos Santo.s. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência recebeu ofí
cio do Presidente da Comissão âe Assuntos Regionais comunicando que o 
Senador Aloysio Chaves foi designado, por deliberação daquele órgão técni~ 
co, para participar da Reuniãodo ConSelho Deliberativo da SUDAM, reali~ 
zada no período de 24 a 25 de setembro do corrente ano, na cidade de Belém. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Teotónio Vilela. 

O Sr. Teotônio Vilela - Sr. Presidente, desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden-
te, Srs. Senadores: · 

Recebi correspondência do Pl:'esid~n_te da Sociedade de Medicina e Ci
rurgia do Rio de Janeiro e Presidente eleito da Associação Médica Brasileira, 
Professor Mário Barreto Corrêa Lima, em qUe S. Sf assim se manifesta: 

"SoliCitamos os bons ofícios de Vossa Excelência no sentido de 
atuar em favor da suspensão de recente medida da Presidência do 
INAMPS que, alegadamente visando racionalizar a assistência mé
dica, através do intento de coibir a ociosidade de consultórios em 
próprios do INAMPS, terá, em realidade, efeitos opostos, represen
tando até mesmo um risco à integridade física de seus funcio
nários.n 

No D~correr da missiva, o ilustre Presidente eleito da Associação Médi~ 
ca Brasileira aponta: 

HTal se dá, por exemplo, com a in_t_enção pouco sensata de en
cerrar o plantão de 20 horas semanais às três horas (3:oo hs.) da ma~ 
drugada." 

E pergunta: 

"Poderá o profisslOnal, Tüna doutora, por exemplo, que traba
lhe num posto distante voltar com segurança para casa a esta hora? 

Que vantagens o INAMPS ou os segurados terão com tal medi
da? Evidentemente nenhuma, afora os riscos, os incômodos, o des
respeito aos profissionais e o_despautério. 

Da mesma forma, querer que o profissional de trinta horas que 
trabalhe em regime de plantão, não possa complementar suas seis. 
horas aos _domingos é querer impedi-lo de ter alguma outra ati vida~ 
de, o que é injusto e até, salvo melhor juízo, ilegal. 

Permiti~ me alertar, outrossim, que a solução alvitrada pela Pre
sidência do INAMPS de colocar escalas de profission~is, com no
mes, matrículas, horários, etc., no lado externo (do público) das 
portas das salas em que esses deverão exercer·suas atividades, que às 
vezes são mutáveis, como saídas de ambulância, por exemplo, pode
rá gerar graves e indesejáveis connito_s. 

Tal deve ser evitado, mesmo porque o objetivo declarado pode
rã ser plenamente atingido dando maior responsabilidade às respec
tivas chefias e nunca desautorizando~as. 

Na certeza de que Vossa Excelência atentarápara a in~ficácia, 
quanto ao atingimento das metas admitidas e, para os graves riscos, 
quanto a sua execução, com que a esdrúxula ordem de serviço ace~ 
na, apelamos em nome da categoria médica previdenciária, para que 
Vossa Excelência desenvolva esforços para o imediato cancelamen
to da medida. 

Com protestos de estima e consideração,- Pr~f. Mário Barre
to Corrêa Lima, Presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia do 
Rio de Janeiro e Presidente Eleito da Associação Médica brasileira" 

Acredito que agora, com a recente substituição do Presidente do 
INAMPS, Dr. Harry Graeffpelo Dr. Júlio Dickstein, essa situação deverá ser 
reavaliada pelo novo presidente. E creio mesmo que, num ato de just~ça, S. S• 
revogará essa portaria, porque, como bem se diz aqui, não é possível terminar 
as vinte horas semanais às três horas da madrugada, principalmente quando 
se sabe que entre o corpo de servidores do INAMPS estão as médicas. E, que 
segurança teria uma pobre médica, por exemplo, no Rio de Janeiro, ao se lo
comover do posto onde ela trabalha para a sua residência, sem correr o risco 
de um assalto ou de qualquer outra ocorrência que viesse causar~lhe danos 
fisicos'? 

Sr. Presidente, esta é a primeira parte deste meu breve pronunciamento, 
referente aos médicos do INAMPS. 

A segunda parte diz respeito a uma carta que recebi de um colega meu, 
cearense, médico sanitarista, que, a certa altura, diz que 

~~dentre os benefícios concedidos ao~ médicos pelo Governo. 
Federal) entre outros, está o que promoveu de três referências os 
ocupanteS-dos cargos ou empregos de médicos, tais como os Médi~ 
cos de Saúde Pública e Médico Veterinârio, cujas joi'nadas de traba~ 
lho são de vinte, trinta horas semanais, com vigência a partir de 111 
de junho de 1981." 

Enquanto isto acontece com as duas categorias referidas jâ o mesmo não 
ocorre com os médicos sanitáristas. Quero chamar a atenção para esta parte: 
há, hoje, uma carênCia muito grande de médicos sanitaristas no País, e são 
eles na verdade, que fazem a saúde pública. De certa feita, logo ao chegar ao 
Senado, fiz ver o que representava o SESP - Fundação Serviços de Saúde 
Pública, principalmente na região amazônica. 

Viajando eu em 1959 pela Amazônia, pude observar, Sr. Presidente, o 
trabalho do SESP naquela região. Conheci o Hospital de Santarém, o ambu~ 
la tório de Paríntins, onde muitos JOvens médicos sanitaristas se entregavam 
àquele trabalho patriótico de erradicação não só da malária, como de outras 
doenças, endémicas na conflagrada, região aniazônica, naquele tempo, em 
1959, menos povoada do que hoje. Atualmente com a presença da Transama
zônica, da Perimetral Norte e com Carajás, Tucuruí, Serra Pelada, estão che
gando pOr lá novos re~rsos da medicina, inclusive com a assistência do pró
prio Ministério da Saú-de. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex' um aparte, nobre Senador Al
mir Pinto'? 

O SR. ALMlR-PINTO- País não. Com o maior prazer, ouço o aparte 
do riobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. M3.Uro- Bcnevides -:- Nobre Senador Almir Pinto, também imen~ 
cionava eu manifestar-me hoje a respeito da situação do sanitarista diante do 
Decreto-lei n9 1.874. Quando recentemente estive em Fortaleza, fui procura
do por uma comissão de médicos sanitaristas. Essa comissão expôs a insatis
fação e o inconformismo dos 202 facultativos que integram essa categoria 
diante do Decreto-lei n9 1.874 que reposicionou a classe médica no Serviço 
Público Federal. Naquele ense}o, os médicos apelaram para que nós da repre
sentação política do Ceará, no Senado, intercedêssemos junto as autoridades 
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competentes, o Sr. Ministro da Saúde e o Sr. Diretor-Geral do DASP, no sen
tido de que fosse corrigida essa injustiça praticada pelo decreto-lei supra
referenciada. 

O SR. ALMIR PINTO- Nobre Senador, agradeço o aparte de V. Ex• 
Também estive recentemente em Fortaleza, como disse, ontem, no meu rela
tório. AcompanfianGo S. Ex• o Sr. Ministro Mário Andreazza às inaugu
rações em Fortaleza, recebi ainda autorização da Presidência da Comissão de 
Assuntos Regionais para representar aquela comissão e esta Casa, na 255~ 
Reunião da SUDENE, realizada em Recife, a 30- de setembro último. Apro
veitei o fim de semana e viajei até Fortaleza, noSsa capital. Lá, fui procurado 
por colegas, ~édicos sanitaristas, que chega~am a dizer exatarnente isto: é tão 
pequeno, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o ri.Umero de médicos sanitaristas, 
que quase nenhum ónus maior seria causado ao erário nacional, em atenden
do à solicitação de justiça e mesmo de legalidad_e do que eles reivindicam. 

Sr. Presidente, irei ao Sr. Ministro da Saúde- para isto_jã estou provi
denciando uma audiência - a fim de levar a S. Ex• essa reivindicação que 
acho justa, porque sou médico e tenho como obrigação defender a minha 
classe. A política é um derivativo da minha vida. Este ano, a 5 de dezembro, 
completarei 45 ariOs de formado em Medicina, pela Faculdade de Medicina 
da Bahia. Quero dizer, no entanto, se não fosse justa a pretensão dos colegas 
da Presidência, eu procuraria dissuadi-los, de lutar pelo que achasse eu im
procedente, Mas, pelo contrário, os 8 médicos que integram o Senado Fede
ral, sabem que o sanitarista é, na verdade, o homem que faz saúde pública, e 
não se justifica essa discriminação, deixando-o à margem do que, por justiça 
lhe deve ser reconhecido. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex" um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO- Pois não. Ouço, com o maior prazer, o aparte 
de V. Ex• 

O Sr. Humbirto Lucena- Também recebi da Paraíba.um memorial dos 
médicos sanitaristas enfatizando as suas reivindicações ao Governo. 

Aproveito a oportunidade do seu pronunciamento para trazer, a minha 
solidariedade à justa causa dos médicos sanitaristas. 

O SR. ALMIR PINTO - Agradeço a V. Ex• a solidariedade. Como 
vêem os Srs. Senadores, todos os médicos sanitaristas estão procurando os re
presentantes dos seus Estados para reivindicarem, junto a S. Ex• o Senhor 
Ministro da Saúde, a retificação, da antipática discriminação de que estão 
sendo • 'tim<..s. 

Agr.I..:!e(".IJ o aparte de V. Ex~ nobre Senador Humberto Lucena. Estou 
sentindo que este movimento que os médicos sanitaristas do Brasil estão fa
zendo, junto a S. Ex' o Senhor Ministro da Saúde, é justo, por ser de inteira 
justiça o qu~ reivindicam. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 

S. Ex" declina da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Acabo de chegar à Casa e tomar conhecimento das notícias que dão 
conta da morte do Presidente Egípcio, o Sr. Anuar Sadat, vítima- segunto 
noticiário - de ataque de soldados do seu próprio exército, no decorrer de 
uma solenidade cívico-militar. 

É impressionante verificar, Srs. Senadores, como a violência no mundo 
de hoje não poupa estadista, não poupa o cidadão anónimo das ruas, o chefe 
de família. O desvario parece mesmo ter assentado praça neste fim de século 
XX, quando nem mesmo o Sumo Pontífice pôde se colocar à margem desse 
risco, pois o Papa João Paulo II acaba agora de se restabelecer de' um 
atentado que estarreceu a humanidade. 

Seria interessante, Sr. Presidente, uma análise mais apurada das razões 
por que a violência tem se acentuado de uma forma extraordinária em todos 

·\ :-;-. os recantos da terra. 
"-, .'t • Afinal, o que de novo estaria acontecendo, gerando no seio das massas 
t'·~~rn número tão grande de desajustados, de insatisfeitos e de revoltados, que 

"b'uscam na prática da violência, não sei se uma espécie de auto-afirmação, ou 
até mesmo fazendo da sanha destruidora, que ceifa vidas, que atenta contra 
tudo, uma espécie de mensagem inteligível ao homem civilizado. 

Essas palavras, Sr. Presidente, me ocorrem em vista do noticiário que 
acabo de ler, que, sem dúvida alguma, choca a opinião mundial, pois o chefe 
ie Estado egípicio era, sem favor algum, uma das personalidades mais 

importantes de urna das áreas mais conturbadas do Globo. Ã frente do 
governo de seu país, por tantos anos, a impressão que recolhemos- nós que 
graças a Deus estamos tão distantes do Oriente Médio- é que o Presidente 
Anua r Sadat gozava não apenas de grande credidibilidade internacional, mas 
sobretudo de um enorme carinho e do apreço do seu povo. 

1':: evidente que governar não é (ácil em nenhum lugar do mundo, mas 
também é notório que governar em uma região perenemente conturbada é 
tarefa atrida mais árdua. E, talVez porque Anuar Sadat foi capaz de, à frente 
do governo de seu país, ter-se de tal forma nas ações do seu governo, que 
acabou por merecer a credibilidade e o respeito da opinião pública 
internacional~ -a notícia qUe agora- chega, nos telex, de sua morte, nos deixa, 
Sr. Presidente, chocad-oS; ante um fato tão inesperado. 

É natural que a violência, muitas vezes, encontra, sobretudo nas 
injustiças sociais, a força maior que lhe dá alento. É verdade que, diailte de 
circunstâncias~ às vezes adversas, o homem tende a extrapolar uma carga 
maior de emotividade e- por que não dizer?- também de irracionalidade. 

Isto, Sr. Presidente, longe de fazer com que nos acostumemos com a 
violência, deve servir de exemplo para todos os homens públicos de todos os 
lugares, no sentido de se precaverem, buscando, sobretudo, evitar que o reino 
das injustiçaS possa pelo menoS servir de pano de fundo ao desencandear das 
ondas de violência que tanto inquietam a humanidade. 

O homem, feito à imagem e semelhança de Deus, nasceu para os atos de 
justiça. E, quando o homem é levado à prática de agressões contra a 
sociedade ou contra o seu semelhante, é, sem dúvida alguma, um desvio desse 
comportamento maior, um afastamento dos caminhos que o homem deve 
palriiilhar, sempre buscando a paz, sempre buscando a realização da justiça 
social e sempre buscando aproximar-se mais da face do Criador. 

Estas as considerações, Sr. Presidente, que entendi conveniente tecer 
ante a notícia do brutal atentado praticado contra o presidente da nação 
egípcia. (Muito bem! O orador é cumprimentado.) 

O SR, PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador M aura Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Os m-édicos sanitaristas de todO o País sentem-se prejudicados - e foi 
ressaltado, há poucos instantes, pelo nobre Senador Almir Pinto - pelo 
tratamento que lhes foi atribuído, através do Decreto-lei n9 1.874, de 8 de 
julho do corrente ·ano, pelo Governo Federal, numa omissão inqualificãvel, 
que necessita ser corrigida pelos setores oficiais competentes. 

Em razão disso, os interessados vêm-se movimentando com o objetivo 
de reparar a clamorosa injustiçaf alegando em seu prol os inestimáveis 
serviços que prestam à comunidade. 

Desenvolvendo atividades de alta significância, para resguardar a 
população brasileira das várias endemias que atingem algumas ãreas do 
nosso Território, como sejam malária, doença de Chagas, tracoma, 
esquistossomose, febre amarela, peste bubónica, filariose, leishmaniose etc., 
os sanitarístaS sempre desfrutaram de especial atenção, refletida no 
enquadramento em escalas salariais mais compatíveis com a relevância do 
mister que se dispuseram a cumprir no serviço público da União. 

Ao Ministro Waldyr Arcoverde, os 202 prejudicados já fizeram chegar a 
sua natural preocupação com a solicitação para que sejam reposicionados, 
com a alteração no supra referenciado decreto-lei. 

Sobre o. assunto, elaboraram os mesmos uma circunstanciada Exposição 
de Motivos, vazada nos seguintes termos: 

1.874/81 
"OS MÉDICOS SANITARISTAS E O DECRETO No 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da R .... '•hlica, atendendo à 
reivin"diC3.ção de melhores salários dos médicos do serviço público, 
expediu o Decreto n'1 1.874, de 8 de julho de 1981, r.:posicionando os 
atuais ocupantes de cargos ou empresas dos Qu~.dros ou Tabelas 
Permanentes de Médico, Médico de Saúde Pública (em extinção), 
Médico do Trabalho e Médico Veterinário, sujeito à jornada de 
trabalho de 4 ou 6 horas diárias. O Decreto promoveu o Médico de 
três referências acima da qual se encontrava. 

Uma categoria de médicos, contudo, deixou de ser beneficiada 
pelo ato presidencial - os Médicos Sanitaristas do Ministêrio da 
Saúde atualmente integrando o Grupo de Saúde Pública do citado 
Ministério. 

A criação do Grupo de Saúde Pública atendeu a uma 
necessidade fundamental do Ministério da Saúde~ não só para 
orientar o- processo de mudanças comportamentais de seus 
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servidores e, desse modo, tornar realidade a implantação do Sistema 
Nacional de Saúde, como capacitot>O para exercer melhor as suas 
importantes atribuições _e desenvolver, com maior eficácia, os seus 
programas de saúde. 

Portanto, para atender às necessidades da instituição, os 
médicos de Saúde Pública envolvidos nos programas de alcance 
coletivo do Ministério da Saúde ingressaram na "carreira de 
Sanitarista'', passando a serem chamados de Médicos Sanitaristas. 

O Médico Sanitatistau·abalha normalmente 8 (oito) horas por 
dia (os médicos beneficiados têm regime de trabalho de 4 a 6 horas) 
e em regime de dedicação exclusiva. Significa, portanto, que- não 
podem ter outro vínculo empregatício ou compromisso profissional. 
Isto porque as ações de saúde a cargo do Grupo Saúde Pública 
requerem, muitas vezes, atividades ininterruptas por períodos 
prolongados e deslocamentos imprevisíveis ou planejados, cujo 
cumprimento exige uma disponibilidade absoluta do servidor. 
Enquanto isso, os médicos ligados à atenção médica individual ou a 
outras atividades, beneficiados_ pelo Decreto n9 1.874/81, podem 
possuir dois ou mais vínculos empregatícios. 

Sob o ponto de vista funcional, os Médicos Sanitaristas 
desempenham atividades de alta relevância para a Saúde Pública, 
concentrando sua atuação em programas de prevenção primária, 
isto é, aqueles destinados à_ proteção da população contra as 
enfermidades. Cite-se, como exemplos, os programas contra as 
grandes endernias (malária, doença de Chagas, esquistossomose, 
febre amarela, leishmanioses, tracoma, peste, ... ) e as campanhas de 
vacinação em massa, como ocorreu_ com a varíola (hoje erradicada), 
meningite meningicócica e poliomelite. Estes programas são 
planejados e dirigidos por Médicos Sanitaristas, os quais, na 
maioria das vezes, ainda são os seus executores. · 

Os custos crescentes da atenção médica, que comprometem 
atualmente a Previdência Social no País, devido à demanda 
explosiva dos serviços médicos, fazem com que se reforce, cada vez 
mais, a necessidade de serem executados programas de prevenção 
primária das doenças. E isto terá de ser feito por Médicos 
Sanitaristas. Porém, como- conseguir esses profissionais, se não 
existem atrativos para a "carreira"? 

Considere-se, por exemplo, o quadro de médicos do Ministério 
da Saúde: enquanto o Médico Sanitarista eStá envolvido por várias 
responsabilidades programáticas (planejamento, supervisão, 
execução de programas), ao seu lado encontra-se um Médico de 
Saúde Pública ou simplesmente Médico, com tempo parcial, livre de 
grandes encargos, a desfrutar de uma situação mais cômoda, sem 
grandes compromissos com a instituição ou com a população que se 
beneficia com os prõgramas de saúde. 

Em síntese: acreditamos que a não inclusão dos Médicos 
Sanitaristas dentre os beneficiados pelo Decreto n9 1.874/81 foi uma 
omissão que deve ser corrigida, pois isto constitui um forte 
dcsestímulo para os citados profissionais que fizeram uma opção 
por uma vida de sacrifícios e integral dedicação à Saúde Pública." 

Sr. Presidente, ao focalizar o problema dos médicos sanitaristas do 
Serviço Público Federal, certo estou de que o 'Ministério da Saúde a dotará as 
providências saneadoras, pondo fim à gritante discriminação que alcançou, 
tão despropositadamente, uma classe funcional de que tanto depende o nosso 
povo. (Muito hem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Eunice Michiles --Raimundo Parente - Aloysio 
Chaves - Gabriel Hermes - Luiz Fernando Freire - José Sarney -
Helvídio Nunes - João Lúcio - Gilvan Rocha - Lourival Baptista -
Jutahy Magalhães- João Calmon- Amaral Peixoto- Nel~~n Carneiro
Roberto Saturnino -Itamar _Franco - Tancredo Neves- Amaral Furlan 
- Franco Montoro - Benedito Ferreira - Benedito Canelas - Vicente 
Vuolo - Mendes Canale - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está finda a Hora do 
Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item I: 

Continuação da votação- ··em- turno umco, do Projeto de 
Resolução n9 49, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças 
como-conclttsão de seu Parecer n'i' 361, de 1981, com voto vencido 

do Senador Affonso Camargo), que autoriza o Governo do Estado 
do Mato Grosso do Sul a realizar operação de empréstimo externo 
no valor de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares 
americanos), destinado ao programa de investimentos do Estado, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 362,663 e 664, de 1981, das Comissões: 
- de Cofzstituiçào e Justiça, i" pronunciamento: pela 

constucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos; 2" pronunciamento: favorável à Emenda n9 I da 
Comissão de Finanças, com voto vencido, em separado, do Senador 
Mendes Canale; e 

- de Financas (2" pronunciamento: em virtude de 
documentação anexada), apresentando Emenda n9 1-CF, com voto 
vencido dos Senadores José Fragelli, Affonso Camargo e Pedro 
Simon. 

(Dependendo da votação do Requerimento n9 331, de 1981, do 
Senador Mendes Canale, de adiamento da votação para 
cumprimento de diligência). 

Na sessão anterior, foi à. presentado requerimento, pelo nobre Senador 
Mendes Canale, pedindo o adiamento da votação da emenda. A matéria jâ 
está aprovada, no projeto, e está em fase de votação a emenda da Comissãp 
de Finanças. Esse projeto foi submetido a Plenário e não houve decisão 
porque não houve quorum, mas como a reclamação era a respeito do avulso, 
embonf constasse do avulso, ainda que não no local adequado, a Secretaria
Geral da Mesa, por ordem da Presidência, tomou a iniciativa de refazer o 
avulso que está nas mãos dos Srs. Senadores. 

De maneira que o avulso agora contém, inclusive o que o nobre Senador 
Mendes Canale pedia. E, em conseqüência disso, considero o requerimento 
de S. Ex~ prejudicado, uma vez que a documentação solicitada foi publicada e 
distribuída em avulso. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra p'ara uma questão 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma questão de ordem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma questão de ordem. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, com base no art. 16, item VIII, do Regimento 
Interno, desejo levantar uma questão de ordem, ou uma reclamação. 

Pare; orientar todo o trabalho legislativo da Casa, a Mesa distribui aqui~ 
l_o que o Regimento Interno chama de avulso. Neste projeto, cuja emenda es~ 
{amos discutindo e possivelmente vamos votar hoje, que é um ponto doloroso 
na vida da Casa, neste segundo semestre, noto, sobre a minha mesa, dois 
avulsos, o que possibilita urna confusão para aqueles que querem orientar o 
seu voto. 

No prime'iro avulso, avulso este que nós dizemos normal que a Casa faz, 
estão encardenados os 35 projetes constantes da Ordem do Dia que a Casa 
vai votar. Sobre a mesa, há um outro avulso sem nenhuma identidade, a não 
ser a declaração de que a Mesa houve por bem deliberar, que é por decisão da 
Presidência. Mas há urna circunstância, no avulso oficial, estâ aqui, sessão de 
6 de outubro de 1981 e esse avulso é uma malversação, pelo seguinte: no item 
n'i' 1, em que se arrima o Senado para votar a emenda em questão nós temos 
aqui a publicação do ofício_ do Governador do Estado, Sr. Pedro Pedrossian, 
em seguida, oficio do Sr. Emane Galvêas, em seguida, ófício do FI R CE, do 
Banco Central do Brasil, em seguida, ofício do Dr. Antônio Delfim Netto, 
Ministro do Planejamento, em seguida, a Lei o9 189 que autoriza o Poder 
Executivo a realizar operação de crédito e, em seguida, o plano de aplicação 
dos recursos externos no sistema rodoviárío estadual. 

Isto aqui, Sr. Presidente é a malversação do projeto que o Senado vai dis
cutir e votar. De modo algum, depois da Lei n'i' 189, pode vir como se fosse 
um anexo dela esse plano de aplicação de recursos. Ela não tem plano de apli
cação de recursos. A lei úâo tem e tanto não tem que a primeira lei fala em re~ 
cursos, fala no plano de aplicação em anexo, mas esse dispositivo foi suprimi
do, foi extirpado pela Lei n9 189, que está na pág. 4 desse avulso oficial distri
buído hoje e que regula a nossa votação. Portanto, não há, de modo algum, 
anexo e nem plano viário dos recursos apresentados. E é fundamental, o Go
verno tem que apresentar o plano da aplicação desse dinheiro. Já o avulso 
que entrou agora na distribuição traz a lei inicial com o plano anexo a que ela 
faz referência, mas traz a segunda lei sem falar no plano. 

Portanto, Sr. Presidente, há uma dúvida no nosso espírito, se o que é 
válido é o primeiro, é o avulso oficiar que o Senado distribuiu, desde o primei
ro dia de agosto até hoje, com trinta e cinco projetas aqui e que é a malver
sação do que se está hoje votando ou é o seguiido avulso, distribuído até com 
coloração diferente, até ãmarelado, e que é um avulso que está propiciando e 
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insinuando o sentido da votação. Entã.o, em-dúvida de qual seja o avulso ofi
cial, este que é de fato oficial, e esse que foi distribuído, subrepticiamente, aos 
Senadores. Por causa desta dúvida, eu quero indagar da Mesa, se com isto 
pode o Senado estar pleno da sua consciência e votar esta emenda, na duplici
dade de avulsos que não são a mesrria coisa, têm um ordenamento, um nexo 
jurídico _diferente; um é a malversação do qiie está no processo, é oficial, e o 
outro, que quer corrigir aquele, mas não tem autenticidade, porque não é o 
oficial. Então, com dois avulsos em choque, em conflito, não temos a sereni
dade de votar. 

Certo de que estamos vivendo dias solenes, nesta Cas3; como a votação 
deste projeto pode trazer para o Senado uma posição de dúvida ou uma po
sição de afirmação, não quero que se tire da Ordem do Dia a emenda regula
dora do empréstimo, quero, apenas, que não seja votada na sessão de hoje, 
porque há uma duplicidade de avulsos, um tratando de um jeito e o outro tra
tando de outro jeito o mesino Jltoblema que o Senado tem que erifrentar. Um, 
o oficial, este, é uma malversação, foi mal feítO, foi insidiosamente feito e o 
outro foi feito de má-fé. Este foi feito d~ mâ fé. Dois avulsos ao mesmo tem
po, com os mesmos documentos, em ordenamento jurídico diferente, nos 
conduzem a uma dúvida nos conduzem a uma perplexidade. 

Portanto, Sr. Presidente, eu pediria que se retirasse de pauta a votação 
da emenda que concede empréstimo de 30 m"ilhões de dólares ao Governo de 
Mato Grosso do Sul, pela duplicidade de avulsos distribuídos na sessão de 
hoje. 

O Sr. Aderbal Jurcma- Peço a palavra, Sr. Presidente, para contradi-
tar. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pasasarinho)- Antes de conceder a pala
vra a V. Ex', nobre Senador Aderbal Jurem a, a Presidência tem a responsabi
lidade de defender a honorabilidade da Mesa e da Secretaria Geral da Mesa. 
Lastimo que aqui não se encontre o nObre Senador Mendes Canale, que foi o 
autor do requerimento que provocou, escrupulosamente, dentro do art. 274 e 
seu parágrafo único, do Regimento Interno, o fornecimento de um avulso 
adicional que respondia exatamente às solicitações de S. Ex', o Sr. Senador 
por Mato Grosso. Lastimo não esteja presente, também, o relator do projeto. 
Mas não posso, de modo itenhum, ace ar que se inquine a Mesa desta Casa 
de entregar aos Srs. Senadores documentação de foram sub-reptícia e de má 
fê. Acabei de dizer, antes de ser levantada a reclamação pelo nobre Sr. Sena
dor pelo Espírito Santo, Dirceu Cardoso, que este novo documento, escrupu
losamente, repito, está dentro do Regimento, esse novo documento foi entre
gue para exatamente sanar aquela dificuldade a que referiu o Senador Men
des Canale quando fez o seu requerimento de adiamento da votação. Uma 
vez sanado isso, automaticamente, o requerimeritó seria considerado prejudi-
cado, como o foi por mim. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema. 

O SR. ADERBAL JUREMA (Para contraditar questão de ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Pouca coisa teria a acrescentar ao esclarecimento da Mesa porquanto, 
nós, do PDS, queremos apenas agradecer à Mesa a diligência com que sehou~ 
ve neste caso. Este documento, nós consideramos um adenda esclarecedor em 
resposta ao que o Sr. Senador Mendes Canale solicitou, em requerimento à 
Presidência. 

Diante disso, Sr. Presidente, apenas queremos lamentar que o nosso emi
nente colega, o Sr. Senador Dirceu Car"doso, que está, sem dúvida, investido 
de todas as forças de um vigilante parlamentar, tenha dito que o avulso não 
esclarece coisa alguma. Pelo contrário, a noss<i1mpressão, a que impressão do 
PDS, nesta Casa, é que a Mesa -agiu prontamente, trazendo, com essa pubfi
cação, esclarecimento defintivo, para possa-mos votar com absoluta consciên
cia do que estamos fazendo. Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -A matéria, Sr. Senador, já 
foi arnplamanete discutida nesta Casa. Todos os Srs. Senadores conhecem 
esta matéria e sabem, perfeitamente, que a primeira lei contfnha um anexo. A 
segunda lei não continha mais anexo, exatamente porque o seu art. 2rt foi alte
rado para que não fosse objeto de anexar à lei qualquer plano. Mais tarde, o 
projeto saiu de pauta, saiu de discussão e voltou à comissão. É a terceira vez 
que volta à comissão e regressa à Casa. 

O requerimento de S. Ex', o Sr. Senador Dirceu-Cardoso, está feito por 
escrito. Portanto, sem entrar em detalhes sobre a sua reclamação, que consi
dero impertinente, vou mimdar ler o requerimento. 

O Sr. l'i'-Secretário iiá proceder à leitura. 

E lido o seguinte 
REQUERIMENTO N• 338, DE 1981 

Excelentíssimo Senhor Presidente do senador Federal 
Com apoio no Regimento, o Senador que este subscreve requer à Mesa 

seja retirado de pauta o Projeto de Resolução n'i' 49, de 1981 (empréstimo ex-

terno ao Estado de Mato Grosso do Sul), para que o mesmo seja enviado à 
Comissão de Finanças para proceder ao Seu reexame, a fim de dizer se há no 
processo o "Plano Viário" de que fala a legislação atinente à matéria, de 
acordo com o art. 310, '"e", do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1981. Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Ao receber este requeri
mento, dei o seguinte despacho: 

''Diga o nobre signatário em que-dispositivo regimental apoia o 
presente requerimento." 

E S. Ex~, na sua própria--Bancada, aCrescentou à mão: 

'"De acordo com o art. 310, e, do Regimento Interno." 

Srs. Senadores, o requerimento que foi lido fala, claramente, que requer 
à Mesa seja retirado de pauta o projeto. Dá impressão, portanto, que se trata 
de solicitação de retirada de proposições. Há uma inadequação de palavras, 
comprovada pela própria exposição oral que fez, ainda há pouco, o Senador 
Dirceu Cardoso, quando S. Ex'l- disse que não queria retirada, queria o adia
mento. Em consequência, S. Ex• procura se amparar no art. 310. E o art. 310 
diz: 

... A discussão poderá ser adiada, mediante deliberação do Ple
nário, a requerimento de qualquer Senador ou Comissão, salvo se 
faltar o período de 3 (três) sessões -ordinárias, ou menos, para o tér
mino do prazo de tramitação da matéria para os seguintes fins: e di
ligência considerada imprescindível ao seu esclarecimento." 

Diligência que já foi pedida pelo Senador Mendes Canale, prova clara
mente que o projeto está devidamente instruído. 

Eu, entretanto, para não dar a impressão que não devo dar- aqui agirei 
escrupulosamente dentro do Regimento, não cederei em nada dentro do Re
gimento~--nenfpata favorecer e nem pará ptejudicar- considero que S. Ex• 
não fundamentou o seu requerimento, mas como a decisão cabe a Plenário, à 
deliberação do plenário, pois se diz no caput do artigo, que a discussão pode
rá ser adiada mediante a deliberação do Plenário, vou submeter o requeri
mento à deliberação do Plenário. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar 
o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para encaminhar a vo
tação, concedo a palavra ao nobre Sendor Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

·Em face da duplicidade de avulsos que o Senado_ tem, avulsos que elidem 
a força roandatória do Regimento Interno, vamos votar o empréstimo a 
Mato Grosso do Sul. 

Disse eu no meu requerimento que fosse retirado de pauta o projeto de 
resolução, a fim de ser enviado à Comissão de Finanças, para se proceder ao· 
seu reexame e dizer se há no processo o plano viário de QUe f~la a legislação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não há plano viário Õ.enhum neste proces
so, não há plano viário nenhum. E neste ponto Sr. Presidente, estou disposto 
a jogar o nieu mandato contra o mandato de qualquer Senador do Partido do 
Governo. Chegamos- às-iitstânciàs firiaiS. O Senado precisa tomar cuidado 
com o que vai votar. Vamos dar recursos ao Governo e o Governo não apre
sentou nada, porque não há uma relação de estradas e nem esta foi.aprovada 
pela Assembléia. Não é plano de coisa alguma. Plano, Srs. Senadores, é isto, 
que o Plano Nacional de Viação define. Plano não é uma relação de estradas. 

Plano diz aqui: 

"Conjunto ou: complexo de projetas, ou projeto amplo, relativo 
à orientação ou política a adotar em assuntos de maior relevância 
político-social, ou conforme as diretrizes de Governo, chamados 
planos qüinqüe.Õais, etc. 

Resultado do exercício da atividade de planejamento, o plano é 
entendido como documento em que se inscrevem, expositivamente, 
as diretrizes e prioridades a serem adotadas na imi)leffientação de 
uma determinada política de ação, que pode estar referida a qual~ 
quer atividade, visto que o planejamento é instrumental, podendo 
ser aplicado a qualquer fim." 

'"O plano engloba todo planejamento relativo ao projeto e exe
cução de aeroportos, edificações, pistas de pouso, instalações neces
sárias à operação aérea, serviço·s dentro e fora da área, e assim por 
diante. 

No entanto é com o atual plano que se intenta penetrar na fase 
do planejamento científico, do planejamento militante: desejado, 
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aceito, incorporado e praticado, o plano passa a ser de fato o rotei
ro, o goia, o ponto de convergência e de informações de todas as ati
vidades governamentais.'' 

Isso se diz no preâmbulo do Plano Nadonal de Viação. Isso não é plano, 
não é nada, é uma relação de estradas que não passou pela Assembléia 
Legislativa. O governador que mandou um bilhete dizendo que vai fazer 
aquelas estradas. Isso não é plano nem aqui nem em caixa-prego. Não hâ 
plano nesse projeto, é isso que nós queremos defender, a face do Senado, a 
moralidade desta Casa. Não me move intuito nenhum de impedir que o 
governo· receba esse dinheiro. Só queria que isso se fizesse dentro de uma 
normalidade, dentro de um nexo, dentro de uma afinJ}ação jurídica. Estamos 
abrindo mão de tudo e vamos acabar abrindo mão até do bom nome desta 
Ca5a. 

Ainda diz o Plano Nacional de Viação: 

·~o objetivo do Plano Nacional de Viação é permitir o 
estabelecimento da infra-estrutura de um sistema viário integrado, 
assim como as bases para planos globais de transporte que atendam, 
pelo menor custo, às necessidades do País, sob o múltiplo aspecto 
da política econômlco-sOcial." 

Diz" mais: 

•cos Planos Rodoviários dos Estados, dos Territórios e do 
Distrito Federal, serão elaborados e implementados dentro de 
sistemática semelhante à do Plano Nacional de Viação e deverão, no 
prazo máximo de cento e oitenta dias após a publicação, ser 
submetidos ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 
que os apreciará, encaminhando~os ao Conselho Nacional de 
Transportes." 

Não há nada disso. É uma relação de estradas Q :e vão ser construídas_. E 
tanto é assim, Srs. Senadores que esse avulso. que Jurgiu na última hora, o 
avufso que a Mesa distribuiu, estabelece o seguinte: a primeira lei trazia uma 
relação de estradas; a segunda não traz mais nada. Ele quis suprimir isso. Por 
quê'? Porque ele quer construir aquilo que bem lhe aprouver. 

Não há plano nenhum. O Senado vai dar _30 milhões de dólares a um 
governador que vai fazer o que bem entender com esse dinheiro. Nem o plano 
nós exigimos. Nós abdicamos de um direito, de um dever que o Senado tem 
de fiscalizar. Não, Mato Grosso pode empregar -a· dinheiro onde bem quiser e 
da melhor maneira possível. Não queremos nem o plano viário. O que eu 
quero pedir é que volte à Comissão-de Finanças o processo; que a Comissão 
diga se há ou não há o plano viário. E não há plano viário algum! Hã uma 
simples relação de estradas. 

Nós estamos defendendo o bom nome- desta Casa. Não é o dinheiro da 
República, nem o dinheiro do Sr. Presidente da República; estamos 
defendendo o dinheiro com que o povo contribui para a caixa do Executivo. 
E nós estamos jogando esse dinheiro pela janela,_ sem nenhum resquício, sem 
nenhum remorso, sem nenhum temor; estamos distribuindo esse dinh_eiro, 
inclusive abrindo mão de exigências que nós próprios criamos em leis internas 
da Casa. 

Estamos votando sem plano viário algum, jogando 30 milhões de dólares 
por conta de uma licença de 150 milhões de dó_lar:es. 

Srs. Senadores, o governador pediu, na primeira lei, com um plano 
viário anexo: depois, fez a segunda, e esta é diferente da primeira apenas no 
artigo 29. 

O art. 211 da primeira lei diz: 

"Os recursos provenientes desta operação de crédito destinam
se à implantação do sistema viário de apoio à Produção Agrícola, 
constante no anexo de,s.ta_.lei." 

A segunda lei, esta que estamos votando, diz: 

••Art. 2<? Os recursos proveriientes desta operação de crédito 
destinam-se à implantação do sistema viáriO de apoio à produção 
agrícola." 

Extirpou da lei o quê? .. De aco_rdo com o plano anexo". 
Não quis criar o plano para não estar sujeito a despesas de construção de 

estradas que a Assembléia estudou e aprovou, sem plano algum. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta é uma dolorosa encruzilhada para a 

Casa. 
Diz aqui o Plano Nacional de Vj~ção, mencionado no art. 89, inciso XI, 

da Constituição Federal: 
"O conjunto de princípios e normas fundamentais enumeradas 

no art. 3<.~ desta Lei aplicada ao Sistema Nacional de Viação em 

geral, visando a atingir os objetivos mencionados, bem como o 
conjunto particular das infra-estruturas viárias explicitadas nas 
relações descritivas desta lei, e correspondentes estruturais 
operacionais ... '' 

Sr, Presidente e Srs. Senadores, a emenda que nós estamos votando é 
uma bolha. Nem autoriza o Governo de Mato Grosso a apanhar esse 
dinheiro. Nem autoriza, é uma bolha. Cita tantas leis, as revogadas, etc., mas 
nem faz menção do Plano Viário. É uma bolha. Ê pior a emenda do que o 
soneto. Isso foi Jeito- em cima da perna, com o intuito apenas de dar o 
dinheiro a Mato Grosso. 

Srs. Senadores, sou do princípio do nosso mandato. Os empréstimos 
eram feítos depois que se dizia em todo o material que se r-emetia para o 
Senado o banco com o qual se negociava. Agora, nem banco. Vai emprestar 
dólares. PoP,e ser no Caimã 1 Niger, lá da América Central ou no Egito; vão 
·arranjar esses dólares por aí afora. Quando conseguirmos, nós 
emprestaremos. Não tem Plano Viário mas nós emprestaremos. Nada disso, 
o senadO levanta, pede e exige que conste na lei. E nós queremos. Então, 
vamos retirar da pauta hoje e_ que a Comissão diga se tem algum Plano 
Viário, aqui dentro, se há algum plano com as caracteristicas de Plano, 
segundO- a defmição da Biblioteca Saraiva de Direito, do Dicionário de 
Tecnologia Jurídica e das definições do Plano Nacional de Viação. O Plano 
Nacional de Viaç-ão, Srs. Senadores, aqui, diz o Sr. Mário David A_ndreazza: 

~·t. de se esperar, portanto, possam os futuros Planos evoluir 
sempre em linha crescente de aprimoramento, de modo a cumprir o 
seu objetivo máximo, qual seja o de contribuir para a otimização do 
desenvolvimetno e da Segurança Nacional." 

Não há nada disso. Os Estados, os Territórios, o Distrito Federal e 
Municípios elaborarão e remeterão os seus Planos Viários com a finalidade 
de obter-se adequada articulação e compatibilidade de seus sistemas viários e 
destes com os sistemas federais de viação. O que é isso'? O art. 10 do Plano 
Nacional de Viação obriga os Estados. Essa é uma lei e o Plano Viário, Srs. 
Deputados, não foi feito atrás da potta, foi aprovado por lei. Tod_os os Planos 
que tivemos, Plano Saraiva, Plano isso e outros por aí afora, todos foram 
aprovados por lei, e esse Plano do Ministro Mário Andreazza também foi 
aprovado por lei. Esse Plano foi aprovado por quem? Foi aprovado no 
Governo do Sr. Emílio Garrastazu Médici; Alfredo Buzaid, Adalberto de 
Barros Nunes, Orlando Gelsel, Antônio Delfim Netto, Mário David 
Andreazza, Araripe Macedo, João Paulo do$ Rei!? Veloso e José Costa 
Cavalcanti, foram os Ministros que referendaram essa lei. 

Aí não há lei nenhuma, há um bilhete do Governador que nós aceitamos. 
Não fala nem em que banco vai arranjar e nós aceitamos. Nós vamos pôr os 
.30 milhões e tem mais 120 milhões aí que na próxima semana vamos aprovar. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - solicito ao nobre orador 
que conclua. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores 
eu pediria apenas, invocando a minha responsabilidade que é 1/67 avos desta 
lei, que cada qual dos Srs. Senadores, que têm a mesma dose e o mesmo 
volume de responsabilidade que pesem isso e retardem um pouco até que a 
Comissão de Finanças diga se há Plano Viârio aqui dentro. Se hâ algum 
Plano Viário dentro d_este processo! Não há nada, porque esta lei segunda 
suprimiu a exigênCia do Plano, suprimiu exatamente para deixar à livre 
vontade do Governador, construir onde quiser, o que quiser e no lugar que 
lhe vier na cabeça, a obra que realizar, empregando esse dinheiro. Ele não 
tem Plano Viário e nem obrigação de construir estrada nenhuma. Ainda 
mais, a lei é uma bolha, a emenda é uma bolha, juridicamente é uma bolha e 
vou ler essa bolha, Sr. Presidente, para encerrar. Não vou ler dos meus 
estudos, vou ler aqui no trabalho que o Senado Federal fez distribuir. 

Mui tos nem se deram ao trabalho de ler a emenda. 

h2. _ O artigo 2"? do projeto, ora sob exame, diz que .. a 
operação de financiamento realizar-se-á nos termos aprovados pelo 
Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições 
creditícias da operação a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda, 
em articulaç-ão com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 
i"'. item H, do Decreto nO? 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas 
as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da 
política econômico-fitlãnceira do Governo Federal, e, ainda, o 
disposto na Lei Estadual nO? 189, de 18 de dezembro de 1980, 
autorizadora da operação". 

Esta lei não estabelece Plano nenhum. Não queremos deixar de dar o 
dinheiro, vamos dar o dinheiro. Mas, Sr. Presidente, tanto é verdade o meu 
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ponto de vista que de parte de um Senador do Governo, que me abordou na 
semana passada, e disse que se eu concordasse em que ele suspendesse a 
votação desse projeto, mas que eu concordasse com a aprovação de todos os 
outros projetas que se lhe seguiam. 

Sr. Presidente, de encontro com a minha atitude, eu não fui receptivo a 
essa proposta. Prefiro arcar com a responsabilidade - 1/67 da minha 
responsabilidade- e que cada qual,- 1/67 da sua responsbilidade nessa lei 
- dando recursos sem Plano, sem aprovação de Assembléia, sem nada que 
vote de acordo com as sua consciência. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Sr. _Senador Luiz Cavalcante, para encaminhar a votação, pelo PDS. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (Como Líder, para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Eu justificaria plenamente e até aplaudiria a obstrução do eminénte e 
bravo colega, Senador Dirceu Cardoso, aos emptéstimos aos Estados, 
aplaudiria e justificaria, se S. Ex• estivesse sendo absolutamente coerente. 
Mas, infelizmente, não está, porque, na sessão de 16 de oUtubro do ano 
passado, defendendo um empréstimo de 15 milhões de dólares ao seu Estado, 
o Espírito Santo, S. Ex•, muito patrioticamente, justificou, entre outras, com 
essas palavras: 

"No meu caso, Sr. Presidente, a minha espingarda espalhadeira 
não vai atirar contra o Espíiito Santo." 

Este é o meu encaminhamento de votaÇãO~ -Sr. --Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Sr. Senador José Fragelli, para encaminhar·a votação, pelo Partido 
Popular. 

Antes de S. Ex• começar o encaminhamento, faço uma declaração à 
Casa. O encaminhamento de votação de requerimento, nesse tipo de 
requerimento, é limitado ao autor do requerimento e a um representante de 
cada Partido. E cada orador dispõe de dez minutos para encaminhar. 

Com a palavra o nobre Sr. Senador José Fragelli. 

O SR. JOSI!: FRAGELLI (Como Líder, para encaminhar votação. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O nobre Senador Dirceu Cardoso disse mUito bem, que não acompanha 
a este pedido de empréstimo feito pelo Governo do Estado de Mato Grosso 
do Sul, e agora deveriámos dizer, o terceiro Governo de Mato Grosso do Sul; 
não há nenhum plano feito de acordo com as exigências, sempre seguidas, da 
legislação federal. Na verdade, todo plano rodoviário estadual deve ser 
apresentado, visto e_ aprovado pelo Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem. Não é uma questão de subordinação, Sr. Presidente, mas como diz 
a própria lei, é uma questão de adequação d_o plano estadual ao plano 
rodoviário federal. E todos nós que temos uma militância longa na vida 
pública, sabemos também que os planos rodoviários municipais devem ser 
aprovados pelos respectivos departamentos estaduais de estradas de 
rodagem, justamete para evitar~ Sr. Presidente, o que acontecia antes de cada 
município fazer as suas estradas até sem planos, algumas até mesmo 
chamadas ... estradas de fundo de quintal", com fins exclusivamente eleitorais 
e eleitoreiros, sem nenhuma consonância com O plano estadual e com o plano 
rodoviário federaL Então, toda razão assiste ao ilusti-e SenadÕÍ' Dirceu 
Cardoso, quando diz que, aqui não existe um plano no seiltido técnico e legal 
do termo. 

Sr. Presidente, houve um primeiro plano, nesta Casa, ap-resentado pelo 
então Governador Marcelo Miranda, plano que, infelizmente, não tenho em 
mãos, ·quem o tem é o nobre Senador Mendes Canale - o Senador Alberto 
Silva até teve oportunidade de compulsá-lo. Realmente é um plano com 
todos aqueles requisitos, com todas aquelas especificações de um verdadeiro 
plano rodoviário, um projeto, aliás, justamente para este caso da solicitação 

.. de um empréstimo de 30 mHhões de dólares a Mato Grosso do Sul. 

Pois bem, esse projeto que foi submetido à Assembléia Legislativa e aqui 
se encontra, Sr. Presidente, nessa documentação que a própria Mesa acaba de 
nos distribuir, aqui vem o projeto todo apresentado pelo Governo Marcelo 
Miranda. Esse projeto, que poderia ser aplicado pelo Governo Pedro Pedros
sian, no entanto, foi substancialmente modificado, ou melhÓr, foi suprimido 
e trocado por outro plano. E quem diz não sou eu - e aqui quero chamar a 
atenção dos nobres Srs. Senadores da Maioria -é o Sr. Pedro Pedrossian, 
quando se dirige à Secretaria de Planejamento da Presidência da República, é 
S. Ex' quem diz: '"A referida alteração do Projeto do Governo Marcelo Mi
randa, ocorreu em virtude da necessária programação das prioridãdes de me
tas setoriais, reajustadas, ao pedido de aprovação de USS 30,0 milhões como 
parte- isto não dá para entenderl -da autorização inicial para a contra
tação de USS 150,0 milhões". 

Veja, Sr. Presidente, como está se fazendo isto. São solcitados 30 milhões 
de dólares, agora, parte inicial de uma solicitação futura que completará um 
pedido de 150 milhões de dólares, portanto, mais 120 milhões de dólares. 

Mas, vamos adiante . 
.. No entanto -continua o Goverúador dC: Mato Grosso do Sul- em 

virtude do lançamento de importantes programas de desenvolvimento esta
dual e, conseqüentemente, da necessária reestruturação e adequação dos sis
tema viário de apoio à Produção Agrícola - quer dizer: ele modificou tudo 
- promoveu-se novas metas, -promoveu-se (SIC)- diferenciadas daque
las estabelecidas na referida Lei n9 189." Aqui eu acho que não tem nada que 
se salve, nem a redação. 

E adiante, diz a exposição do Goveriiador: "'Nesta reprogramação- ve~ 
jam bem, Srs. Senadores, - com plano de aplicação anexo, propõe o Estado 
atendÚ inicialmente, 14 municípios, com obras jã em andamento." 

Não há Plano nenhum, há apenas uma relação de rodovias. E, relação 
Sr. Presidente, eu, como Deputado, como Governador, sempre vi o seguinte: 
um projeto, um plano, que ê apresentado, tem um orçamento e este orçamen
to joga, sempre jogou com _as obras a serem realizadas: tais e tais e tais obras 
no custo de tanto. Assim era o projeto apresentado pelo Governador Marcelo 
Miránda, e tenho certeza que sempre assim procedeu o dinâmico, não esque
cido e sempre lembrado pelo povo da Bahia, o Governador Lomanto Júnior. 

Estou certo de que S. Ex• nunca fez um projeto, dando uma relação de 
obra, a um custo bem maior àquela solicitação feita para realização dessas 
obras, como está fazendo aqui o Governador de Mato Grosso do Sul, que 
pede 30 milhões de dólares, ou seja, 3 bilhões de cruzeiros, para um Plano que 
ele apresenta de oito bilhões, cento e quatro milhões de cruzeiros, sem apro
vação da Assembléia, como insiste muito bem o Senador Dirceu Cardoso. 

Vemos, portanto, Sr. Presidente, que o Governo de Mato Grosso do Sul 
está perdido. E ele ainda diz aqui que pretende mais cento e vinte milhões de 
dólares. Para que? Para esse projeto? Então, execederiajã de muito os oito bi
lhões, seriam quinze bilhões de cruzeiros. Vejam, Srs. Senadores, como está 
perdido o Governo de Mato Grosso do _SuL . 

E não vou insistir mais, porque este assunto tem sido debatido com insis
tência pelo Senador Mendes Canal e, pelo nobre Senador Dirceu Cardoso, um 
pouco por mim e mesmo por alguns dos eminentes representantes da Maio
ria. 

Pediria, ainda, que atentassem para isto: Acabo de dizer que o Governa
dor de Mato Grosso do Sul está inteiramente perdido e não é só nisto não, es
tá perdido em tudo. Eis a notícia- de hoje, da demissão solicitada pelo Secre
tário da Fazenda de Mato Grosso do Sul: 

"'O Secretário da Fazenda, Sr. Wilson Coutinho, pediu ontem 
demissão do cargo em meio a um ambiente de tensão e de expectati
vas, pela falta de recursos para colocar em dia o pagamento do fun
cionalismo e saldar os compromissos financeiros oriundos de proje
tas de impacto do Governador Pedro Pedrossian." 

Esse Governo rlão está pagaridõ os seris compromissos correntes. Esse 
GoVerno jâ está iltrasado- de do1s a três -meses - estava pelo menos há dez 
dias, quando fui" ao meu Estado - com o funcionalismo, principalmente, 
com o professorado. E eu lembrei, aqui, aquela estatística, levantada por um 
professor: o dinheiro empregado na confecção das 9 mil 800 e tantas placas 
que o Governador Pedro Pedrossian esparramou por Mato Grosso do Sul, 
custando cada uma 100 mil cruzeiros, daria de sobra, para o pagamento do 
profesorado. 

Mas continua a notícia: 

''Wilson Coutinho é o segundo auxiliar direto de Pedrossian a 
pedir exoneração. O primefro foi o Deputado Estadual médico Al
berto Cubei que deixou a Secretaria de Saúde descontente com a in
gerência de outros secretários . 

Mas isso é o _que interessa: ''a pressão maior contra Wilson 
Coutinho decorreu de suas declarações de que não poderia pagar 3 
bilhões por mês ao funcionalismo, quando a arrecadação do Estado 
não atinge esse montante." 

Vejam Srs. Senadores, V. Ex•s irão votar, como maioria, um empréstimo 
de 30 milhões de dólares, de acordo com o esquema financeiro que aqui vem, 
e que foi feito no ano passado, não correspondendo mais à atual situação fi
nanceira de Mato Grosso do Sul; votar um empréstimo de 3 bilhões de cru
zeiros para um Estado que não pode pagar o seu funcionalismo, cuja despesa 
monta a 3 bilhões e confessado pelo Secretário de Fazenda demissionário, 
não arrecada esses três bilhões, quer dizer, vai se dar um empréstimo de 30 
milhões de dólares para um Estado que não arrecada hoje o necessário ao- pa
gamento de seu funcionalismo. 
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Eu pergunto: nós podemos e_ devemos fazer _isso'? Não é justamen_te esta 

função do alto Senado da República a de zelar pelas finanças, de zelar pelo 
crédito, pelo bom nome dos Estados, não permitindo que aqui passem em
préstimos que venham colocar ainda em situação pior os Estados comprome
tidos? Aqui está, Sr. Presidente, esse Governo de Mato Grosso do Sul quer 30 
milhões de dólares, mas jâ tem uma despesa de 3 bilhões mensais com o fun
cionalismo, e não arrecada esses 3 bilhões mensais para pagar o funcionalis
mo, e esse Governo quer, ainda 30 milhões de dólares! 

Peço aos Srs. Senadores da Maioria, que não_julguem o caso do Mato 
Grosso do Sul como os outros. Nós sabíamos que a Administração do Sr. Pe
dro Pedrossian seria um descalabro em Mato Grosso_slo Sul, do ponto de vis
ta financeirO,- como já tinha sido o seu Governo à frente do Estado de Mato 
Grosso. Os fatos aqui estãQcomprovando: não é apenas incompetência do 
Sr. Governador de Mato GrossO do Sul, é a sua completa falta de senso ·de 
responsabilidade. O Sr. Governado_r sabe que está afundando _o barco chama
do Mato Grosso do Sul, mas ele quer realizar obras, e muitas delas, como o 
Centro Administrativo, obras suntuárias, não se importando que, com o Es
tado, também se afunde o próprio povo do Estado de Mato Grosso do SuL 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, para uma explicação pessoal, 
art, 16, inciso V, letra a. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Dirceu cardoso, para urna explicação pessoal. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma explicação pessoal. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Citado nominalmente pelo nobre Senador Luiz Cavalcante, com base no 
art. 16, inciso V,letra a, desejo fazer uma explicação à Casa. Diz S. Ex• que 
apoiaria nos.sa resitêricia se eu fosse coerente. 

Sr. Presidente, Deus está me conservando a ventura, entre todas a·maior, 
de ir até o fim dos meus dias, de ser um homem que eu julgo coerente: miolo 
ainda não me afrouxou na cabeça. Sei que, às vezes, quando se fica velho até 
o diabo vira ermitão. --

Sr. Presidente, o empréstimo ao meu Estado não é o einpréstimo de to
dos estes que circularam aqui. Foi o de reescalonamento da dívida. Foi o que 
o ilustre Senador c General não leu ou leu apenas aquilo que iD.teressava a ele. 
Mas eu me prezo de ter ainda o miolo bem colocado na minha cabeça: não es
tâ frouxo! 

Sr. Presidente, o meu Estado pediu o empréstimo porqueestavadevendo 
a vários credores internacionais, pediu 15 milhões de dólares para reescalo
nar, quer dizer, pagar isto, reajustar a dívida com seus credores. Não é nada 
daquilo que S. Ex' disse. Portanto, eu me permito dizer que só peço a Deus, 
entre todas as glôrias, de me conservar a minha alma inteiriça até o fim. 

Não há nenhum pedido de empréstimo que se enquadre, para isto eu 
jogo o meu mandato contra o mandato dele. É de reescalonamento. Não é de 
apanhar dinheiro, construir uma õbra, construir um parque, construir um 
hospital, construir uma estrada. E de reescalonamento de dívida! Foi isso que 
eu falei. Eu disse: Não darei -um tiro COntra o Espírito Santo como aquele 
mesmo Almirante, quando do seu desembarque na Normandia, quando os 
navios franceses se defrontaram com as praias da Normandia, ele disse: 
.. Franceses, chegou a hora dos canhões da esquadra francesa atirarem contra 
a França. Que Deus proteja a França e seus filhos!" 

Foi o que eu disse aqui. Eu não atiraria contra o Estado! Porque é um 
empréstimo diferente de todos os outros que tramitaram nesta Casa. Porisso, 
jogo o meu mandato. Se o Senado quer me tirar daqui - quero sair com as 
minhas pernas e não pela janela- estâ na hora! Jogo o meu mandato contra 
qualquer mandato da Maioria, se não é um· empréstimo para reescalonamen
to da dívida, quer dizer, com os mesmos credores, para jogar a dívida para a 
frente, porque outros Governadores o gastaram. 

Sr. Presidente, o que eu me prezo é de até hofe Deus me ter conservado 
-apesar dos meus cabelos_brancos na cabeça- o meu miolo no lugar. E eu 
pediria a muita geilte boa nesta Casa que Deus também tivesse a piedade de 
lhes conservar esse miolo intacto, em cada cabeça. 

Assim, Sr. Presidente, o nosso empréstimo é- reesc"alonamento! Não é 
para fazer obra nenhuma! 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Em votação o requerimento do 
nobre Senador Dirceu Cardoso_. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, requeiro verificação da vo
tação. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Vai-se passar à verificação re
querida pelo nobre Senador Dirceu Cardoso. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus devidos lugares, a fim de 
que possamos procedê-la pelo sistema eletrônico. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

Procede-se à votação 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Dirceu Cardoso - Henrique Santillo - Humberto 
Lucena ~ Nelson Carneiro 

VOTAM "NÀO" OS SRS. SENADORES: 

Aderbai Jurema - Alexandre Costa - Almir Pinto - Aloysio ChaveS 
-Arno Damiani- Benedito Canelas- Eunice Michiles- Gabriel Hermes 
-João Calmon- João Lucia- José Lins- José Sarney- Jutahy Maga-
lhães- Lomanto Junior- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Martins 
Filho - Moacyr Dalla- Mu_ri_IQ Bad~ró- Nilo Coelho- Passos Pôrto -
Raimundo Parente. 

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 

Lázaro Barboza. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Votaram "SIM" 5 Srs. Senado
res; "NÃO" 22. Houve uma abstenção. 

Não há quorum em plenário. 
Nos termos regimentais, a Presidência irâ suspender a sessão por alguns 

minutos e fará acionar as campainhas, a fim ·de convocar ao plenário os Srs. 
Senadores que se encontram em seus gabinetes. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 16 horas e 5 minutos, a sessão é reaberta às 16 ho~ 
ras e 15 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Está reaberta a sessão. 
Vai ser procedida a verificação s-olicitada pelo Senador Dirceu Cardoso. 
Convido -os Srs. Senadores a ocuparem os seus devidos lugares, uma vez 

que a Presidência se utilizará, nOvamente, do sistema eletrônico para repetir a 
votação. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

Procede-se à votação 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Bernardino Viana - Dirceu Cardoso - Humberto 
Lucena. 

VOTAM "NÀO" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema - Alexandre Costa - Almir Pinto - Aloysio Chaves 
-Benedito Canelas- Eunice Michiles- Gabriel Hermes- João Calmon 
- João Ludo -José Lins -José Richa -José Sarney- Jutahy Maga-
lhães- Lomanto Junior- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Martins 
Filho - Moacyr Dalla- Murilo Badaró- Nilo Coelho- Passos Pôrto
Raimundo Parente . 

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
Lâzaro Barboza. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Votaram pela aprovação do re
querimento 4 Srs. Senadores; contra 22. Houve u~a abstenção. 

Não há quorum. Fica adiada a votação do requerimento e sobrestada a 
apreciação da matéria. 

Em conseqüência, a Presidência deixa de submeter à deliberação do Ple
nário as demais matérias da pauta de hoje, dependentes de votação, ficando 
sua apreciação adiada para a próxima sessão. 

São os seguintes os itens c~ja apreciação é adiada 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 72, de 1979 (n9 
3.467/77, na Casa de origem), que dá nova redação ao caput do artigo 55 da 
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES, sob nl's 248 e 249, de 1981, das Comissões: 
-de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência 

Soc1al), favorâvel, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Cht 
ves; e 

- de Saúde, favorável. 
3 

Votação, em turno_único, do Projeto de Lei da Câmara n927. de 1981 (n9 
1.00 I (79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a 



Outubro de 1981 DIÃR10 DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) Quarta-feira 7 5193 -----------------------------
Fundação- Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 640 e 641, de 1981, das Comis-
sões: 

-de Educação e Cultura,· e 
-de Finanças. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 90, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 608, 
de 198 I, com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autoriza o Gover
no do Estado_do Piauí a_elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e 
quatro milhões, cinqüenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 609, de 1981, da Comissão: 
-de Constitulção e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 93, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia corno coii-Clusão de seu Parecer n9 619, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em 
Cr$ 50.000.000,00 (cinqUenta milhões de éruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 620 e 621, de 1981, das Comissões: 
-de ConstitUição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e 
- de Municípios, fãvO:fâvel. 

6 

Votação, em turno único, do ProjetO de Resolução n9 95, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 625, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura MUnicípal de Macapã (AP) a elevar em 
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 626 e 627, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 96, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 628, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove 
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e 
cinco centavos), tendo 

PARECERES, sob nos 629 e 630, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'il 205, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.356, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar 
em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta 
e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça. pela coristitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

9 

Votação, ein turno único, do Projeto de Resolução n9 7, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 21, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municfpal de Coqueiral (MG) a elevar em 
Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, sete
centos e vinte e cinco cruzeiros) o montãO te de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 22 e 23, de 1981, das Comissões: 
- de ConstftuiçãO e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 68, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 421, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar 

em Cr.S 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiScentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 422 e 423, de 1981, das Comissões: 
--de Constituição e Justiça, peJa constitucionalidade e juridicídade, com 

voto vencido do Senador _Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'il 84, de 1981 (apre· 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'il 485, 
de f981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em 
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e noVe milhões, setecentos e cinqUenta 
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqUenta e sete centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 486 e 487, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Piojeto de Resolução n'il 91, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia comn conclusão de seu Parecer n9 610, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$ 
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo - -

PARECERES, sob n•s 611 e 612, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Jusifça; pefa constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Franco Montoro; e 
-de Municípios, faVoráveL 

13 

Votã.ção, erh turno único, do Projeto de Resolução n'il 8, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 24, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$ 
29.272.025,36 (vinte e hOVefnilhões, duzentos e setenta e-dois mil, vinte e cin
co cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 25 e 26, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 64, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 409, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipã.I de Itatiba (SP) a elevar em Cr$ 
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqUenta e cinco mil, nove
centos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna, tendo 

PARECERES, sob nos 410 e 411, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios. favorável. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'il 12, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
CrS 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões: 
- d~ Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

16 

Votação, em turno único, do_ Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em CrS 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos_e; cinqUenta e seis mil, setecen
tOs e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resoiução n9 6, de t98I (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'il 18, de 
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1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o mo~tante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nll 38, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em 
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois niilhões, quatrocentos e oitenta 
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Mwzicfpios, favorável. 

19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 594, 
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Ffsica de Goiás a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oito
centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n' 595, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

20 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 675, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em 
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

21 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'il 60, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396, 
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e 
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de SJ.Ia dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

22 

Votação, em t~r~o único, do P~ojeto de Resolução n9 102, de 1981 (apre
sentado pela Comtssao de Economia como conclusão de seu Parecer n9 678 
de 1981), que autoriza .a Prefeitura Municipal de Joinvile (SC) a elevar e~ 
C~$ 526.7_16~000,00 (qumhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis 
md cruze1ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade· e 
-de Municípios, favorável. ' 

23 

Votação, em t_ur~o único, do Projeto de Resolução n'il 108, de 1981 (apre
sentado pela Conussao de Economia corno con·ciusào de seu Parecer n9 713 
de 198l),_q~ autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a eleva; 
em Cr$ 10.027.899.259,79 (de~ bilhões, vinte e sete milhões, oitoce;tos e no
venta e nove mti, duzentos e cmqüenta e nove cruzeiros e setenta e nove cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 714, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

24 

Votação, em turno único, do Requerimento nll40, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artígo do escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro 
,Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. 

25 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, 
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de 
1964. 

26 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n' 240, de 1980, do Senador Franco 
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e 
empresários na adniinistração da Previdência Social (INPS, lAPAS e 
!NAMPS). 

27 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 149, de 1981, do Senador 
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo intitulado HO Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Mone
tário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do 
Brasil, edição de 23 de junho de 1981. 

28 

Votação, ehl turno único, do Requerimento nll313, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 156, de 1979, do Senador Hum
berto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras provi~ 
dênciaS. 

29 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1981, 
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores 
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n's 654 e 655, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juddicidade e, no 

mérito, favorável; e 
- de Educação e Cultura, fãvórâVel. 

30 

Votação, em primeiro tUrno, do Projeto de Lei do Senado n9 117, de 
1979, do senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como incenti
vo-fiscal, na áiea da SUDAM, da totalidade do imposto de rer.1a devido pe
las pessoas físicas e jurídicaS domiciliadas na Amazônia Lega', e dá oütras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 204 a 207, de 1981, das Comi,.ões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto e~ Separado do Senador Aderbal Jurema; 
-de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José 

Lins; 
- de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e 
- de Finanças, favorável. 

31 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coVeiros e empregados em cemitéríos, tendo 

PARECER, sob n' 1.006, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Ader
bal Jurema. 

32 

Votação, 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 Quércia, alterando disposítivo da 
Lei n9 3.807-~ de-26 de agosto de 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. 

33 

Votação, em primeiro turno-(ãpreciação preliminar da constitucioQali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se-



Qu(ubro de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào ll) Quarta-reira 7 5195 -----------------------------------
nado n'i' 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de 
renda o 13'?-salário, tendo 

PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

34 

Votação, 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'i' 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo 

PARECER, sob n' 1.009, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitUcionalidade e injuridicidade. 

35 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (a
presentado pela Comissão ·de Economia como conclusão de seu Parecer n9 

318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, peJa constitucíonalidad_e e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n' 309/81, do Senador Dir

ceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Cons
tituição e Justiça.) 

O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Murilo Badaró, para uma questão de ordem. 

O SR. MURILO BADARÚ (Para uma questão de ordem. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No curso dos debates que antecederam a votação do requerimento para 
o qual não houve quorum regimental, muito se falou sobre a necessidade do 
Plano Viário constante do projeto. Sem eritrãr"i1.o mérito do Plano, de suas 
vantagens e desvantagens, queria apenas focalizar·o ponto de vista regirrien
tal. 

Em priineirõ lugar, o que rege a tramitação de pedidos de empréstimos 
internos ou externos, no Senado, é, primeiramente? o RCgimento, no seu Títu
lo XIV, Capítulo III. art. 403; com as modificações s-UbSeQUenteS de uma re
solução da ComisSão de Finanças, que poderíamos chanlar de normativa, 
apenas, porque não estabelece regras definitivas: já qlie não foi uma delibe
ração do Senado. Essa resolução foi tomada em setembro de 1981, e estabele
ce relação dos documentos exigidos para a apreciação dos processos de em~ 
préstimos externos solicitados pelos Estados e Municípios. E diz: 

"a) Resumo do dispêndio anual com o serviço da dívida intra
limite. 

Resumo do dispêndio anual com o serviço da dívida extralimi-
te. 

Resumo do desembolso anual com o serviço da dívida externa e 
estimativa de previsão da receita no per~odo de 7 anos, a partir da 
data do pleito." 

Esse assunto já havia sido tratado através do Decreto n9 74.157, de 6 de 
junho de 1974, assinado pelo Presidente Geisel, pelos Ministros Mârio Henri
que Simonsen e ,João Paulo dos Reis Velloso. Dispõe sobre o processamento 
no âmbito da Administração Pública Federal, do djposto no art. 42, item IV, 
in fine, da Constituição. ----

Na área da Administração Federal, os processos seguem o curso estabe
lecido nesse decreto que determina Hà Secretaria do Planejamento 
manifestar-se quanto ao mérito, sua viabilidade, sua compatibilidade com os 
objetivOs e os Planos Nacionais de Desenvolvimento, quanto à capacidade de 
endividamento do Estado, do Distrito Federal ou Município, e o Ministério 
da Fazenda para apreciar, em articulação com o Banco Central. os aspectos 
creditícios da operação". 

Há nisso Sr. Presiderite, uma lógica absolutamente perfeita. Na área do 
Executivo, os empréstimos são concedidos nO pl3no interno, quando a capa
cidade do tomador está dentro dos limites da lei. Quando ultrapassa, é que o 
projeto vem para a competente e indispensável autorização do Senado. Com 
relação aos empréstimos externos, a autorização é indispensável. 

A outra resolução, do tempo do Senador Mag3Ihães Pinto, quando Pre
sidente da Casa, é a Resolução n9 62, que deu como conseqüência um ofício 
do Senador Teotônio Vilela, baseado na Resolução da Comissão de Fi-

nanças, ao Banco Central, para que o Banco Central advertisse aos postulan
tes de empréstim-os, aos pleiteantes, da necessidade de prover o respectivo pe
dido com os documentos estabeiecidos pela Comissão. 

A resolução que regulamenta o assunto, esta sim, é uma resolução que 
tem força para dispor sobre o assunto, porque é uma re.solução tomada pelo 
Senado, modificando o Regimento Interno da Casa. 

Em nenhum momento, Sr. Presidente, fala na necessidade de apresen
tação de planos. Como a resolução é muito longa, quero escusar-me de lê-la. 
Ainda assim, é permitido a qualquer Senador solicitar informações comple
mentares ou requerer diligências que permitam uma correta instrução do pro
cesso, mas nunca ir além do que a lei estabelece, porque, se não, cairíamos 
nesse absurdo de o Senado, que é a Casa representativa dos componentes da 
Federação, transformar-se de repente num estorvo, num obstáculo à ação das 
Unidades Federativas. 

No caso de Mato Grosso- e não quero examinar o assunto, porque, já 
disse a V. Ext~, não é o que se quer comentar agora- várias jã foram as dili
gências tomadas, e todas elas tendentes a esclarecer definitivamente o assun
to. 

O que me parece fundamental é assinalar, nesta questão de ordem, que o 
assunto regulamentado pela Resolução n9 62, do Senado Federal, certamente 
tem que encontrar solução com base nesta Resolução, porque, caso con
trário, a Mesa, se assim não interpretasse, faria uma interpretação que condu
zida ao absurdo, ou seja, a própria Mesa facilitar o processo de obstrução, di
ficultando os trabalhos da própria Casa. Seria a interpretação que levaria ao 
absurdo. 

Com estas considerações, Sr. Presidente, eu pediria a V. Ex• que solici
tasse à Assessoria da Mesa um parecer interpretativo, para efeito de esclareci
mento do Senado, da Resolução n'i' 62, que regulamenta o processamento, 
pelo Senado, dos pedidos de empréstimos -internos e empréstimos externos 
para os Estados e para os Municípios. 

Muito obrigado 3: V. Ext~. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- V. Ex• serâ atendido oportuna
mente, e estes elementos serão levados à consideração de V. Ex• (Pausa.) 

Concedo_ a palavra, como Líder, ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ontem, o eminente Senador- José Richa ocupou a tribuna desta Casa 
para nos relatar um fato ocorrido no Estado que ele representa, o Estado do 
Paraná, relacionado a problemas educacionais. A educação está entregue à 
ingerência política, submetida a injunçÕes Político-partidárias subalternas, 
interferindo seriamente e gravemente no dCsempenho dessa função funda~ 
mental, importantíssima para a população, para a sociedade. 

Nestes últimos meses, Sr. Presidente, o País tem tomado conhecimento 
de posicionamentos de pelo menoS dois Ministros da Educação, relatanto a 
realidade crítica vivida pela educação brasileira. Ontem, foi o Sr. ex-Ministro, 
Professor Eduardo Portellat que veio inicialmente para dizer ao País, para di
zer à Nação, que a educação brasileira estava em crise tão violenta que, à épo
ca, havia ingerências t3.is sobre o seu ministério que o colocavam na condição 
de uestar". Ministro e não .. ser" Ministro. Agora, é o Sr. General Rubem 
Ludwig, Ministro da Educação, que vem também informar à Nação a si
tuação crítica em que se encontra a educação brasileira, com mais de oito mi
lhões de patrícios nossos, de idade entre sete e quatorze anos, sem escolas, e 
mais de vinte milhões de crianças em idade pré-escolar na mesma situação 
sem escolas, dada a falta de recursos financeiros para se adotar uma política 
nacional que pudesse atender às necessidades prementes do povo brasileiro. 

Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, mais que isso, mais que a 
falta de recursos do Ministério da Educação e Cultura, mais que o empobre
cimento de nossos municípios para arcar com os dispêndios indispensãveis à 
educação primária, sutiretudo a rural, que lhe está afeta, mais do que as apli
cações indevidas de recursos estaduais em obras, quase sempre não priori
tárias, m-ais que iSso tudo, verifica-se hoje no interior brasileiro, sobretudo, a 
nefasta ingerência dos interesses político-Partidários num setor que precisa
ria, a todo custo, estar infenso a essas injunções. Esse fator atravanca, atrapa
lha a educação, o processo educacional, o funcionamento normal das unida
des escolares, com a sua submissão, quase sempre, aos interesses e capricho~ 
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de chefetes políticos locais, ou de políticos regionais incapazes de compreen
der que jamais a educação poderia transformar-se num instrumento de políti
cos subalternos, mesquinhos. 

Sr. Presidente, essa ocorrência significa, na ·verdade, em termos de pre
juízo para o processo educacional, muito mais do que a falta de recursos ma
teriais para se ampliarem as atividades educacionais neste País. 

O Sr. Lázaro Barboza - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex• 

O Sr. Lázaro Barboza - Nobre Senador Henrique Santillo, V. Ex• faz 
um abalizado discurso, criticando a ingerência da política partidária no Setor 
educacional, V. Ex• o faz" riãó apenas do alto da sua autoridade de homem 
que conhece os problemas educacionais-do País mas também porque V. Ex•, 
ao longo de sua vida, já -se assentou na cadeira de_ professor e mais do que is
so, V. Ex' é um homem efetiva:merite -preo-cupado com as causas fundamen
taiS de avanço e progresso da nação brasileira. e incrível verificar que esta
mos prestes a vencer o final deste século e, ainda hoje, aqui no Brasil, em nos
so Estado, no País inteir·o, os governantes riãõ-têm sido capazes de entender a 
gravidade, a seriedade do problema educacional. Jungir um professor, um di
retor de estabelecimento a caprichos de chefetes políticos é não apenas um 
abastardamento da atividade política mas, tainbém, abastardamento do pró
prio ensino. E a isto se soma a falta de recursos; a isto se soma um nivelamen
to, por baixo, da qualidade de ensino, a evasão enorme do quadro doc_ente 
daqueles profissionais mais capazes e mais dedicados à causa do ensino, que 
não toleram esse tipo de amesquinhamento que se impõe ao ensino no País. 
Meus parabéns, nobre Senador. 

O SR. HENRIQUE SANTlLLO - Eu agradeço a V. Ex• Mas, estou 
para dizer, Srs. Senadores, que, em meu Estado, o Estado de Goiás, o Estado 
que procuro representar nesta Casa, na verdade, o que existe de ingerência 
político-partidária no ensino ultrapassa as raias da compreensão, e sempre 
ela se faz em prejuízo da população, em prejuízo dos estudantes, em prejuízo 
das famílias goianas. 

Agora, por exemplo - e esta não é a primeira· vez qUe trago este caso ao 
Senado -, agora por exemplo, aqui, bem próximo à Capital da República, 
dezenas de escolas estão fechadas há algum tempo; dezenas de unidades esco
lares estão sem funcionamento, jã há ~O dias. Seus professores encontram-se 
sem receber os seus salários desde março do corrente ano. São as escolas da 
rede estadual, de núcleos habitacionais Importantíssimos para Brasília, situa
dos no Município de Luziânia, aqui vizinho ao Distrito Federal; são os nú
cleos habitacionais do NovQ Gama, do Valparaíso e da Cidade Ocidental; es
ses três núcleos _representam hoje uma população superior a 60 mil habitan
tes, quase todos eles vinculados diretamente às atividades do Distrito Fede
ral, quer social, quer cultural quer economicamente. E são farriílias que estão 
sendo prejudicadas, são famílias cujos fiJhos estão sem aulas há quase 60 dias, 
por absoluto descaso do Governo Estadual, que, apesar de todo o processo 
de mobilização das populações locais e dos professores, jâ há mais de 60 dias, 
não se preocupou em res_olver a situação, 

Vejam V. Ex•s a que ponto chega a ingerência político-partidária mes
quinha e subalterna no ensino do_meu Estado. _Depois de toda essa mobili
zação nessas localidades, depois de estarem reivindicando seus direitos os 
professores já há mais de 60 dias, depois de _estarem 1?3Sas escolas fechadas há 
quase 60 dias, sexta-feira últíma, um Deputado Federal, do Partído do Go
verno, é ôbvio, esteve nessas localidades, pagou alguns dos professores, possi
velmente professores que S. Ex• acredita serem ou poderem vir a ser seus elei
tores; pagou seletivamente, dos duzentos professores, um terço. E os demais 
não foram pagos, eminente Presidente, porque foram considerados, veja bem, 
vejam bem até -onde vai a incompreensão e a insensatez dessa gente, e os de
mais não foram pagos, porque são Cõnsiderados professores ou diretores de 
grupos escolares e colégios ligados ao atual Secretário de Educação e Cultura 
do Estado, o Deputado Adjair d~e Lima, que também é do PDS. 
• Isso quer dizer, Sr. Presidente, que além das perseguições mesquinhas 
que se fazem contra professores, diretores de grupos escolares, de colégios, 
quase sempre os primeirOS a sOfferent a-s Conseqüências das intrigas políticas 
internas, ·além disso, tan:tbém estão, hoje, os professores do meu Estado, so
frendo as conseqüências dos disparates e das intrigas entre Secretários do 
mesmo Governo. Porque um professor, ou um diretor escolar, foi nomeado 
ou indicado pelo Secretário de Educação e Cultura, o Secretário da Fazenda 
do Estado de Goiás não libera os necessários recursos para que S. Ex• cumpra 
o compromisso de pag~-los e vice-versa. 

Vejam os Senhres, para espanto nosso e do País, o que está ocorrendo, 
aqui, a poucos quilômetros da sede do MinistériO da Educação e Cultura; a 
poucos quilómetros do Palácio do Planalto~ a poucos quilómetros do Con-

gtesso Nacional, aqui, às portas da Capital da República, aqui, nas vizi
nhanças do Distrito Federal, com uma população que vive social, econômica 
e culturalmente de Brasília, pOpulação que serve à Brasília. Uma população 
que, lamentavelmente, só leva para o meu Estado e para o Município de Lu
ziânia os problemas sociais criados pela explosão demográfica. 

Enquanto o Estado, sem cumprir com o seu dever, com a sua obrigação, 
deixa ao desamparo e ao descaso toda essa população em explosão demogrâ
fica. 

E agora, como estou acabando de dizer, nesta Cidade Ocidental, neste 
Valpar'=!íso, neste Novo Gama,_-aqui vizinhos do Distrito Federal, as escolas 
continuam fechadas, as poplliaçõeS dessas localidades prejudicadas, e os seus 
filhos sem aula, já há mais de 60 dias. 

Desta tribuna, este é o terceiro apelo que faço ao Ministro do Trabalho 
para que providencie o que a lei lhe permite, no sentido de interferTf,Junto ilo 
Governo do Estado, para que pague os seus professores. E ao Ministro da 
Educação e Cultura que tome as necessárias providências para que coisas 
como estas não aconteçam nem lá no Oiapoque, e, muito inenos, nas suas 
barbas, muito menos às suas vistas, ·a poucos quilômetros de seu Ministério. 

O Sr. Lázaro Barboza - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex•, com muito prazer. 

O Sr. Lázaro Barboza - Nobre Senador Henrique Santillo, também 
quero, como companheiro de V. Ex• de Partido e de Representação do Esta
do de Goiãs,juntar a minha voz a de V. Ex•, exortando os Srs. Ministros do 
Trabalho e da Educação, no sentido de que chamem a atenção do Governo 
de GOiás, para que o nosso Estado_não continue a ser administrado como se 
fosse uma fazenda de propriedade de alguns grupos, que a coisa pública não 
tique ao talante da vontade de certos feitores, que chegam a praticar esse tipo 
de discriminação que V. Ex' agora denuncia. E de par com as escolas fecha
das de Novo Gama, Novo Planalto, Valparaíso, é preciso verificar que tam
bém aqui, em outros municípios vizinhos de Brasília, como Formosa, a si
tuação é a mesma. Os professores estão sem receber desde o final do primeiro 
trimestre deste ano. Ainda na semana passada, um grupo de professores e 
alunos da cidade de Formosa estiveram aqui nesta Casa, creio que inclusive 
mantiveram contatos com V. Ex•, protestando contra o descalabro que reina 
na Secretaria de Educação do Governo de Goiás, a pouca vontade do Gover
no em resolver esSes problemas, em arcar com o mínimo de suas responsabili
dades. Que os Srs. Ministros do Trabalho e da Educação~ agora que V. Ex• 
reitera, já, pela segunda vez, o seu apelo neste sentido e que é também o nosso 
apelo, que entrem em contato com as autoridades da Secretaria de Educação 
e com o próprio Governador do Estado de Goiás, a fim de pôr cobro a estes 
tipos de abusos que já se tornam íiltoleráveis. 

~o SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• tem razão. Na semana passa
da, estiveram no meu gabinete vários professores~ também, do Município de 
Formosa. 

Ontem, preocupado com essa situação, tomei a iniciativa, inclusive, de 
um contato com o Secretário de Educação. Informou-me S. Ex• que os pro
fessores da cidade de Formosa haviam sido pagos no dia anterior e que não 
havia tido nenhuma condição de pagar os professores de Luziânia, em núme
rode quase duzentos, porque o Secretário da Fazenda se negava a lhe transfe
rir recurs_os para que ele o fizesse, por se tratarem, segundo ele, de pessoas li
gadas a si politicamente. 

O Sr. Lázaro Barboza - Veja V. Ex•. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- E hã todo um processo de intrigas, 
de luta interna violenta que está separando os dois Secretários. E dessa sepa
ração, como fruto disso, como legado disso, fica o sacrifício das populações, 
o sacrifício das famílias e de seus filhos. Esta é a verdade. 

Tenho, assim como V. Ex• também, abordado, com insistência, toda essa 
problemática da chamada região geoeconômica de Brasília, e o tenho feito, 
desta tribuna, por considerar que este é um problema nacional de grande 
magnitude, por se tratar de uma ãrea que cerca o Distrito Federal, de uma 
área que precisaria ser muito bem cuidada para servir, até mesmo, de antepa
ro, à própria Capital da República, de uma área que precisaria de ter planos 
especiais de investimento na área social, económica e cultural para que ela 
pudesse, realmente, reter em sua malha vastas populações produzindo, inseri~ 
das no processo de produção para atendimento, até mesmo, às necessidades 
da população do Distrito Federal. 

O Sr. Lá::aro Barboza- Muito bem. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Isso não tem sido feito, apesar de 
programas existentes, na verdade, isso não tem sido feito. Era preciso que se 
fizesse com maior intensidade, com elevada intensidade-, para que' 
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pudéssemos, realmente, fazer dessa região de influxo direto da Capital da 
República, de influxo direto, de influência direta de Br.asília, uma região 
capaz de se auto-sustentar e, ao mesmo tempo, transformar-se em celeiro de 
sustentação de Brasília. 

O Sr. Lá:: aro Barboza- Nobre Senador Henrique Santillo, se a situação 
de Brasília continuar como vai indo, Brasília experimentando esse 
crescimento desordenado, e os recursos da região geoeconômica de Brasília 
sendo desviados_ da sua verdadeira função, que seria a -de criar um cinturão de 
desenvolvimento sócio-econômico ao redor -de Brasnia, no Estado de Goiás e 
em Minas Gerais, se esse proCesso continuar, nobre Senador Henrique 
Santillo, dentro de pouco tempo serà necessário construir uma- outra capital 
para o País, porque a situação, em Brasília, ficará de tal modo que a 
qualidade de vida, aqui, ficarâ insupoftável. A grande verdade é que Brasília, 
já tendo completado a sua maioridade e cercada por imensas Í-egiões do 
Estado de Goiás e de Minas Gerais, que deveriam ser conveitidas em regiões 
celeiro para o abastecimento de Brasília, Brasília chega ao cúmulo do 
absurdo de consumir verduras e bananas da Baixada Fluminense ou de São 
Paulo, com os fretes aos preços em que andam hoje. Tudo isso porque não 
há, até agora, uma ação firme do GoVerno no sentido de, efetivamente, 
irijetar recursos na chamada região ge-oeconômica de Brasília. Esse é um 
outro aspecto grave que V. Ex' aborda, neste instante. 

O SR. HENRIQUE SANT!LLO - E Veja V. Ex• como esses dois 
aspectos estão intimamente relacionados. No momento, por exemplo, o 
Governo do Distdto Federal está estabelecendo uma política de severas 
restrições à expansã-o urbanística do próprio Distrito Federal. Isto não 
significa que esteja havendo uma reduçã·o do fluxo migratório para a Capital 
da República. Sabemos perfeitamente que este fluXo tem aumentado, apesar 
das restrições opostas pelo Governo do DiStrito Federar em ainpliar a 
urbanização do próprio Distrito Federal. t óbvio que, com isso, essas 
populações todas tendem, naturalmente, a localizar-se nos municípios do 
nosso Estado de Goiás, limítrofes ao Distrito Federal, sobretudo nos 
municípios de Formosa, Alexânia e, principalmente, Luziânia, sofrendo estes 
municípios uma exPlosão demográfica sem par no País, hoje, e, ao mesmo 
tempo, sem nenhuma condição dada às prefeituras e a estes municípios para 
atenderem, do ponto de vista social, econômico e cultural, essas populações. 
Não há a mínima condição para isso. 

O Sr. Lá::aro Barbo;:a - A grande verdade, nobre Senador Henrique 
Santillo, é que Luziânia está se tornando um município ingovernável. Tenho 
pena da luta que a!i desenvolve o seu dinâmico prefeito no sentido de tentar 
fazer a administração municipal presente em todos os núcleos que se formam 
do dia para a noite no Município de Luziânia, a exigir a ação da 
administração pública, quando são minguadíssimos os reCUrsos financeiros 
de que dispõe o município, fruto exatamente dos erros acumulados ao longo 
desses anos na politica tributária, rla política econômica. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - V. Ex• tem inteira razão. o 
Município de Luziânia está submetido a uma explosão demográfica sem par, 
hoje, no País, e sua Prefeitura, sua administração municipal, não tem os 
necessários recursos para estabelecer a indispensável assitência social a essa 
população migrante e; a-o mesmo tempo, está correndo o risco de se 
transformar num foco de violência aqui nas proximidades da Capital da 
República, violências causadas, sem sombras de dúvidas, por problemas 
sociais. 

Essa violência já existe, as ocorrêncías policiais se multiplicam 
diariamente nessa região, a ponto de já exTStifem- sérias preocupações no 
sentido de que ela se transforme numa nova Baixada Fluminense sobre esse 
aspecto. Essa é a verdade, tudo por falta de assistência. A administração 
municipal, assoberbada com esses problemas, não tem a mínima condição de 
atendê-los. O Governo do Estado, pelo fato de ter, sistematicamente, 
perdido as eleiçõeS nas proximidades da Capital da República, não liga a 
mínima para os seus problemas, não investe um percentual sequer de recursos 
nessa área, não atende ao mínrmo· as Suas exigêhciaS .. E o Governo Federal, 
que também tem uma responsabilidade para com essa área, dada a sua 
proximidade com a Capital da República, dado ao fato de estar essa área 
sendo submetida a grandes problemas sociais devido a presença da própria 
Capital da República que é um pólo de atração muito grande para todo o 
País, também não tem cumprido com a missão que seria necessária, seria 
indispensável para que essa Região toda pudesse oferecer às suas populações, 
que estão aumentando extraordinariamente, condições de uma vida digna, de 
uma vida adequada inserida no processo de produção que a Capital da 
República está requerendo. 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex'? 

O SR. HENRIQUE SANTILLQ- Ouço V. Ex•, com prazer. 

O Sr. José Lins ..,....... Senador Henrique Santillo, tudo o que se fizer em 
beneficio da Educação, neste País, é pouco. Não conheço o problema a que 
V. Ex~ se refere, nos arredores de Brasília, nem em Luziânia .. Não conheço 
nem mesmo os problemas maiores d6 -s-eu Estado. Mas, reconheço que a 
situação dos Estados e dos mUnicípios é inadequada para atender a várias das 
suas necessidades essenciais, inclusive a do ensino. QuantO a seu Estado eu 
diria apenas que o Ministro da Educação e o Ministro do Trabalho, 
certamente nada poderão fazer. Não é da sua alçada intervir em problemas 
dessa natureza. Todavia, gostaria de chamar a atenção para um fato que me 
parece importante: as administrações estaduais-e federais são, hoje, bristante 
dependentes de alguns programas d_o Governo, programas que dependem de 
crédito, e para os quais estão disponíveis· fundos -específicos dentro de um 
esquema de apoio do Go.Veino Federal. Nesse sentido, -acho· que a falta de 
votação pelo Senado dos vários empi-éstimos ligados ao FAS está afetando, 
também, a admiriistração do erisino. Sem entrar- no mérito do problema do 
seu Estado, reconheço também que, nessa região geoeconômica, o afluxo de 
gente que todos os dias chega a esses arredores, agrava, sem dúvida, os seus 
problemas que, aqui, devem ser bem maiores. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Vou ser bem franco com V. Ex•, 
nobre Senador José Lins. Poderia quase concordar ipsis verbis com as 
colocações de V. Ex~' Talvez pudesse ser discutido esse problema aventado na 
sua fala, os empréstimor Sabemos que esses empréstimos, a esmagadora 
maioria deles, destinam-se à construção de obras que nada têm a ver com o 
ensino; há um ou outro, realmente, que é do Fundo de assistência Social e que 
se refere à construção de novas escolas e à manutenção de grupos escolares. 
Perfeitamente, concordo com V. Ex~ nesse aspecto. No entanto, o caso a que 
me refiro, especificamente, nessa tentativa de conceituação generalizada, esse 
caso é muito fá9l de ser resolvido. São duzentas e poucas professoras, cUjos 
pagamentos estão atrasados desde de março do corrente ano, e que precisam 
recebê-lo porque vivem deles; e que nada mesmo significa, para o orçamento 
do Estado de Goiás, o cumprimento dessa lei. E uma importância, nobre 
Senador, ínfima, extremaniente diminuta diante das despesas gerais do 
Estado. O que está ocorrendo é a falta de interesse em resolver um problema 
desses, aqui, às portas da Capital da República. Ao mesmo tempo, como eu 
disse, trata-se do resultado da ingerência política subalterna, mesquinha, nos 
assuntos educacíonais. -

Quero dizer a V. Ex' que estou repetindo, aqui, palavras do Secretário de 
Educação do Estado de Goiás. Os professores não foram pagos, na sua 
totalidade, porque os que não foram pagos são pessoas consideradas ligadas 
a mim, e o Sr. Secretário da Fazenda, que não gosta de mim, não me 
transferiu os necessários e indispensáveis recursos para fazê-lo. 

Desse modo, veja V. Ex'~- como tenho que vir a esta tribuna para dizer, 
através dela aos Srs. MiníStros do Trabalho e da Educação, não que 
promovam uma intervenção em Goiás, é óbvio, mas que interfiram nas suas 
áreas junto ao Governador do Estado de Goiás para que coisas como essas 
não continuem acontecendo, porque se fazem em detrimento dos interesses 
da população, se fazem com o saCrifício dos jovens, aqui, bem próximo da 
Capital da república. Não estou dizendo que coisas como essas se 
justificariam ocorrer lá no Oiapoque, acho que nem no Oiapoque isso 
poderia ocorrer. 

Mas, na verdade é "'abismante", é surpreendente, ê inadmissível que isso 
ocorra aqui, às vistas do Ministro da Educação e Cultura, às vistas do Palácio 
do Planalto. 

O Sr. Almir Pinto -·v. Ex' ·me pernl"ite? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex•, com prazer. 

O Sr. AI mi r Pinto -Nobre Senador Santillo, estou acompanhando com 
muita atenção o brilhante discurso de V. Ex' e acredito que V. Ex' está 
acobertado de razão. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Obrigado. 

O Sr. Almir Pinto - Digo o seguinte, nãO vou só envolver o problema 
educacional de Goiás, envolvo outros problemas, inclusive o problema 
sanitário. Porque, hoje, digamos, á Luziânia, amanhã Cristalina, e V. Ex', 
talvez, chegue a mencionar os pequenos núcleos extra-Capital Federal, 
dentro do Estado de Goiás, que vão Surgindo e que se o Governo Federal não 
atentar para esta problema, talvez, o Governo de Goiás não tenha 
possibilidade de dar condições a todos esses núcleos que vão surgindo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Concordo com V. Ex• neste 
aspecto, acho que deve ser uma ação conjunta do Governo. 
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O Sr. Almir Pimo- Mas, quero lembrar apenas a V. Ex• o prÔblema do 
Paraná. Lá no Paraná, quando apareceu aquele problema do café, vimos 
cidades surgirem. Eu, quase que_de dois em dois anos, quando militava na 
Associação Brasilcíra dos Municípios, ia ao Paraná, e lá conversava com o 
Prefeito Ncy Braga, que depois foi Governador e hoje é o Governador e 
então, naquele momento, nos eram apresentadas aqueles problemas de nascer 
uma cidade da_noite para o dia no Paraná, sem que o Estado pudesse dar uma 
assistência social, educacional, sanitária; enfim o problema de criação de 
cidade que o Estado não tinha condLções de assistir, de pronto, como deveria 
fazer. Então, o problema de Goiás eu acho mais sério, porque Goiás e um 
Estado privilegiado da Nação, um Estado que tem boas terras, produz muito 
arroz. tem uma boa pecuária; então, se já era procurado antes, agora, estando 
com a Capital Federal dentro do seu Território. ainda mais, porque o povo 
procura Brasília, não encontra mais, agora, emprego em Brasília, porque 
acabou-se a ilusão, e é o que digo a quantos me procuram no meu gabinete, 
que vêm do Ceará, que Vêm do Nordeste atrás de emprego em Brasília. 
Então, digo sempre: Brasília já foi bom para emprego, hoje não. Hoje não há 
mais emprego para se dar em Brasília. Então, Goiâs, com a exube-rância que 
apresenta, é o recurso que esse povo tem, de procurar Goiás. Então, essa 
gente vai-se alojando fora da Capital Federal, no Estado de Goiâs, criando 
esses grandes problemas para o Estado, que se não foierri coadjuvados pelo 
Poder federal, farão surgir, assim, problemas e mais problemas para a 
administração, à estrutura, digamos assim, governamental do Estado de 
Goiâs, ao qual V. Ex~. apesar de não ser goiano, paulista de nascimento, mas 
é góiano·-de coração. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Mais uma vez, também, com 
respeito a V. Ex~ agradeço e posso concordar, ipsis verbis, com suas 
colocações, e agradeço. Só que gostaria de dizer~- eminente Senador, que 
estou-me referindo a um caso bastante localizado, mas que é um problema 
nacional, dada a presença da Capital da Repúblka, a proximidade dessas 
áreas do Distrito Federal. Essas áreas;e-mJ.nente Senador, não oferecem, 
realmente condições de elevada. produtividade dessas populações; são de 
terras ruins, não têm essas áreas, essas regiões, nenhuma infra-estrutura, e 
não estão tendo, essas populações, nenhuma assistência de caráter social. 
Esse o grande problema. E essas populações - posso garantir - são 
principalmente constituídas de patrícios nossos, nordestinos, provindos-de 
vários Estados do N ardeste, inclusve do Estado que V. Ex• representa tão 
bem nesta Casa, e principalmente - eu diria - do Estado do Ceará. São 
populações que estão aí, na verdade, entregues à total desassistência. 

E quando eu me refiro ao caso específico- da área educacional, eu me refi
ro muito mais pela ocorrência em si, pela emergência dà ocorrência atual de 
professores que estão num movimento paredista a que têm direito, porque es
tão sem receber os seus salários há um ano, quase, e com as escolas paralisa
das, provocando um sacrifício ainda maior daquelas. populações. Mas, na 
verdade, os sacrifícios a que estão submetidas aquelas populações são sacrifí
cios de toda ordem e não apenas na ârea educacional. E isso tudo se deve a 
uma falta de atenção para com· essa regíão. O que existe -ã.li, em termos de 
problemas sociais, 6 uma conseqüência da presença da Capital da República. 
Ao contrário da presença da Capital da República vir desenvolver essas áreas 
mais próximas, veio trazer-lhes sérios problemas sociais. E isso os é, pOrtan
to, também, urna competência do Governo da União. Eu não participo da
queles que defendem a tese de que a coisa deve ser entregue, apenas, ao Go
verno da União. Não, eu acho que uma ação conjugada do Governo da 
União, do Governo do Estado e das prefeituras é importante, é imprescindí
vel para que haja um equacionamento da solução de todos esses problemas, 
para o bem do Distrito Federal, para o bem da Capital da República. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Marcos Freire. (Pausa.) 

S. Ex' -não está presente: 
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O Senado Federal deve iniciar amanhã, na Comissão de Constituição e 
Justiça, a discussão de um projeto de iniCiatiVa do Senhor Presidente da Re
pública, já aprovado na Câmara dos Deputados, qUe levou o n"' 94. 

Ê um projeto de lei complementar que estabelece normas gerais a serem 
adotadas na organização do Minrstério Público estadual. 

Nas suas disposições preliminares, Sr. Presidente, particularmente no 
art. 19, encontramos o seguinte: 

.. Art. i"' O Ministério Público, instituição permanente e es
sencial à função jurisdicional do Estado, é responsâvel, perante o 

Judiciário, pela defesa da ordem jurídica e dos interesses indisponí 
veis da sociedade, pela fiel observância da Consütução e das leis e 
serâ organizado, nos Estados, de acordo com as normas gerais desta 
lei complementar." 

Na Região da Mata, ainda há poucos dias, Srs. Senadores, e aqui em 
Brasília, recebi um apelo dos Srs. Promotores e tive oportunidade, inclusive, 
de levar alguns deles ao gabinete do eminente Líder Senador Evelásio Vieira, 
exatamente tentando buscar, dentro da alta sensibilidade que é característica 
do Uder do Partido Popular nesta Casa, o seu interesse para aprovação deste 
projeto. 

Vale a pena destacar a própria exposição de motivos que faz o Sr. Minis
tro de Estado da Justiça ao Senhor Presidente da República, quando diz: 

"Constituiu-se uma comissão composta de membros do Minis
tério Público nacional, com o objetivo de elaborar o anteprojeto de 
lei complementar de organização do Ministério Público estadual. 

Além da divulgação do trabalho apresentado pela Comissão 
para recebimento de sugestões, foram realizados encontros nacio
nais de Procuradores-Gerais de Justiça e Presidentes de Associações 
do Ministério Público, possibilitando, assim, ampla discussão da 
matéria.'• 

Aliás, o pr6prio Procurador-Geral de Minas Gerais esteve comigo e cnm 
o Senador Evelásio Vieira. 

HA lei complementar que se pretende editar está delineada no 
art. }9, a.ssim redigido: 

Não integrando o Poder Judiciãrio, nem tendo funções a ele 
assemelhadas, o Minístério Público, porém, é essencial à função ju
risdicional, no sentido de que el3. não se perfaz sem a existência da 
instituição que fiscaliza a aplicação da lei e assume os interesses 
públicos indisponíveis. 

Assim, o projeto estabelece as normas gerais, deixando aos Es
tados a liberdade de legislar, de acordo com as peculiaridades locais, 
sobre a organicidade da instituição, porque o texto constitucional é 
claro, ao dispor no caput do art. 96 que o Ministério Público dosEs
tados serã organizado por lei estadual, competindo ao legislador fe
deral, nos termos do parâgrafo único desse artigo, estabelecer as 
normas gerais a serem adotadas pelos Estados-membros." 

Aqui, Sr. Presidente, pelo menos, fugimos um pouquinho da centrali
zação administrativa por que passa hoje o País, um pais que praticamente 
tem a sua Federação no papel. Aqui, evidentemente, se obedecido o texto 
constitucional, os Estados terão a liberdade de legislar e nós estamos certos, 
sobretudo com a aproximação de I ~82, que cada vez mais vai se configuran
do a necessidade da descentralização, não só no campo administrativo do 
Brasil mas - sobretudo, na sua ordem económica. 

E ainda diz o Sr. Ministro da Justiça: 

"O projeto cria o Colégio de Procuradores, cujas atribuições e 
competência serão definidas por lei estadual, obedecido o que dis
puser a lei complementar, e o Conselho Superior do MinistériO 
Público (art. 11), com a finalidade de fiscalizar e superintender a 
atuação do Ministério Público, além de velar pelos princípios insti
tucionais consagrados na sua unidade, indivisibilidade e autonomia 
funcional (art. 29), do que decorre, enfim, a sua independência e sua 
fidelidade exclusiva à lei." 

Na verdade, Sr. Presidente, é isso que esperamoS: a sua fidelidade exclu
sivamente à lei. 

Portanto, Sr. Presidente, trazendo ao Senado Federal este apelo dos pro
curadores, dos promotores do meu Estado de Minas Gerais e, por que-D.ão di
Zer, de outros Estados, estou certo que a Comissão de Constituição e Justiça 
amanhã, através do seu Relator, Senador Murilo Badaró, representa~te das 
Minas Gerais, hâ de aprovar- isto é que é importante- sem emendas este 
projeto. 

O Sr. Evelásio Vieira - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer. 

O Sr. Evelásio Vieira - V. Ex~ registrou, ainda no nosso gabinete, com 
uma delegação de promotores e de procuradores, no sentido do Senado dar a 
sua participação quanto à rapidez da aprovação desse projeto, para que ele 
venha a ter o refenmdum do Presidente, para que, em 1982, os promotores e 
os procuradores jâ possam atuar com essa nova norma da categoria. Nós, de 
pronto, manifestamos nosso total apoio e é nossa intenção conversar com a 
Liderança do Governo- do Partido de V. Ex•, inclusive- para, depois da 
manifestação da Comissão de Constituição e Justiça a respeito do Projeto de 
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Lei da Câmara n'? 94, de 1981, Complementar, pedir urgência, porque a ma
téria jâ foi debatida demoradamente na Câmara dos Deputados, observada 
em todos os seus aspectos, onde foi aprovada. Estã agora na dependência do 
Senado que, por sua vez, acompanhou esse projeto de lei, está identificado em 
todos os seus pontos e tem condições de ser aprovado, de imediato, depois da 
manifestação da Comissão de Constituição e Justiça. Era a manifestação que 
nos cabia, até porque representantes do Ministério Público de todos os Esta
dos se encontram neste momento em Brasília, aqui no Senado, oferecendo as 
informações que os parlamentares porventura desejem. Assim, era a manifes
tação que nos cabia fazer na oportunidade em que V. Ex• tece oportunas con
siderações a respeito desse projeto. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Evelásio Vieira, agradeço mais 
uma vez a manifestação de V. Ex•,jâ conhecida e transmitida, inclusive, aos 
promotores de Minas Gerais. V. Ex• vai mais além, exatamente na solicitação 
da urgência para este projeto, um projeto eiri que há o desejo de que ele seja 
sancionado pelo Vice-Presidente, hoje Presidente Aureliano Chaves. 

O Sr. José Uns - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço o nobre Senador José Lins, com 
muita honra. 

O Sr. José Uns - Ouvi, nobre Senador Itamar Franco, o aparte do 
nobre Líder EvelásTo Vidra e, de nossa parte, estamos de pleno acordo. Creio 
que apressar a análise desse projeto, a votação e· mesmo a promulgação, será 
bastante importante, uma vez que vai possibilitar que a sistemática nova já vi
gore a partir do dia 19 do próximo ano. Eu diria, também - e neste ponto, 
gostaria de ter o apoio das Oposições - -; que deveríamos pensar na solução 
de um outro problema também relacionado com uma classe, se não me enga
no, de engenheiros ou de economistas, um pedido que me foi encaminhado 
para que também a legislação referente aos prazos de eleições dos seus sindi
catos seja modificada de I ano para 2 anos. O prazo de 1 ano estâ criando 
sérias dificuldades e prejuízos à instituição, e essa lei também deveria ser vo
tada dentro, pelo menos, de 15 dias, para que não alcance o prazo da reali
zação da nova_elcáção. Nesse caso, creio que esses dois assuntos poderiam ser 
estudados em conjunto, para que possamos ajudar a essas classes, o que acho 
muito justo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador José Lins, tenho certeza de que 
o projeto a que se refere V. Ex• será examinado pela Liderança do meu Parti· 
do e, presente aqui o Líder do Partido Popular, S. Ex• também deverâ ser 
senSívei -a esta sua soiicitação. 

Quanto ao projeto do Ministério Público, _a intervenção de V. Ex' nos 
conduz exatamente ao que pensávamos. O projeto interessa a todos nós e 
quando interessa a todos nós, independente de siglas partidárias ... 

O Sr. José Lins- O Relator é o Senador Murilo Badaró e, se não me en
gano, será relatado amanhã ou depois. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Deverá ser relatado amanhã na Comis
são de Constituição e Justiça e, de acordo com o próprio Regimento Interno 
da Casa, creio que também deverâ passar pela Comissão de Serviço Público, 
razão pela qual, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, deverá ser 
imediatamente enviado à Comissão de Serviços Públicos. E jâ agora, nessa in
tervenção do Senador Evelãsio Vieira, evidentemente, se as lideranças con
cordarem, poderá ser requerida a urgência e este projeto ser transformado, 
tendo, digamos assim, a sua aprovação de uma maneira mais rápida, e levado 
à sanção do Sr. Presidente da República. 

O Sr. José Lins- Aproveito a Oportunidade, Nobre Senador, para in
formar ao Plenário que recebi, também, algumas solicitações para encami
nhar emendas do interesse da classe. Infelizmente, não me foi possível enca
minhar essas emendas, porque havia sido ultrapassado o prazo, mas eu enca
minhei as solicitações ao relator, sugerindo que ele as analisasse e que, se 
possível, incorporasse também no seu parecer essas emendas que foram apre-
sentadas, naturalmente após a análise por ele feita. · 

O SR. ITAMAR FRANCO- A expectativa, Senador José Lins, é exa
tamente essa, de que o projeto não sofra emendas. E já se disse aqui,. através 
da liderança do Partido Popular, que ele foi exaustivamente examinado pela 
Câmara dos Deputados. Ê claro que se o prOjeto for emendado no Senado 
Federal, terá que voltar à Câmara dos Deputados. Então, há uma expectativa 
exatamente em que a Comissão de Constítuição e Justiça examine, e estou 
certo de que o fará, o projeto enviado pela Câmara dos Deputados. 

O Sr. Eve!ásio Vieira - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer, nobre Senador. 

O Sr. Evelásio Vieira - Está Sendo estabelecido, dentro desse oportuno 
discurso de V. Ex•, um excelente colóquio entre PMDB, PP e PDS no sentido 

de se dar rapidez à aprovação de projetas de interesse de classes, mas de inte
resse do País. Aproveitaria, aqui, a oportunidade para sugerir ao Líder em 
exercício do PDS, nesta oportunidade, Senador José Llns, que é um homem 
de bom-senso, tem procurado sempre estabelecer uma boa articulação, bus
cando o melhor resultado de funcionamento do Senado, de se promover ime
diatamente uma reunião das Lideranças, nesta Casa, no sentido de superar o 
impasse na aprovação das matérias que estão na Ordem do Dia. O Senador 
Dirceu Cardoso, o Senador José Fragelli e o Senador Mendes Canale estão 
sustentando a impossibilidade da aprovação do projeto autorizativo de em
préstimo para Mato Grosso, os argumentos apresentados por esses colegas 
são de convicção. Vamos encaminhar esse pedido de empréstimo à Comissão 
de Finanças para uma apreciação mais profunda, solicitar o programa rodo
viário de Mato Grosso e vamos aprovar as outras matérias. Ê a disposição do 
Partido Popular. O que não pode é esta Casa ficar, dia após dia, em matérias 
importãntes sem aproVação, porque o projeto autorizativo de empréstimo 
para o Estado de Mato Grosso é o Grande óbice, e o Senador Dirceu Cardo
so, o Senaâor José Fragelli e o Senador Mendes Canale estão cobertos dera
zão, porque esta Casa não pode aprovar um empréstimo para obras cujo pro
grama não foi, na verdade, apresentado. 

O Sr. José Lins - Permite V .Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer, nobre Senador. 

O Sr. José Lins- QuerO dizer a V. Ex• e ao ilustre Senador Evelãsio 
Vieira que recebo a sugestão do emiriente Senador, do eminente Líder do PP, 
com o maior agrado. Não vai nisso nenhum compromisso de definir a manei
ra pela qual nós chegaríamos a um entendimento maior no sentido de agilizar 
as disposições do Senado, com vistas ao cumprimento de sua própria obri
gação, que é votar as matérias que lhe são encaminhadas pelas Comissões. De 
modo que, além de receber prazerosamente ã. sugestão de V. Ex•, eu já deixo 
um convite, que faço em nome do Senador Nilo Coelho, para que possamos, 
dentro de um dia ou dois, possivelmente amanhã mesmo, dar prosseguimento 
a esse tipo de entendimento. Agradeço a V. Ex• a sugestão e a recebo com 
muito agrado. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu aproveitaria, Senador José Lins, 
quando ·v. Ex• se iCfere aO Senador Nilo Coeiho, para dizer também que tive
mos um encontro ocasional com o Líder de V. Ex•, quando buscâvamos en
tendimentos com outras Lideranças partidárias, no sentido de aprovarmos 
esse projeto de lei complementar. 

Sr. -Presidente, vou encerrar,-na esperança e na certeza de que isso possa 
realmente acontecer, quando aprovarmos o projeto de lei oriundo da Câma~ 
ra, de iriiciativa do Sr. Presidente da República, que trata da organização do 
Ministério Público Estadual. 

O Sr. José Fragelli - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - OCom prazer, nobre Senador. 

O Sr. José Frage/li- Muito obrigado a V. Ex• Apenas para me congra
tular com a manifestação de V. Ex•, em relação a esse projeto que se refere ao 
Ministério Público. Estamos vendo uma mobilização de todo o Ministério 
Público brasileiro, que vem até ao Senado para tomar um conta to com os Srs. 
Representantes do povo, solicitando exatamente isso: a aprovação da matéria 
que veio do Poder Executivo tal como estã, tal como se encontra. E pedindo, 
como V. Ex• bem salientou, urgência para a proposição. Pelas manifestações 
do ilustre Líder, em exercício, da Maioria, do Líder do Partido Popular, Se
nador Evelãsio Vieira, vemos que há- vamos empregar o termo que entrou 
tanto em voga- um consenso a respeito. De sorte que V. Ex• não só está ex~ 
pressando o modo de sentir e de pensar de todos nós, mas está dando como 
que um empuxe para que esse projeto tenha uma tramitação mais célere nesta 
Casa. Quero dizer que estando, como não podia deixar de ser, inteiramente 
de acordo com a manifestação do meu Líder, sempre que possa darei o meu 
modesto concurso pessoal para que esse projeto seja votado com a urgência 
que ele merece. E poderíamos dar o mesmo apoio à proposição a que se refe
riu o nobre Senador José Lins, da Maioria, porque o que queremos é justa
mente que essas classes necessitadas de uma nova programação, digamos as~ 
sim, da sua vida funcional, sejam atendidas ainda neste exercício, neste ano, 
para que vigore em 1982, que esperamos venha a ser um ano cheio de reali
zações e de promessas esperançosas e até mesmo concretas para o povo brasi
leiro através dos dois poderes, do Executivo e do Legislativo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador José Fragelli, apenas com a ma
nifestação de V. Ex• praticamente vou encerrar a minha fala. Eu apenas não 
concordaria quando diz V. Ex•: "o modesto concurso". V. Ex• representa 
nesta Casa, com muita altivez, com muito trabalho e assiduidade o Estado de 
V. Ex• para honra de todos nós. 
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O Sr. José Fragelli- Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO - Não é a modéstia do concurso, é a pre
sença permanente e inteligente de V. Ex• em todos os assuntos que se referem, 
não apenas ao seu Estado, mas a todos que aqui estamos, cada um de nós re-
presentando na sua regionalidade este ou aquele Estado. Muito obrigado pela 
intervenção de V. Ex• 

Sr. Presidente, encerro então, lembrando apenas mais uma vez a mani
festação do Ministro da Justiça ao Senhor Presidente da República, quando 
S. Ex• diz: 

.. 11. O projeto- dá maior poder e flexibilidade à participação 
processual do representante do Ministério Público para torná-lo útil 
à realização da Justiça." 

Se hoje estamos defendendo este projeto aqui, Sr. Presidente, é porque 
temos esperança de que ele não fique apenas no projeto, e que o Ministério 
Público se torne cada vez mais útil à realização da Justiça. E esta realização 
da Justiça, Sr. Presidente, nós a cobraremos todas as vezes que for possível, 
da tribuna do Senado Federal. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso) -·sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Dizem os sertanejos que Has águas correm sempre para o mar", para sig
nificar a vantagem dos mais ricos, no regime de livre empresa. e o que estâ 
ocorrendo no Brasil: as ãguas do TesourO estão sendo canalizadas para o mar 
da geada e não pela fluência do São Francisco, em demanda ao Nordeste cas
tigado pela seca, apen"ado por sucessivos governos, curtindo a maior miséria 
do País, pelo desemprego, pelo subemprego, pela subalimentação e pela fo
me. 

Por isso o Governador da Bahia, Sr. Antônio Carlos Magalhães e o Se
cretário da Indústria ·e Corilêi-CíO dORIO-de J"ãneiro, um do PDS outro do PP, 
ou seja, um governista outrO oposicioriiSüdt.O-GoverDo FedCral- segundo 
consta - condenaram a .. política criminosa de mais uma vez o Governo Fe
deral privilegiar com recursos as ãreas que deixaram de produzir café por 
causa das geadas". Trata-se de um plano de sessenta e cinco bilhões de cruzei
ros. 

O intemerato monetarista que é o Ministro Delfim Netto hã de encon
trar uma desculpa: é preciso acudir a ârea que contribui mais para o Erário 
Nacional, os centros mais dinâmicos da nossa economia, pois o nordestino, 
como o famoso cavalo do inglês, pode perfeitamente .. acOstumar-se a não co
mer". 

Mas então isso é o resultado de uma política voltada para o homem? 
h assim que se trata uma das regiões críticas do País? 
Uma decisão dessa consulta os interesses da segurança nacional? 
Temos insistido, nesta tribuna, em que "a fome é má conselheira". 
E o GoVerno, pretendendo ganhar eleições a qualquer custo, sabe, per

feitamente, que ••nordestino burro nasce morto''. Aquela gente rude entende 
ejlllga. Depois de um resultado desastrado nas urnas do nordeste, apesar de 
todas as cavilacões eleitorais e de todos os casuismos, prepara-se o Ministério 
que esqueceu a faminta população nordestina para despedir-se, definitiVa
mente, da vida política, com exceção daqueles berieficiârioS~ do .. conto da 
geada", pois afinal, o café produz dinheiro, vendido ou geado, os cafeiculto
res podem custear eleições. 

Mas o resto da Nação, compreendendo a Amazônia e o Centro-Oeste, 
onde não se produz café, decerto engrossarã o protesto do povo nordestino, 
mais uma vez espoliado. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pr.onuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Antes da breve comunicação que me leva a esta Tribuna, de<Jejo lamentar 
e condenar o insensato atentado perpetrado contra o Presidente Anwar Sa
.dat, do Egito. - estadista máximo do mundo árabe, artífice da paz com Is~ 
rael, que conquistou a admiração, o respeito e o profundo reconhecimento de 
toda a humanidade pelos seus atos de coragem, bravura e magnanimidade 
nos campos de batalha. 

Não desejo alongar-me sobre a tragêdia que enluta o Egito, país símbolo 
e patrimônio da história humana, ao qual sempre nos ligaraO} tradicionais re
lações de- amizade. 

Associo-me ao profundo pesar ao nobre povo egípcio, com o qual me so
lidarizo neste doloroso transe. Urge, Sr. Presidente, que a fúria homicida e in
sana do obscurantismo terrorista seja erradicada da face da terra. 

O terrorismo e os terroristas não têm qualquer justificação possível: são, 
nada mais, nada menos, do que truculentas manifestações de ferocidade dos 
trogloditas rerÕanescentes que envergonham a Humanidade, em todos os paí
ses do mundo. 

Nenhum sacrifício deverá ser poupado no sentido da erradicação desse 
flagelo do obscurantismo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Desejo informar, nos limites desta breve comunicação, que tive a satis

fação de participar da inauguração, na National Gallery of Art, em Washing
ton (USA), no dia Iº de outubro passado, da avant-premiére intitulada "An 
American Perspective" exposição realizada ao ensejo da reunião anual do 
Fundo Monetârio Internacional. · 

Atendendo ao convite especial que neste sentido, me fizeram o Sr. e Sra. 
Edmond Safra, Sr. e Sra. Carlos Alberto Vieira, em nome da direçào.do Re
public National Bank Of New York, do Banco Safra do Brasil, e do Brazil 
and Trade Development Bank, de Genebra, - diretores do Banco Safra, 
compareci, depois da mencionada inauguração, à recepção oferecida aos con
vidados, nos salões da National Gallery of Art, p3ra onde convergiram os ex
poentes da sociedade e da vida política e cultural de Washington. 

A mencionada exposição, - An American Perspective- foi possibilita
da pela inidãtiva do Sr.- e Srs. Edmond Safra, com o apoio dos citados Ban
cos, inclusive, do Banco Safra, S.A. do Brasil, reunindo obras do acervo da 
coleção Jo Ann and Julian Ganz-Jr., de obras de arte do Século XIX. 

No dia da minha chegada a Washington, a 30 de setembro de 1981, rece
bi convite do Embaixador Azeredo da Silveira para a recepção oferecida pela 
Embaixada ao Ministro- da Fazenda Emane Galvêas, que se encontrava nos 
Estados Unidos, a fim de participar da reunião do Fundo Monetário Interna
cional. 

No dia 2 de outubro estive em New York para outro compromisso, de~ 
corrente do convite que me fez o Presidente da Brazilian-American Chamber 
of Commerce, Inc., Vicente J. Bonnard, no sentido de participar do almoço· 
que essa tradicional institUição ofereceu ao Ministro Emane Galvêas. 

A Câmara Brasileiro-Americana de Comércio reúne grande número de 
personalidade e empresários da mais alta categoria, dos dois países, e desde 
longa data, vem desempenhando sua missão de fundamental importância. no 
concernente à expansão e fortalecimento do intercâmbio econômico
financeiro e comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. 

O almoço oferecido pela Câmara do Comércio Brasi1-Estados Unidos, 
constituiu acontecimento social de relevante significado político em virtude 
do comparecimento maciço de banqueiros, empresários e figuras exponen~ 
ciais da sociedade norte-americana. 

Dentre as personalidades brasileiras presentes destacavam-se o Senador 
Luis Viana Filho. o Embaixador Sérgio Correa da Costa, o P!esidenú~ do 
Banco do Brasil Oswaldo Colin, ex-Ministro da Indústria e do Comércio An
gelo Calmon de Sá, professor Octâvio Gouveia de Bulhões, ex-Ministro da 
Fazenda, Diretores do Banco do Brasil. Dr. Otto Líno Bohn, Gerente-Geral 
do Banco do Brasil em New York, Dr. M~,;~on Ferreira de Nobrega, Coor
denador de Assuntos Econômicos do Minl . rio da Fazenda, Dr. Eduardo 
Pereira de Carvalho, Presidente do Banco do Estado de São .t'aulo, Carlos Al
berto Vieira~ Diretor do Banco Safra, Dr. Márcio Garcia Vilela, Secretário da 
Fazenda do Estado de Minas Gerais, Dr. Affonso Celso Pastore, Secretário 
da Fazenda do Estado de São Paulo e Horâcio Coimbra, ex-Presidente do 
Instituto Brasileiro do Café. 

O Ministro Ernane Galvêas aproveitou a oportunidade da significativa 
homenagem que lhe foi prestada, nessa ocasião, proferindo discurso, conside
rado da maior importância pelo seu conteúdo de informações objetivas sobre 
as realidades e problemas do Brasil, nos parâmetros da atual conjuntura 
mundial, e do nosso relacionamento com a grande nação amiga. 

Q discurso d9 Ministro Ernane Galvêas merece, inclusive pela oportuni
dade dos conceitOs e dados que divulga, ser levado ao conhecimento dos Srs . 
Senadores, motivo pelo qual regressando hoje de New York entendi fazer este 
pronunciamento e solicitar a sua incorporação ao texto desta ligeira comuni
cação. (Muito bem, Palmas!) 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL BAPTISTA 
EM SEU DISCURSO: 

DISCURSO PROFERIDO NO DIA 2 DE OUTUBRO DE 
1981, EM NEW YORK, PELO MINISTRO ERNANE 
GALVEAS, NO ALMOÇO QUE LHE FOI OFERECIDO. PELA 
CÂMARA DE COMERCIO BRASIL ESTADOS UNIDOS. 

Gentlemen: 
It is always a great pleasure for me to meet with the members of this 

Chamber, and to bring them up to date on the development ofthe Brazilian 
economy. 

Brazil is continuing to make a great effort io -idjust its economy to the 
difficult circumstances arising from the ádVtrse worfd economic conditions 
that have persisted, with greater or lesser intensity, since the beginning ofthe 
first oil shock. 

Ali those who have been followíng the developments of the Brazilian 
economy know well the long tradition of rapid economic growth dating back 
to before the Second World War. They are also familiar with our great econo
mic accomplishments between 1968 and 1973, when, despite the -oil crisis and 
worldwide recession, we succeeded in simultaneously achieving a high growth 
rate, cutting inflation, and maintaining an equilibrium ln the balance of pay
ments. 

The o ii shock of late 1973 was a shattering blow to Brazil. lts adverse ef
fects were not limited to our country atone, of course. The United States, Ca
nada, Europe, and Japan were also confronted with great maladjustments, in
cluding declining output, high unemployment leveis, and rising inflation. 

Due to many reasons, especially those__of a social nature, Brazil was not 
in a position to adjust to the crisis in the sarne manner as the industrial coun
tries. Rapid absorbtion ofthe effects ofthe oil shock, through the adoption of 
rigid contractionary policies, would have entailed enormous social sacrifices 
for the Brazilian society, which was riOf adequately prepared to bear them. 
We have not yet been able to create compensation mechanisms ofthe unem
ployment insurance type, nor can we forget the large stream ofyoung people 
- about one and one-half million - who joio the labor force each year. 

Furthermore, an abrupt slowdown in economic activity could_jeopardize 
the efforts made by our nation for many yeãrs in lhe economic in,tegration of 
Brazil, to be effected partly by eliminatii:J.g the pockets of absolute poverty 
still existing in the Northeast and partly by opening new agricultura! frontiers 
in the areas of very low economic density, such as the immense empty spaces 
of the Central-West regions, and decidedly investing public funds in projects 
and undertakings of a high economic and social yield. 

The alternative chosen to confront the crisis was a bold policy of invest
ment irn priority sectors, to accelerate the industrial develo'pment in those 
fields we have an evident comparative advantage, thus lessening dependence 
on imports of capital goods and basic raw materiais, such as steel, nonferrous 
metais, petrochemicals, fertilizer, paper and pulp, arnong other~. 

The composition of our imports clearly highlighted a pressing need to 
implernent ar accelerate import substitution prograrns in those arcas in which 
ou r investments were in fact made. The 1974 trade deficit of US$ 4.7 billion 
did not result only from the fourfold increase in oil prices. We were also im
porting much higher amounts of capital goods (US$ 3.119 billion) and basic 
inputs (US$ 3.941 billion). Together, these three items accounted for 78 per
cent of the country's total imports. 

During the 1970s, investments in the areas of capital goods and basic in
puts totaled US$ 38.6 billion (at 1980 prices), ofwhich US$ 27.1 billion, o r 70 
percent, were made in the five-year period from 1974 through 1978, including 
the following main items: 

lron and stell 
Nonferrous metais 
Petrochemicals 
Fertilizers 
Capital goods 

US$ 17.8 billion 
US$ 1.3 billion 
US$ 5.7 billion 
US$ 2.5 billion 
USS 3.4 billion 

ln the energy sector..- aside from the irnplementation of alterna tiVe 
energy programs, such as the Alcohol Program ~nd the Coai Program, and 
the intensification of domestic Oil prospecting and production efforts- we 
decided to invest USS 14 billion (at 198G prices) in two hydroelectric power 
plants alone: USS 10.8 billion in ltaipu and US$ 3.2 billion in Tucuruí, both 
of which will start generating electricity in 1983. - -

This bold jnvestment program was aided in Iarge part by the liquidity 
conditions ·and low interest rates then .. prevailing in -internaüOnal financial 
markets. These circumstances enabled the country to adopt a col))'se of exter
na! borrowing in promotrng the adjustment of its iridustrial str~ture to the 
new world conditiOns. while maintaining an adequately dynamic pace in the 

economy and gradually absorbing the eff~ts ofthe oil shock, including its in
flationary impact. 

The strategy adopted proved to be right. By the end of 1978 the economy 
showed definite signs of recovery, as demonstrated by the following facts: 

a) the trade balance deficit in capital goods and basic inputs was cut by 
half· 

'b) exports increased at an annual rate of 15.6 percent 
c) industrial products accounted for more than half of total exports 

(51.4 perce'nt), up from 14.3 percent in 1964; 
d) although oil imports increased by USS 1.6 billion from 1974 to 1978, 

the trade deficit declined from USS 4.7 billion to USS I billion over the sarne 
period; 

e) inflation was kept under contrai, at 30-40 percent; 
f) the Gross Domestic Product grew at an average annual rate of 7 per

cent, a brilliant result in comparison with economic performance in the rest of 
the world. 

ln short, after sustaining a tremendous blow from the first oil shock in 
1974 and the world economic slowdown in 1975, Brazil carne through that 
dífficult period, up to 1979, without imposing' major sacrifices on its so'Ciety 
- ín other words, without entering into a recession. 

But, while steering this course toward recovery, the Brazilian economy 
suffered the new setback of the oil price shocks of 1979 and 1980. The very 
strong impact of the" second wave of oil price increases was agravated by 
another, equally drastic shock, that of the unprecedented interest rate !ncrea
ses in international financiã.I markets, which together with the appreciation of 
the U.S. dollar, contributed to the sharp decline of export commodity prices. 

To correctly evaluate the extension of the negative effects ofthose condi
tio os then prevailing in the world economy, one needs to realize that the com
bine_d effect of _the high interest rates and the drop in agricultura! export re
ceipts is expected to result in a loss of some USS 3 billion in Brazil's balance 
of payments in 1981, compared with 1980. 

Far frorn producing waves of pessimismo r despair, these new problems 
have helped to strengthen the determination of Brazil to face the challenges. 

Thus, we reinforced the measures to accelerate exports, introducing a 
more realistic exchange rate policy; maintaining the import substitution pro
grams, based on the use of the labor force and natural ressources, expanding 
energy programs, tightening fiscal and monetary policies, to contrai the basic 
causes of inflation. 

At the sarne time, a great priority has been given to agriculture and mi-

r·ng. 
With regards to the fight against infiation, policies were adopted to in

rease supply in selected sectors, combined with specific measures ofmoneta
rj an_d fiscal policies designed to reduce overall demand and to improve con
trai of expenditures of State Enterprises - both on credit and consumption 
:..... two of the most important factors behind the inflationary spiral. 

As a result of these measures, the annual rate of growth of the money 
supply began to follow a downward path, as of April ofthis year, declining by 
almost 20 poínts over the last six months. While this is not a brilliant result 
when compared with a peak of the arder of 125 percent, it is at least a so.und 
indicator that we are moving in the right direction 

With regard to the external sector, significant changes have been intro
duced since 1980 with e view to strengthening exports, reducing the growth 
rate of imports, and keeping the inflow of funds to_ finance the current ac~ 
count deficit and maintain suitable ratios of international reserves. 

The new measures ma de it possible to reach the U SS: 20 million export 
goal set for 1980, representing an increase of 32 percent over the previous 
year, which clearly reflects the effort being made in Brazil to adjust its balance 
of payments. As a result of this performance,_ it was possible to minimize the 
negative effects of the sudden rise in the o ii bill from US$ 6.7 billion to US$ 
10.2 billion in 1~80, representing about 45 percent of our total imports. 

ln 1979 and 1980, the trade balance deficit was higher than VS$ 2,8 
billion. ln 1981, it is expected that the deficit will be completely eliminated 
and that there will be a balance or even a small Sl.!rplus of exports over im
ports. 

With regards to imports, the quantity index declined 3.6 percent while 
the price index rase 35 percent. Therefore, had it not been for the steep increa
se in ou r import prices _:_ largely influenced by oil, whose price index rase 68 
percent over that of 19_79- Our balance oftrade would already haveshown 
sighificantly better results last year, especially in view of the greater sales of 
industrial products, exports of which attained the considerable amount of 
US$ 11.5 billion. 

This poiiCy- designed to strengthen the balanceofpayments continued to 
yield good results in 1981. Thus, the trade balance was virtually in equi-
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Jibrium from January to August of this year, evidencing .an extraordinary re
covery from the deficit of approxirnately US$ 2.5 billion in the sarne period 
last year. 

Despite the difficulties we still face, which are aggravated by the rise in 
externa! interest rates, there is no reason for pessimism. 

ln fact, within only eight years (1974-1980), the Gross Domestic Product 
increased by 45 percent (at 19"80 price:s). This is a trUly remarkable feat, espe
cíally if we consider thar this growth was contingent on profound structural 
changes which retlect the endeavor to adapt the Brazilian economy to new 
world realities. 

ln the energy area, we area implementing and executing programs of 
broad scope, in terms both of a reduction of our dependence on externa! ener
gy supplies and of their highly positive ünpact on the economy, especially in 
the Northeast region. 

The structural transformation of the country continues apace, and the 
industrial sector has broadened its base considerably since 1974, thanks to the 
massive investments made in the capital goods and basic raw materiais. 

Agriculture has also benefitted from this modernization process and, es
pecially int h e Centrai-South region, the farming system produces crops with 
yields comparable to those obtained in the most developed countries. 

The investiments made in the economic infrastructure have given the 
country the essential conditions to assure a susíained growth based on domes
tically ÇJ.Vailable resources. 

The control of inflation, although not yet significantly successful, h as re
versed the direction of price móVeinents, and already shows firm indications 
of a turnaround of the inflactionary process. 

Prospects are also favorable in the externa! area. The current account de
ficit is expe<:ted to be around US$ 11 billion, which means that we will be able 
to reduce the share of externa! savings in -the national economy from 5.4 per
cent in 1980 to 4.6 percent this year. 

Moreover, given smaller current account deficits, it will be possible to 
contain the rate of growth of our externa! debt, which thus should expand ata 
lesser rate than the growth in the economy or in exports. 

ln this connection, it needs to be stressed that we are far from exh:msting 
the sources of dynamic growth in our exports, in view of the enormous contri~ 
bution yet to be made by the agricultura! and mineral sectors, especially by 
the Carajás Project. 

Located int the Amazon, the Carajás undertaking is already expected to 
export US$ 600 million in high-grade iron ore its first year of operation. Once 
it comes into full operation, the project will generate annual exports of US$ 
lO billion, including sales of copper, alumio um, nickel, manganese, and other 
metal products. 

Similarly worth mentioning is the immense potencial that is being ope
ned up through the new use of the Brazilian scrublands for the production of 
exportable .surpluses of soybeans, rice, and corn, and for the substitutfon of 
wheat imports. 

ln view o[all this, I think we have sufficieht reason for confidence in the 
future of the aJuntry. Not many countries in the world have a potencial re
sources of our size and only and few h ave set in motion sUch a vigorous pro
gram of modernization, we the some digree of faith an enthusiasm. 

Thank you. 
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre 

Senador Murilo Badaró. 

O SR. MURILO BADARÚ (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Cercada do respeito e da admiração do povo mineiro, agasalhada pelo 
carinho da população e aplaudida unanimemente, a PoVcia Militar de Minas 
Gerais estâ completando o sesquicentenário de sua criação. Nesta longa ca
minhada, perpassada de glórias, lutas e canseiras, enriquecida de troféus obti
dos na guerra e na paz, inflexível no cumprimento do dever para com a Pátria 
e as instituições derltocrâticas do País, zelosa de seu passado e de suas tra
dições, a Polícia Militar de meu Estado tornou-se credora de todas as home
nagens que lhe estão sendo tributadas ao ensejo da ilustre efeméride desde o 
Alferes Franciso de Assis Manso da Costa Reis, 19 Comandante da Primeira 
Companhia do Corpo de Guardas Municipais Permanentes, no ano de 1831, 
até o Coronel Jair Coutinho, jovem e brilhante oficial que hoje a comanda, a 
notável instituição militar é protagonista de brilhante crônica que se incorpo
ra aos capítulos mais fulgurantes da história mineira. Seus oficiais, cabos, 
praças, mineiros de todas as procedências ali integrados no mesmo espírito de 
mineiridade, têm suas vidas justapostas à dos pioneiros que empreenderam a 
arrancada do desenvolvimento do Estado, sua paz social e sua tranqUilidade 
~ública. A história da Polícia Militar de Minas Gerais se confunde com a pró-

pria história mineira, sua gente, suas tradições, Suas glórias, seus revezes, sua 
invencível vocação para a liberdade e no eterno sentido da permanência. As 
origens estão na Carta de Lei de 10 de outubro de 1831, que criou o Corpo de 
Guardas Municipais, localizando-se aí a matriz da PoHcia Miiitar, tornando
se despicienda a discussão em torno da verdadeira data em que se deve come
morar o aniversário da Milícia mineira. O que vale assinalar, nesta oportuni .. 
dade, é o que de significado possui a data para o Estado das Minas Gerais, 
todo ele irmanado nas manifestações de regozijo pelo evento. Ao enviar da 
tribuna do Senado Federal minhas congratulações com a valorosa instituição 
niilitar das Alterosas, recordando que seu patrono é o Alferes Joaquim José 
da Silva Xavier, o Tiradentes, manifesto meu grande orgulho de mineiro pela 
corporação que além de reponsãvel pela segurança do Estado, é padrão de 
disciplina, de honra e pundonor militares. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gi/van Rocha)- Concedo apalavra ao nobre Se
nador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Nos dias 7 e 8 de outubro próximo realizar-se-ão as eleições para a di
reção da União Estadual dos Estudantes do Estado de São Paulo, que con
gtegã um terÇo do total dos universitários do Brasil, ou seja, uma população 
de cerca de 450 mil estudantes. 

Estas eleições realizam-se no momento em que a crise do ensino superior 
se torna mais aguda, em que as universidades públicas enfrentam os proble
mas decorrentes da insuficiência de verbas e os estudantes reivindicam o reco
nhecimento de suas entidades representativas e a autonomia para a universi
dade. 

Nas universidades particulares, além da visível deterioração do ensino, 
cerca de dois terços dos estudantes não têm mais condições de arcar com o 
pagamento de taxas e mensalidades cada vez mais altas, o que estâ provocan
do altos índices de evasão escolar. 

A comunidade universltárai" paUlista, porém, estâ particularmente empe
nhada em participar ativamente da vida das universidades, influindo direta
mente na escolha dos reitores e dirigentes universitários, a exemplo do que jã 
ocorre na Pontifícia Universidade Católica. Hã um consenso em torno da ide

~ia de qu-e os g-raves problemas vividos pelo ensino de 39 grau poderiam ser 
muito mais facilmente resolvidos se toda a comunidade universitária pudesse 
participar ativamente do seu equacionamento e do processo de decisão a res-
peito da escolha de soluções. · 

Nesse sentido. estou reapresentando projeto de lei estabelecendo uque as 
listas para a escolha dos reitores das Universidades estaduais e municipais 
obedecerão às normas estabelecidas em seus respectivos Estatutos". 

Este projeto, anteriormente rejeitado pela maioria governista nesta Casa, 
procura pr:_eservar o princípio federativo estabelC?cido na Constitui9ão e a au
tonomia universitária, princípio fundamental na organização do ensino das 
nações civilizadas mencionado nos arts. 39 e 49 da Lei n9 5.540, de 28 de no
vembro de 1968. 

Daí por que valho~me desta oportunidade para, ao mesmo tempo em 
que cumprimento a comunidade universitária paulista e desejo amplo sucesso 
para as eleições da UEE-SP, reafirmar a esperança de que, não só os estudan
tes, mas todo o povo possa também em breve vir a participar do processo de 
demOcratiZiÇão dO País e da busca de soluções para os atuais problemas eco
nômicos e sociais.-

O Prefeito Waldomiro Carvalho, de Taubaté, São Paulo, está processan
do o jornalista Jonas Filippini, com base na Lei de Imprensa. 

Durante entrevista que concedeu à Râdio Difusora de Taubaté o jorna
lista, que também é Presidente do Departamento de Defesa do Meio Ambien
te do PMDB e membro correspondente do Grupo Consciência Ecológica do 
Vale do Paraíba, criticou a ação do Prefeito, que doou praças públicas a gru
pos particulares e determinou o corte de árvores centenárias para permitir a 
construção de uma garagem de ônibus. 

Em virtude dos protestos do jornalista Jonas Filippini foi instaurada 
Ação Popular que acabou por obter a anulação dos atos de doação das 
praças públicas. A própria comunidade, alertada pela denúncia, impediu o 
corte de um número maior de árvores. 

Desse modo, Sr. Presidente, gostaria de enviar daqui meu abraço de soli
dariedade ao companheiro Jonas Filippini que, ao lado da comunidade tau
bateana,luta em defesa da natureza e contra a poluição no Vale do Paraíba. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Não hã mais oradores inseri-
tos~ 
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Nada mais havendo que tratar vou encerrar a presente sessão, designan
do para a sessão ordinária de amanhã, a seguirite 

ORDEM DO DIA 

Continuação da votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 49, 
de 1981 (apresentado pela COinissão de Finanças· como conclusão de seu 
Parecer n9 361, de 1981, com voto vencido do Senador Affonso Camar~o), 
que autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul ~ real!zar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 30,000,000.00 (tnnta 
milhões de dólares americanos), destinado ao programa de investimentos do 
Estado, tendo 

PARECERES, sob n's 362, 663 e 664, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça. /P pronunciamento: pela constitucionalidade 

e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 2P 
pronunciamento; favorável à Emenda n"' 1 da Comissão de Finanças, com 
voto vencido, em separado, do Senador Mendes Canale; e _ 

-de Finanças (2P pronunciamento: em virtude de documentaçao 
anexada), apresentando Emenda n9 1-CF, com voto vencido dos Senadores 
José Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon. · -

(Dependendo da votação do Requerimento n9 331, de 1981, do Senador 
Mendes Canale, de adiamento da votação para cumprimento de diligência). 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 72, de 1979 (n9 
3.467 (77, na Casa de origem), que dá nova redação ao caput do artigo 55 da 
Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 248 e 249, de 1981, das Comissões: .. 
-de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência 

Social), favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio 
Chaves; e 

- de Saúde, favorável. 
3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 27, de 1981 (n"' 
1.001/79, na Casa de origem), que autoriza O Poder Executivo a instituir a 
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 640 e 641, de 1981, das 
Comissões: 

-de Educação e Cultura; e 
-de Financas. 

4 

Votação, em turno único, do Projçto de Resolução n9 90,- de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como c;onclu~ão de seu Parec_er n9 

608, de 1981, com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autonza o 
Governo do Estado do Piauí a elevar em CrS 634.053.100,00 (seiscentos e 
trinta e quatro milhões, cinqUenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 609, de 1981, da Comissão: 
--de Constituição e Justiça. pela constitticionalidade e juridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 93, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
619, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar 
em Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 620 e 621, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e 
- de Municípios. favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 95, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusãO de seu Parecer n9 
625, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapã (AP) a elevar 
em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 626 e 627, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios. favorável. 

7 

Votação, em_ turno único, do Projeto de Resolução n9 96, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
628, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringã (PR) a 
contratar operação de crédito no valor. de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e 
oitenta e nove milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa 
cruzeiros e noventa e cinco centavos), tendo~ 

PARECERES, sob n•s 629 e 630, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorãvel. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 205, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.356, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a 
elevar em Cf$ 49.Ó70.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e 
trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorãvel. 

9 

Votação, em turno úmco, do Projeto de Resolução n9 7, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
21, de 1981). que autoriza a Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) a elevar 
em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um mílhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, 
setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 22 e 23, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorâvel. 

to 
Votação, em turno único; do Projetp de Resolução n9 68, de 1981 

(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
421, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a 
elevar em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil 
cruzeiros). o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 422 e 423, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios. favorável. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 84, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
485, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar 
em Cr$ 149.750.046,57- (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e 
cinqüenta mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 486 e 487, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favoráveL 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 91, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
QIO, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar 
em Cr$ 2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 611 e 612, de 1981, das Comissões: 
-de Constitiifçào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Franco Montor_o; e 
- de Munictpios. fav(irável. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 8, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
24, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) 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 consolidada, 
tendo 
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PARECERES, sob nos 25 e 26, de 1981, das Comissões: 
- de Constituü;ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munfc{pios, favorável. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nfi' 64, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 

409, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba (SP) a elevar em 
Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqüenta e cinco mil, 
novecentos e oito cruzeiroS e ·setenta e dois centavos) o montante de sua 
dívida consolidada interna, tendo 

PARECERES, sob nos 410 e 411, de 1981, das Comissões: 
-de Constitui('ão e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 4, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 

12, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal-de Potirendaba (SP) a 
elevar em Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois 
cruzei-ros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob nos 13 e 14, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

16 

Votação, em turno único, -do Projeto de Resolução n'i' 5, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Econo"rriia como conclusão de seu Parecer n9 

15, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (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 dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob nos 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 6, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 

18, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 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 consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
- de Constitui('ào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 38, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 

279, de 1981), que autoriza a Prefeítura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar 
em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e 
oitenta e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 280 e 281, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 88, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 
594, de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiãs a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, 
oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo 

PARECER, sob no 595, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

20 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nq 101, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia corno_çooclusão de seu Parecer n'i' 
675, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar 
em CrS 130.213.939A5 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, 
novecentos e trinta c nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante 
de sua dívida consOlidada, tendo 

PARECERES, sob nos 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

21 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 60, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 
396, de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e 
sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros)_ o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

22 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 102, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nfi' 
678, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvile (SC) a elevar 
em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e 
dezesseis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES: sob ~nos 679 e 680, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios. favorável. 

23 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 108, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Pareçer n'i' 
713, de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a 
elevar em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos 
e noventa e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob no 714, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

24 

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 40, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo do escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro 
Eduardo_ Portella na Academia Brasileira de Letras. 

25 

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 43, de I 981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, 
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de 
1964. 

26 

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 268, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Senador Franco 
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e 
empresários na- administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e 
INAMPS). 

27 

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 149, de 1981, do Senador 
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo intitulado .. 0 Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento 
Monetário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal 
do Brasil. edição de 23 de junho de 1981, 

28 
Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 313, de 198 I, do Senador 

Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n'i' 156, de 1979, do Senador 
Humberto Lucena, que institui ó seguro-desemprego, e determina outras 
providências. , 

29 

Votação, em primeiro tufno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 22, de 1981, 
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores 
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo 
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PARECERES, sob n•s 654 e 655, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no 

mérito, favorável: e 
- de Educação c Cultura, favorãvel. 

30 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 117, de 
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como 
incentivo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda 
devido pelas pessoas físicas e jurídicas domiciliadàs na Amazônia Legal, e dá 
outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 204 a 207, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e JustiÇã, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto em separado do Senador Aderbal Jurema; 
-de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José 

Lins: 
-de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e 
- d~ Finan('a$, favoráVel. 

31 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n° 
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo 

PARECER, sob n' 1.00~6, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Uma e Leite Chaves, e voto em separado do Senador 
Aderbal J urema. 

32 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 142, de 1980, do Senador Orestes Quêrcia, 
alterando dispositivo da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, qUe' dispõe 
sobre a Lei Orgânica da Previdência: Social, tendo 

PARECER, sob n' 1.034, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

33 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 

Projeto de Lei do Senado n9 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que 
isenta do imposto de renda o 139-salário, tendo 

PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

34 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto 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' 1.009, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

35 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 .40, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
- de Constitui cão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, do Senador 

Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão·para reexame da Comissão de 
Constituição e JuStiça.} 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 50 minutos.) 

ATA DA 165• SESSÃO, REALIZADA EM 28-9-81 
(Publicada no DCN - Seção II de 29-9-81) 

RETIFICAÇÃO 

No Projeto de Lei do Senado n' 280/81, que dispõe sobre o impedimento 
para o exercício da Presidência da República nas hipóteses que especifica: 

Na página 4720, 1'"-coluna, após matéria citada pelo autor na justificação 
do projeto, inclua-se, por omissão, o seguinte despacho: . 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.) 
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MESA 
Presidente 

Jarbas Passarinho 

1~-Vice-Presidente 
Passos Pôrto 

2"'-Vice-Presidente 
Gilvan Rocha 

!'<'-Secretário 
Cunha Lima 

2"'-Secretário 
Jorge Kalume 

3~'-Secretário 

Itamar Franco 

49-Secretário 
Jutahy Magalhães 

Suplentes de Secretários 
Almir Pinto 

Lenoir Vargas 
Agenor Maria 
Gastão Müller 

SUBSECRETARIA DE COMISSOES 

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira 
Local: Edificio Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo 

Coelho . 
Telefones: 223-6244 e 211-4141 - Ramais 3487, 3488 c 3489 

A) SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES 

Chefe: DanieTReis de Souza 
Local: Edifício Anexo- das Comíssõ~-Ala SenadOr Nilo Çpelho 
Telefone: 211-4141 - Ramais 3490 c 3491 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Leite Chaves 
Vice-Presidcnte: Martins Filho 

Titulares 
PDS 

1. BeneditoCanelas 
2. Martins Filho 
3. João Calmon 
4. João Lúcio 

l. Leite Chaves 
2. José Richa 

!. MendesCanale 

Suplentes 

I. Dinarte Mariz 
2. Lourival Baptista 
3. José Caixeta 

PMDB 
I. Agênor Maria 

PP 
I. Eve!ásio Vieira 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492 
Reuniões: Terças-fciras, às 11.00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ra_rnQ._( 3378 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente; Alberto Silva 
Vice-Presidente: José Lins 

Titulares 

L José Lins 
2. Eunice Michiles 
3. Gabriel Hermes 
4. Benedito Canctas 

I, Evandro Carreira 
2. Mauro Benevides 

I. Alberto Silva 

Suplentes 

PDS 
I. Raimundo Parente 
2. Almir Pinto 
3. Aloysio Chaves 

PMDB 
l. Man::os Freire 

PP 
1. MendesCanalc 

Assistente; Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 3493 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3024. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào II) 

LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO PARTIDO DO 

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMDB 

Líder 
Marcos Freire 

V ice-Líderes 
Roberto Saturnino 
M aura Benevides 
Humberto Lucena 

Pedro Simo11 
Orestes Quércia 

Henrique Santillo 
Lázaro Barboza 

Evandro Carreira 

LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO 

PARTIDO POPULAR - PP 

Líder 
Evelâsio Vieira 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ} 
( 15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Aloysio Chaves 
1'-Vice-Presidente: Nelson Carneiro 
2'-Vice-Presidente: Lenoir Vargas 

Suplentes 

I. AloysioChaves 
2. Hugo Ramos 
3. Lenoir Vargas 
4. Murilo Badarô 
5. Bernardino Viana 
6. Amaral Furlan 
7. Moacyr Dalla 
8. Raimundo Parente 

L Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 
3. Nelson Carneiro 
4, Leite Chaves 
5. Orestes Quércia 

I. T ancredo Neves 
2. José Fragelli 

PDS 
I. Bençdito Canelas 
2. João Calmon 
3. Almir Pinto 
4. Martins Filho 
5. Aderbal J urcma 

PMDB 
I. Franco Montara 
2. Lãzaro Barboza 
3. Humberto Lucena 

PP 
I. Mendes Canale 

Assistente: Paulo Roberto Almeida Campos - Ramal 3972 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal4315 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (DF) 
(II membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lourival Baptista 
Vice-Presidente; Mauro Benevides 

Titulares 

I. Lourival Baptista 
2. _Bernardino Viana 
3. Moacyr Dalla 
4. José Caixeta 
5. Martins Filho 
6. Murilo Badar6 

1. Lázaro Barboza 
2. Mauro Benevides 
3. Adalberto Sena 

I. Saldanha Derzi 
2. Luiz Fernando Freire 

Suplente"" 
PDS 

l. Luiz Cavalcante 
2. Almir Pinto 
3. AderbalJurema 
4. José Lins 

PMDB 
I. Henrique Santilio 
2. Eyandro Carreira 

PP 
I. A\.ffonso C amargo 

Assistente: Leda Ferreira da Rocha - Ramal 3499 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 .-horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3168 

V ice-Lideres 
Affonso Camargo 

José Fragelli 
Gastão Müller 
Mendes Canale 
Saldanha Derzi 
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LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO PARTIDO 

DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS 

Líder 
Nilo Coelho 

\'ice-Líderes 
Aderbal Jurema 
Aloysio Chaves 

Bernardino Viana 
Gabriel Hermes 

José Uns 
Lomanto Júnior 
Moacyr Dalla 
M urílo Badaró 

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE) 
(li membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: José Richa 
Vice-Presidente: Luiz Cavalcante 

Titulares 

I. Bernardino Viana 
2. José Uns 
3. Arno Damiani 
4. Milton Cabral 
5. LuizCa~alcante 
6. José Cailleta 

I. Roberto Saturnino 
2. Pedro Simon 
3. José Richa 

I. José Fragelli 
2. Alberto Silva 

Suplentes 
PDS 

I. LomantoJúnior 
2. Gabriel Hcrmés 
3. Vicente Vuolo 
4. Benedito Canelas 

PMDB 
I. Marcos Freire 
2. Teotônio Vilela 

PP 
1, Affonso Camargo 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 349 

Reuniões: Quartas-feiras, às 09:00 horas 
Local: Saia da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 3256 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Aderba! Jurema 
Vice-Presidente: Gastão Müller 

Titulares Suplentes 
PDS 

I. Aderbal Jurema 1. LomantoJúnior 
2. João Calmon 2. Gabriel Hermes 
3. Eunice Michiles 3. João Lúcio 

4. Tarso Outra 
5. José Sarney 

PMDB 
I. Adalberto Sena I. Marcos Freire 
2. Franco Montoro 2. Mauro Benevides 
3. Pedro Simon 

PP 
I. Gastão MUller I. Evelâsio Vieira 

Assistente: Sérgio da Fonsec-a Braga - Ramal 3492 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Loca\; Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

• Anexo das Comissões - Ramal 3546 
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Cürvl!SSÃO DE FENAI'ÇAS- {CF) 
(!7 membros) 

COMPOSJÇÀO 

Pre~idertte: Franco .\1ontoro 
Vu:e-Presidente: Gabriel Hermes 

Tnulares 

I. Raimundo Parente 
Lomanto Júnior 

3. Amar:~ I I· urlan 
4. Amaral Peixow 
5 Martins Hlho 

Tars~) Outra 
G 'lhriel Hermes 
Bernardino \'mna 

9, Almir Pinto 

l . Mauro Benevides 
Roberto Saturnino 

~ PedroS1mon 
4 Teotónio Vilela 
4. Franco Monturo 

I. Tano.:redo Neves 
2. Affon~u C amargo 
3. Mendes Cana!e 

Suplentes 
PDS 

I. Jost Guiomard 
2. Lourival B.1pti~ta 
3. Benedito Canelas 
4. Vicente Vuolo 
5. José Uns 

PMDB 
I. Humberto Lucena 
2. Paulo Brossard 
3. J o sê Richa 

PP 
I. Saldanha Derú 
2. José Frage!H 

As'>istente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 3493 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 h~~ 
Local: Sala da Comissão. na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 4323 

COMJSS,\0 DE LEGJSLAÇÀO SOCJAL- (CLS) 
{9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Raimundo Parente 
\'ice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares 

l Raimundo Parente 
-· Alo;.swChaves 
J Moacyr Da!Ia 
4. Eunice Mt<.:hiles 

Gabriel Hermes 

l Fran..:u Mnntoru 
Humhcrtc) Lucena 

.~ J aison Barreto 

Suplentes 
PDS 

I Arno Damiani 
2. Aderbal Jurema 
J. Almir Pinto 

P.\108 
I Agenor Maria 
2. Nelson Carneiro 

PP 
J. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Luit CJC!udio de Brito- Ramal 3498 
Reuniões: Quinta~-feiras, às I I :00 bora.s 
Lncal Sala da Cllmissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões- Ramal 3339 

COMISSÃO DE MENAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice-Presidente: Teotónio Vilela 

Titulares 

L Milton Cabral 
2. LuizCava.kante 
3. José Lins 
4. Almir Pinto 

]. Henrique Santillo 
Teotónio Vilela 

I. Affonso C amargo 

Suplentes 
PDS 

I. Dinarte Mariz 
2. Gabriel Hermes 
3. Martins Filho 

PMDB 
L Roberto Saturnino 

PP 
I. Alberto Silva 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira- Ramal 3496 
Reuniões:: Quartas-feiras, às 10:30 horas 
Local: Sala da Comissão. na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3652 
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COMISSÃO DE MUNIC[PIOS- (CM) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lomanto Júnior 
Vice-Presidente: Agenor Maria 

Tttulares 

l Almir Pinto 
2. LomantoJUnior 
.3. Amara! furlan 
4. Amaral Peixoto 
5. Benedito Cand<Js 
6. Arno Damiani 
7. Ml)acyr Dalla 
K. Raimundo P<Jrente -
9. Vicente Vuolo 

I. José Rkha 
2. Ore:;tc.s Quércia 
3. Evandro Carreira 
4. LâLaro Bar,boz.a 
5. Agenor Maria 

I. Ga~tão Müller 
2. Affonso C amargo 

Mendes Canale 

Suplentes 
PDS 

I Tarso Outra 
2. Aderbal Jurema 
3. José Sarney 
4. Murilu Badaró 
5. José C11xeta 

PMDB 
l. Marcos Freire 
2. J aison Barreto 
3. Humberto Lucena 

PP 
1. Alberto Silva 
2. Luiz Fernando Freire 

Assi~tente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496 
Reuniões: Quintas-feiras. às 11:00 horas 
Local· Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3!22 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice-Presidente: Murilo Badarô 

Titulares Suplentes 
PDS 

l. JoàP Calmon 
1 Murilo Badarô 
3. Aderbal Jurema 

I. Adalberto Sena 

I. Saldanha Derzi 

I. José Sarney 
2- Moacyr Dalla 

PMDB 
1. Evandro Carreira 

PP 
1. Mendes Caoale 

Assistente: Fátima Abrahào de Araújo - Ramal 3266 
Reuniões: Quintas-feiras, às 14:00 horas 
lo..:al: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3121 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

CDMPOSIÇÃO 

Presidente: Luiz Viana 
l~·Vice-Presidente: Paulo Brossard 
2~-Vice-Presidente: Amaral Peixoto 

Titulares Suplentes 
PDS 

J. Luiz Viana L. Aderbal Jurema 
2, Tarso Outra ,, Bernardino Viana 
3, Lomanto Júnior 3, Amaral Furlan 
4, Amaral Peixoto 4, Moacyr Dalla 
5, JoàoCalmon 5, Martins Filho 
6, Aloysio Chaves 
), José Sarney 
8, Lourival Baptista 

PMDB 
L Paulo Brossard 1. Leite Chaves 
2, Nelson Carneiro 2. Pedro Simon 
3, José Richa 3. Roberto Saturnino 
4, Mauro Benevides 
5, Marcos Freire 
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PP 
I. Luiz Fernando Freire 
2. Tancredo Neves 

I. Saldanha Derzi 

Assistente: Leila Lcivas Ferro Costa - Ramal 3497 
Reuniões: Quartas-feiras, às 14:00 hora~ 
Local· Sala da Comiss.ãÔ, na Ala Senador Nilo Coelho 

- A.nexo da5 Comissões - Ramal 3254 

COMISSÃO DE SAÜDE- (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jaison Barreto 
Vice-President_e: Almir Pinto 

Titulures 

Lomi!nto Júnior 
Almir Pinto 
Jo.<;é Guiomard 

4 Louriva! Baptista 

l Henrique Santillo 
2. Jaison Barreto 

I. Saldanha Der1'i 

Suplentes 
PDS 

I. Benedito Canelas 
2. João Calmon 
1 Arno Damiani 

PMDB 
I. Adalberto Sena 

PP 
I. Gastão Mtiller 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às [Q:OO horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3020 

COMJSSAO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros; 

COMPOSJÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice-Presidente: José Fragelli 

Titulares 

I. DinarteMariz 
2. LuizCavalcante 
J. José Guiomard 
4. Murilo Badaró 

l. Mauro Benevides 
2. Agenor Maria 

L José Fragelli 

Suplentes 
PDS 

I. Raimundo Parente 
2. Amaral Furlan 
3. José: Caixeta 

PMDB 
I. Orestes Quércia 

PP 
l. Gastão MUller 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 
ReuniÕ'es: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala s·enador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3020 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÜBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 
Vice-Presidente: Rflimundo Parente 

Titulares Suplentes 
PDS 

I. R11imundo Parente 1. Helvídio Nunes 
2. Aderbal Jurema 2. Bernardino Viana 
3. Lourlval Baptista 3. JoséGuiomard 
4. Moacyr Dalla 

'MDB 
L Agenor Maria l. Lázaro Barboza 
2. Humberto Lucena 

PP 
I. Gastão Mti!!er I. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Lu1z Cláudio de Brito - Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3121 



5208 Quarta-feira 7 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÜES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Vicente Vuolo 
Vice-Presidente: Benedito Ferreira 

TitUlares Suplentes 

PDS 

I. Vicente Vuolo l. LomantoJúnior 
2. Benedito Ferreira 2. LuizCavalcante 
3. Aloy_sio Chaves 3. Amaral Peixoto 
4. Milton Cabral 

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) 

I. Evandro Carreira 

2, Lázaro Barboza 

L Alberto Silva 

PMDB 

I. Orestes Quércia 

PP 

I. Affonso C amargo 

Assistente: Marcelino dos Santos Came\lo - Ramal 3498 

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 

Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3130 
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B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS _ 
Chefe: Alfeu de Oliveira 
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nito Coelho 

- Andar Térreo - 211~3507 
Assistentes: Helena Isnard Accauhy - 211M3510 

Mauro Lopes de Sã- 211~3509 

Frederic Pinheiro Barreira- 211~3503 
Maria de Lourdes Sampaio- 211-3503 
João Hélio Carvalho Rocha- 211-3520 

C) SERVIÇO DE COM!SSÜES ESPECIAIS E DE IN
QUtRITO 
Chefe: Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz- 21 1·3:St 1 
Assistentes: Haroldo Péreira Fernandes- 211-3512--

Eiizabeth Gil Barbosa Vianna- 211-3501 
Nadir da Rocha'Gomes- 211-3508 
Clayton Zanlorenci- 211-3502 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANE~TES 
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNIOES ORDINÁRIAS DAS 

COMISSOES PERMANENTES PARA O BIENIO 1981/1982 

TERÇA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

QUINTA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

Horas Comissões Horas Comissões 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CAR Senador Alexandre Costa GUILHERME 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CEC Senador Alexandre Costa SÉRGIO 

Ramal3024 Ramal 3546 

Saia da Comissão, na Ala 
11:00 CA Senador Nilo Coelho S~RGIO 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CF Senador Nilo Coelho GUILHERME 

Ramal3378 Ramal4323 

Sala da Comissão, na Ala 
QUARTA-FEIRA 10:00 cs Senador Alexandre Costa LEOA 

LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE Ramal3020 
Horas Comissões 

Sala da Comissão, na Ala 
09:00 CE Senador N i! o Coelho FRANCISCO 

Sala da Comissão, na Ala 
LUIZ 11:00 CLS Senador Alexandre Costa 

Ramal3339 CLÁUDIO 

Ramal3256 
Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala PAULO 
09:30 c o Senador Alexandre Costa 

Ramal4315 
ROBERTO 

11:00 CM Senador Alexandre Costa GONÇALVES 
Ramal3122 

Sala da Comissão, na Ala 
Sala da Comissão, na Ala 

10:00 DF Senador Alexandre Costa LEDA 

ll:OO CT Senador Alexandre Costa MARCELINO 
Ramal3130 

Ramal3!68 
Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala 
10:30 CME Senador Alexandre Costa GONÇALVES 

14:00 CR Senador Alexandre Costa FÁTIMA 
Ramal312l 

Ramal3652 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CRE Senador Nilo Coelho LEI LA 

Ramal3254 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CSN Senador Alexandre Costa MARCELINO 

Ramal3020 

Sala da Comissão, na Ala LUIZ 
11:00 CSPC Senador Alexandre Costa 

Ramal312l CLÁUDIO 
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ANO XXXVI - N• 125 QUINTA-FEIRA, 08 DE OUTUBRO DE 1981 BRASlLIA _:__DF 

CONGRE8SO 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 0 · 

DECRETO LEGISLATIVO N• 51, DE 1981 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.860, de 18 de fevereiro de 1981, que "fixa o valor do soldo dos postos de Coro
nel PM, da Polícia Militar, e Coronel BM, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.860, de 18 de fevereiro de 1981, que "fixa o valor do soldo dos 
postos de Coronel PM, da Polícia Militar e Coronel BM, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providên· 
cias." 

Senado Federal, 7 de outubro de 1981. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termo' do art. 55,§ I•, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, 
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 52, DE 1981 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.862, de 25 de fevereiro de 1981, que "autoriza a elevação do capital do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Económico - BNDE~ e dá outras providências''. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.862, de 25 de fevereiro de 1981, que "autoriza a elevação do capi· 
tal do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico - BNDE, e dá outras providências". 

Senado Federal, 7 de outrubro de 1981. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do ar!. 55,§ I•, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, 
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 53, DE 1981 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.859, de 17 de fevereiro de 1981, que "extingue o Fundo Nacional1e Desem·ol
vimento, e dá outras providências." 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.859, de 17 de fevereiro de 1981, que "extingue o Fundo Nacional 
de Desenv:olvimento, e dá outras providências". 

Senado Federal, 7 de outubro de 1981. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I -ATA DA 174' SESSÃO, EM 7 DE OUTUBRO DE 1981 

1.1 -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 -Ofícios do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 
-Projeto de Lei da Câmara n' 97, de 1981 (n' 5.275/81, na Casa de 

Origem), que dispõe sobre doação de lote à Organização Internacional do 
Trabalho - OIT, pela Companhia Imobiliária de BrasOia - TERRA
CAP. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 98, de 1981 (n• 1.624/79, na Casa de 
Origem), que acrescenta parágrafo ao art. 899 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de }9 de maio de 1943. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 27, de 1981 (n' 101/81, na Cáma
ra dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo da Re
pública Argentina, o Governo _d_a_República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Oriental do Uruguai, pelo qual se coordena a distri
buição de canais para o Serviço Móvel Marítimo, na faixa de 2.065 a 2.107 
KHz, concluído em Montevidéu, a 8 de julho de 1980. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 28, de 1981 (n• 106/81, na Cáma
ra dos Deputados), que aprova os textos das Resoluções A4-l, que modifi
ca o Artigo 13, e A4-3, que introduz o Artigo 12-bis no Estatuto da Co
missão Latino-Americana de A viação Civil - CLAC, aprovadas pela 4• 
Assembléia do referido organismo internacional, realizada em Bogotá, de 
I• a 5 de dezembro de 1980. 

1.2.2 - Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
-Projeto dé Lei do Senado n' 109/80 (Redação do vencido para o 

segundo turno regimentaO; Projeto de Decreto Legislativo nt» 5/81 (Re
dação final); e Mensagem n• 356/80. 

1.2.3 - Leitura de Projetos 
- Projeto de Lei do Senado n• 292/81, de autoria do Sr. Senador Ita

mar Franco~ que disciplina a formação de banco de dados pessoais e res
pectivo uso das informações cadastradas. 

-Projeto de Lei do Senado n9 293/81-Complementar, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz alteração na Lei Comple
mentar n' 11, de 25 de maio de 1975, que criou o PRORURAL. 

1.2.4 - Requerimento 
N9 339/81, de autoria do Sr. Senador Aderbal Jurema, solicitando 

autorização para participar, como Observador Parlamentar, da Dele
gação do Brasil à XXXVI Sessão da Assembléia Geral das Nações Uni
das. 

1.2.5 - Comunicações da Lideranca do PP 
De substituição de membros em comissões permanentes e mista. 

1.2.6 - Discursos do Expediente 
SENADOR MAURO BENEVIDES- Encaminhando à Mesa proje

to de lei que faculta ao eleitor residente no Distrito Federal, nos pleitos 
para Governador de Estados, Assembléias Legislativas, Senado Federal e 
Câmara dos Deputados, votar nos candidatos do Estado ou Território em 
que seja inscrito. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Revisão da lei das inelegibi
lidades. 

SENADOR JOÃO CALMON- Criação de novas fontes de receita 
para o sistema educacional. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Protestando focalizar, em ses
são posterior, anteprojeto que estaria ·sendo elaborado, por determinação 
da Presidência, referente à reforma do Regimento Interno do Senado. 

1.2.7 -Fala da Presidência 
Atinente ao assunto abordado pelo Senador Dirceu Cardoso. 

1.2.8 - Leitura de Projeto 
Projeto de Lei do Senado n' 294/81, de autoria do Sr. Senador Mau

ro Benevides, que faculta ao eleitor residente no Distrito Federal, nos plei
tos para Governador de Estado, Assembléias Legislativas, Senado Federal 
e Câmara dos Deputados, votar nos candidatos do Estado ou Território 

em que seja inscritO, introduzindo alteração na Lei nt» 6.091, de 15 de agos~ 
to de 1974. 

1.2.9 - Comunicacão da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 

30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.3 - ORDEM DO DIA 
Projeto de Resolução n9 49/81, que autoriza o Governo do Estado de 

Mato Grosso do S_uJ, a realizar operação de empréstimo externo no valor 
de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos), destinado ao 
programa de investimentos do Estado. Apreciação sobrestada por falta de
quorum para votação do Requerimento n9 338/81, após usarem da palavra 
os Srs. Dirceü Cardoso e José Richa. 

- Pi-ojeto de Lei da Câmara Õ9 72/79, que dá nova redação ao caput 
do artigo 55 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, Lei Orgânica da Pre
vidência Social. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 27/81, que autoriza o Poder Executi
vo a instituir a Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande 
do Sul. Votação adiada por falt~ de quorum. 

- Projeto de Resolução nt» 90/81, que autoriza o Governo do Estado 
do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e quatro nii-
1hões, cinqUenta e três mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida con
solidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução nt» 93/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Guaxupé (MG) a elevar em Cr$ 50.000.000,00 (cinqUenta milhões 
de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 95/81, que autoriza a Prefeitura: Munici
pal de Macapã (AP) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução nt» 96/81, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pai de Maringá (PR) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e vinte e 
sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e cinco centavos). Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução nt» 205/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Santo André (SP) a elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove 
milhões, setenta mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito cen~ 
ta vos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução nt» 7/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Coqueiral (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, se
tecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco crUzeiros), o mon~ 
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução nt» 68/81, que autoriza a Prefeitura Muncipal 
de Florianópolis (SC) a elevar em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito mi
lhões e seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução nt» 84/81, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pai de Castanhal (PA) a elevar em Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e 
nove milhões, setecentos e cinqUenta mil, quarenta e seis cruzeiros e cin~ 
qiienta e sete centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 91/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Balsas (MA) a elevar em Cr$ 2.722.000,00 (dois milhões, setecentos 
de vinte e dois mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 8/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Franca (SP) a elevar em Cr$ 29.272.025,36 (vinte e nove milhões, du
zentos e setenta e dois mil, vinte e cirico cruzeiros e trinta e seis centavos), 
o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quo
rum. 

-Projeto de Resolução n9 64/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Jtatiba (SP) a elevar em Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, nove
centos e cinqUenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois 
centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta 
de quorum. 
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-Projeto de Resolução n9 4/81, que 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 centavos), o montante de 
sua dívida consolidada. Votacão adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 5/81, que autoriza a Prefeitura Muflicipal 
de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, se
tecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. Votacão adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n9 6/81, que autoriz~ a PrefeitUra Municipal 
de Bernardino de Campos (SP) a elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois mi
lhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros, e 
vinte e quatro centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 38/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e 
dois milhões, quatrocentos e oitenta e três m11, seiscentos e trinta cruzei
rOs; o montante de sua dívida consolidada. Votacão adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n9 88/81, que autoriZa a Escola Superior de 
•;Educação Física de Goiâs a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
9.8B.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros). 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 fOl/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Maceió (AL) a elevar em Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta mi
lhões, duzentos e treze mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros e quarenta 
e cinco centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 60/81, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito 
milhões, novecentos e sessenta e- oito mil e oitocentos cruzeiros), o monw 
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 102/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Joinville (SC) a elevar em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e 
seis milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros), o montante de sua dívi
da consolidada. Votação adiada por falta de qNorum. 

-Projeto de Resolução no 108/Sl, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, 
vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqUenta 
e nove cruzeiros e setenta e nove centavos), o montante de sua dívida con
solidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n9 40/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando 
a transcrição, nos anais do Senado Federal, do artigo do escritor Josué 
Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro Eduardo Portella na Aca
demia Brasileira de Letras. Votação ad-iada por falta de quonan. 

-Requerimento n9 43/81, -do Senador Lourival Baptista, solicitando 
a transcrição, nos anais do Senado Federal, das ordens do dia dos Minis
tros do Exército, da Marinha e da Auonáutica, baixadas em comemo
ração ao 179 aniversário da Revolução de março de 1964. Votação adiada 

"POr falta de quorum. 
-Requerimento n9 268/81, do Senador Marcos Freire, solicitando 

urgência, para o Projeto de Lei do Senado n9 240/80, do Senador Franco 
Montoro, que estabelece a participação- de representante dos empregados 
e empresãrios na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS, e 
!NAMPS). Votação adiada por falta de quorum. 

- Kequerimento n9 149/81, do Senador Mauro Benc:vides, solicitan
do a transcrição, nos anais do Senado Federal, do artigo intitulado "0 
Nordeste é Vítima· do Estouro do Orçamento Monetário .. , de autoria do 
economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do Brasil, edição de 23~ 
6-Rl. Votação 8diada por falta de quorum. 

-Requerimento n9 313/81, do Senador Marcos Freire, solicitando 
urgência para o Projeto de Lei do Senado n9 156/79, do Senador Humber
to Lucena, ·que institui o seguro.:desemprego e determina outras providên
cias. Votação &diada por falta de q~orum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 22/81, do Senador Jorge Kalume, que 
dispõe sobre enquadramento de professores colaboradores e auxiliares de 
ensino e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 117/79, do Senador Jorge Kalume, 
que dispõe sobre a aplicação, corou- incentiVos fiscais, ·na ãrea da SU
DAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas pessoas tisicas e 
jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal e dá outras providências. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 357/79, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de apOsentadoria especial para os coveiros e 
empregados em cemitérioS: (Apreciação preliminar da juridicidade.) Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 142/80, do Senador Orestes Quércia, 
alterando o dispositivo da Lei no 3.807 de 26 de agosto de 1960, que dispõe 
sobre a Lei Orgânica da Previdência Social. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade). Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 146/80, do Senador Orestes Quércia, 
que isenta do imposto de renda o 139 salário. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade). Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 163/80, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons. 
Ápredação preli'millar d3 constiiudo~nali(fade: Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n9 40/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Betim (MO) a elevar em CrS 5.700~000,00 (cinco milhões e setecen
tos mil cruzeiros}, o montante de sua dívida co_nsolidada. Votação adiada 
por falta de quorum. 

1.4- MATÉRIA APRECIADA APOS A ORDEM DO DIA 

- Requeririlento n\' 339/81, lido no Expediente. Votação adiada por 
falta de quorum, após parecer da comissão competente. 

1.5 - DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA 

SENADOR JOSE LINS- Informações sobre o incidente ocorrido 
no Estado do Acre envolvendo a pessoa da Deputada Yolanda Fleming e 
o Comando do 49 Batalhão de Fronteiras, a propósito de nota divulgada 
pelo PMDB, sobre o assunto. -

SENADOR CUNHA LIMA -ll7o aniversãrio de emancipação polí
tica do Município -âe Campina Grande-PB. Reivindicações em favor da 
comunidade campinense. Centenário de emancipação política do Municí
pio de Brejo dá Cruz-PB. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Observações sobre o Seguro 
Habitação, críado pelo BNH, com a finalidade de cobrir os danos que ve
nham a ocorrer em construções populares executadas por empresas que 
operam com recursos daquela instituição. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Palestra proferida pelo Mi
nistro do Trabalho, em recente Seminârio sobre Emprego, realizado em 
Brasília, quandO defendeu a neCeSsidade da adoção de uma efetiva política 
nacional de emprego. , 

SENADOR BERNARDINO VIANA -Observações sobre a apre
ciação pelo Senado Federal dos pedidos de empréstimos feitos por estados 
e municípios. 

SENADOR JAISON BARRETO- Precariedade do funcionamento 
da seção judíciária da Justiça Federal no Estado de Santa Catarina, cons
tatada em levantamento realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seção-SC. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 175• SESSÃO, EM 7 DE OUTUBRO DE 1981 

2.1 -ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 - Ofícios do Sr. l~it-Secretário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projétos: 
-Projeto de Lei da Câmara no 99/81 (n• 5.045/81, na Casa de ori-

gem). de iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera dispo
sições da Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, que "define a situação jurí
dica do estrangeiro no Brasil, cria o Co;-~selho Nacional de Imigração, e dá 
outras providências". 

-Projeto de Decreto Legislativo no 29/81 (no 107/81, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto das notas trocadas em 16 de junho e 
16 de julho de I980, em Brasília, entrç.o GOv~ino da República Federativa 
do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, pelas quais foram 
introduzidas modifiCações no texto do Convênio sobre Transporte Maríti~ 
mo, vigente entre os dois países. 
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. 

2.3 - ORDEM DO DIA 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 20/80 (n• 
53{80, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos dos atos da 
União Postal das Américas e Espanha- UPAE, concluídos em Lima, a 
18 de março de 1976, durante o XI Congresso da União Postal das Améri· 
case Espanha. Aprovada. A promulgação. 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 30/80 (n• 
66/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção n• 
148 da Organização Internacional do Trabalho, sobre a proteção dos Ira· 
balbadores contra os riscos prorrssionais devidos à contaminação do ar, 
ao ruído e às vibrações no loeal de trabalho, adotada em Genetlra, a I• de 
junho de 1977, durante a Sexagésima Terceira Sessão da Conferência Ge
ral da Organização Internacional do Trabalho. Aprorada. A promul· 
gação. 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n•IJ/80 
(n• 42/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
sobre Transportes Aéreos, celebrado entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República do Suriname, em Brasília, a 28 
de janeiro de 1980. Aprovado cm turno suplementar. A Câmara dos Depu· 
ta dos. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 3/81 (n• 71/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural e 
Científica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da República Popular de Angola, concluído em Luanda a 11 de junbo 
de 1980. Aprovado. A Comissão de Redação. 

- Pam..:r da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 
264/81 (n•418/81, na origem), pela qual o Senhor Presidente da Repúbli· 
ca submete à deliberação do senado a escolha do Sr. Armindo Branco 
Mendes Cadaxa, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Popular 
Polonesa. Apreciado em oessio secreta. 

2.4- MATflRIA APRECIADA APOS A ORDEM DO DIA 

-Requerimento"' 339/81, lido na oessio anterior. Aprovado. 

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

. 3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO
RES 

- Do Sr. Senador Humberto Lucena, proferido na sessão de 6-10-81. 
- Do Sr. Senador Evelásio Vieira, proferido na sessão de 30-9-81. 

4 - RETIFICAÇOES 

- Referente aos Anexos I c II do Ato do Presidente n• 106/81. 
- Referente aos Anexos I e II ao Ato do Presidente n• 113/81. 

5 - MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE-UDERES DE BWCOS PARLAMENTA
RES 

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 174~ SESSÃO, EM 7 DE OUTUBRO DE 1981 

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46<1 Legislatura 
PRESIDI1:NCIA DOS SRS.JARBAS PASSARINHO, PASSOS PORTO, 

CUNHA LIMA, JUTAHY MAGALHÃES E ALMIR PINTO. 

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

Adalberto Sena - Jorge Kalume- Aloysio Chaves- Jarbas Passari· 
nho - Alexandre Costa - Alberto Silva - Bernardino Viana - Almir 
Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Cunha Lima- Humbertor Lucena 
- Aderbal Jurema- Marcos Freire- João Lúcio- Luiz Cavalcante
Teotónio Vilela- Passos Pôrto- João Calmon- Moacyr Dalla- Hugo 
Ramos - Roberto Saturnino - Amaral Furlan - Franco Montoro - Lã
zaro Barboza- Affonso Camargo -Josê: Richa- Evc:lâsio Vieira- Jaison 
Barreto - Pedro Simon. 

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 proteçã.o de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1•-Secretãrio procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIOS - Do Sr. !•-Secretário da Câmara dos Deputados, encami
nhando â revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 97, DE 1981 

(N• 5.275/81, na Casa de origem) 

D~ sobre ®ação tJe lote à Orga.ulzaçâD Jnt-na
ciqnal do .Trábalho - OIT, pela. Comp:>nhia lmobillárla d' 
Brasilla. - TERB.ACA.P. 

O Oongr"""o Nacional decreta: 
Art. lP A Companlúa Imobiliária de Bra.slJla - TERRACAP, 

fiei autorizada a doar lote de terreno à Organl2Jação Internacio
nal d(! Trabalho - OIT, para Instalação de sua Representação nó 
Bra.slt. 

,Art. 2.~ Esta Lei entl'a em vigor na data de sua publleaéão. 
Art. 3.0 Revogam-se a.s disposições em oontl'áilo. 

MENSAGEM N;0 431, DE 1981. 

Excelentisatmos senhores Membrm do Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho a honra 
de submeter ir elevada deliberação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do senhor Mlnlatro cio Estado 
das Relaçées ·Exteriores, o anexo projeto de lei que ·"dl.spõe 110b1'e 
doação -de. lote à Organização Jntemae!onal do Trabalhe - OlT, 
pela Companlúa Imobiliária de Bra.3jlla - TERRACAP". 

Brasilla.. 24 de setembro de 1981. - Aurelbuw Chaves. 

"JXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.O DPIIDIE/DGAISAL/216/9Z1.9l(Ol'il 
(B46) DE 17 DE SETEMBRO DE 1981, DO SENBOR MINm:r.RO 
DAS "RELA""çóES EliTERIORES. . 

A Saa Excelência o Senhor 
João Baptlata de Olivelri. Figueiredo, 
Prés!<l.ente da República. 

senhor .Presidente: 
renho a. honra de levar ao conhecimento ae '\r'l)35a. ~!êu"la 

haver a Organização Intemae!onal do Trabalho - OlT, solleltado 
ao Governo brulle!ro a doação de um lote de terren.o, no Dlatrlto 
Federal, a fim de nele construir a sede de sua Representação no 
B1'll3ll. 

2. como Vossa Excelênela ae aervlrá verl!icar a Lei n.o 11.294, 
de 15 de dezembro de 1975, que autoriza a COmpanhia Imobiliária 
de Bra.sllla - TERRACAP, a doar lote. de terreno a Estados e•
trangelros para construção de suas respectivas .sedes, condiciona 
tal benefício à observância do principio da reciprocidade de tra
tamento. Entreta-nto, a Organização lntemaclona.J do Trabalbo 
por não dispor de base territorial, não tem como satlafa:zer a men: 
cionada exigência tornando-se, portanto necessárló para. atender
lhe o pleito, a elaboração de Lei espe.Íífica que permita àquela 
Companhia Imob!Jiárla e!etuar a doação em pauta. 

_ 3. Informo a.Jnda a Vossa Excelência de qut>, pela.s me;mas 
razoes acima referidas, !o! promulgada a Lei n.O 6.670, de 4 de 
Julho de 1979, que habilitou a TERRACAP a doar um lote à Or
ganização das Nações Unidas. dispensando-a do requisito da re
ciprocidade. 

4. Considerando tratar-se a OlT de uma Organização equi
parável, no que se retere a sua sçde e ln.stala.ções, aos Estados es- . 
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trangelros quanto a privilégios, tratamento e- faCilidades a apro
vação de um Projeto de Lei, aos mesmos moldes de Lei n.0 6.870, 
lhe proporcionaria, como agência e-specializada das Nações Uni
daR, a a<julsição de !móveis em circunstâncias semelhantes. 

5. Diante do exposto e tendo em vista o precedente criado 
pela mencionada Lei n.0 6. 670, tenho a honra de submeter à ele
vada consideração de Vossa Excelência. o anexo anteproj eto de 
Lei que autoriza a Companhia Imobillária de Brasília - TERRA
CAP, a doar um lote d-e terreno, na Gapltal Federal, à Organiza
ção Internacional do Trabalho. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. -
segue assjnatura. 

LEGISLAÇAO CORRELATA 

LEI N.• 6.294, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1975 

Dispõe sobre doação de lotes, a Estado eStrangeiro, pe
la. Companhia Imobiliária de Brasilia. - TERRA.CAP. 

o President" 1.a República, 

Faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a se
o:uinte J..·ei: 

Art. 1. o A Companhia Imobiliária. de Brasília - TERRA CAP, 
fica autorizada a doar imóvel a Estado com o qual o Brasil man
tenha relações diplomáticas para estabelecimento de sua Missão, 
desde que, no ato de liberalidade, o donatá.Iio faça, ou se obrigue 
a fazer, à República Federativa do Brasil, doação de imóvel que se 
preste. a juíw do Ministério das Relaçõru Exteriores, para insta-· 
lar Missão Diplomática Brasileira na Capital do mesmo Estado. 

Parágrafo único. No cl>so de promessa de doação, o imóvel 
deverá ser perfeitamente caracterizado. 

Art. 2.• Caberá ao Ministério das Relações Exteriores enta
bular as negociações necessárias a fim de assegur.ar que a tran
sação se cumpra de forma válida e de conformidade com os in·
teresses da União. 

• Art. 3.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as d1sposições em contrário. 

Brasília 15 de dezembro de 1975; 154.0 da Independência e 37.0 
da República. - ERNESTO GEISEL - Ramiro Elysio Saraiva 
Guerreiro. 

LEI N.O 6.670, DE 4 DE JULHO DE 1979 

Dispõe sobre d;,.ção de lote à Organiz:u;ão das Nações 
Unidas - ONU, pela Companhia Imobiliária de Brasília -
TERRA. CAP. 

O Presidente da Repúb'lica, 
Faço sa~r que o oons;:resso Nactonal decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 
Art. 1.0 A Companhia Imobll!ária de Brasília - TERRACAP 

fica autorizada a doar imóvel à Organização das N :u;õe.s Unidas -
ONU, para instalação de sua Representação no Pais. 

Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrá.Iio. 
Brasília, em 4 de julho de 1979; 158.0 da Independência e 91.0 

da República. - JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO - R. S. Guer
reiro. 

(As Comissões de Relações Exteriores, d<J Distrito 
Federal e de FinançasJ 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 98, DE 1981 

(N' 1.624/79, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao a.rt 899 da. Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada ncl.o Decr~-lei n.0 5.f52, tle 
1. 0 de maio d'1' 194!. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 o art. 899 da Consolidação d"s Le>ls dq_ Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-lei n.0 5.452, de 1.0 de maio dle 1943, pas~a 
a viger acrescido da seguin!le disposição: 

"Art. 899. . ..................... -··~· .... , .. , ........ . 

§ 7.o Se a condenada for nliat::iSS: fali<ta, esta. só podre
rã 11eoorrer medi'3.iilte prévio depósito do valor integral 
da oondoenaç:ão, observandiO-se, qUianto a custas, o djsposto 
no § 4.0 do art. 789 " 

Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na data d~ sua publi..,ção. 

Art. 3.0 Revogam-se "'"' disposições em contráJr!Jo. 

LEGISLAÇ.if.O CITADA 

CONSOLIDAÇAO DAS LEIS DO TRABALHU 
DECRETO-LEI N.O 5.~52, DE 1.0 DE MAID DF. 194" 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 899. Os recursos serão inte>rpootos por simple's petição e 
~ão efeito m·eramente devolutivo, salvo as exeeções previstas 
neste Titulo, permitida a eJreCUção provisória. até a .,.,.,nhora.' 

§ 1.0 Se'Ildo a ·condenação de \"alor até io (diez) """'*' o valor 
de referência regional, noo di&!>i:dilcs indiv:i<\uais, só será admlt!OO 
o I'eCUTOO, inclusive o eJ<traordináirlo, mediante prévio depósito da 
respectiva importáncia. Trarwitada em julg!>do a declsao reem
rida. ondenar-se-á o Jervanflamento imediato <la Importância do 
depósito, em favor da parte vencedora, por simples despacho do 
julz. 

§ 2.o "Dratando-se dre Wllta:enação de valor indetenninadoJ o 
d~pósito corresponderá ao que for arbitll"ado, pa:I'Ia efeito d:e custas, 
pela Junta ou Juiw die Dl~1to. <>-(é o limite de 10 (dez) vezes o 
valor de referência regional. 

§ 3.0 Na hipótese de se cu.scutlr, no recurso. matérl:a já deci
dida através d"e prejulgado ,.no Tribunal Superior do Trabalho, o 
depósito poderá levantar-se, de !mediato, pelo venc~or. 

§ 4.0 O depósito de qu&' trata o § 1.0 far-se-á na conta vin
culada do empregado a -que se refere o art. 2.0 da Lei n.0 5.107, 
de 13 de setembro de 1966, aplicando-se-lhe oo preceitos dessa Lei, 
observado, quanto ao respectivo levantamento, o diSposto no § 1.0 

§ 5.0 Se o ~ropregaJ:lo ainda não iliver conta vinculada arerta 
em ·seu nome, nos termos do a:rt. 2.0 da Lei n.O 5.107, de 13 de 
reternbro dle 1966, a ·empi'e~.a procredeiá à respectiva •a1bertura., para 
o ereito oo di·sposto no § 2.0 

§ '8.0 Quando o valor da conde:ruação, ou o arbitradu p-ara. 
f:lns de custas, exceder o limi!le de 10 (dez) ve:.es o valor de 
neferêncla negion:a.l. o depósito pa:t"<t flns die <'eéursos será limitado 
a este valor. 

SEÇAO III 
Das Custas 

Art. 789. Nos dlls:sidi<JIS indivlduads ou colet!VIOs do trabalho 
até o julgamento, as custas se<rão oaJeuladias .progressivamente, dé 
acordo com a segulm.te ,baJbela: 

I - .Mé o vai<>r do salá.Iio miniruo regional, 10% (dez pOT. 
Cle'Ilto); . 

II- Acima do limite do item I até du"" -.eres o salário m!nimo 
reg!Ónal, 8% (oito cpor cento): · 

III - Acima de duM e até cinco veze.S o sa!á.Iio mm1mo regio
nal, 6% (seis por oento) ; 

IV - Acima de cinco e até dez vezes o salário rnfnimo regional, 
4% (qua- par cento); 

V - Acima de dez Ve2leS o saláTU:> mínimo t<egional, 2% (dois 
por ce-nto), 

§ 1.0 Nru; Juntas, nos Trlbunais Regionais e no Tritmnal su
J>e<rior do TrSJbalho, o pagamento dias custas será feito na ('erma 
das Instruções expedidas pelo Tribunal Superior do Tl'abe.lho. Nos 
Julzos de Direito, a importáncia da.s csutas rerá d!Wdida propor
cionalmenbe entre o julz e os funclonáJr:loo que tiverem 'funcionado = reito, excetuaxlos os dlstrlbuidores, C'Ujas custas serão paga> no 
ato dll ,;coroo com o regimento local. 

§ 2.0 A divisão a que se re:tiere o § 1.0 , ®S custrus die execução 
e os emolumentos de traslados e instrum-entos :se·rão determinados 
em tabelas expedidas pelo Trlbunal Superior do Trabalho. 

§ 3.0 As custas serão calculadas: 

a) quando houver acordo ou c"Ondenação, sobre o~. respectivo 
valor; 

b) quan-do houVecr desistêncta ou al!'q_uivam:ento, sobre o valor 
do ped1dl>; 

c) qüandb· o valor for indetem'lã.naldo, sobre o que o juiz-pre
ente ou o julz rixar; 
· d) no caso de Inquérito, sobre 6 (seis) veres o salário mensal 
e clamado ou dos reclamados 

§ 4.0 As custas serão pag1a.5 pelo vencido, depois de tr<lnsltada 
em julgado a decisão ou, no oruso de recurso, dentro de 5 (cinco) 
c~<,as da data de sua inúerpolsição, sob pena de deserção. salvo 
quando se tvatlOr de inquérito, caso em que o p,.gamento da'i 
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custas competirá à empresa, antes de s>eu Julgaornmúo pela ·Jun.ta 
ou Juizo d" Dlrelto. 

! 5.0 Os emolumentos de traslados e Instrwne!ntos rerão pagos 
dentro de 48 (quarenta e odto) horoo após a sua extnção. fei.to, 
cont.udJo. no ato do ·requetimenb, o d!epósito prévio. do V>tlor esti
mado relo funcionário enoarregarlo, sujel•to à oomplemmtação, 
com ciência da parte, rob pena de· dESerção. 

§ 6.0 Sem:p:re qwe houveT 13JCO!Id'O, se de outm. fonna não flor 
oonvencionrudo, o pagamento dias CUJStas CaJberá ""' partea iguals 
RIOO Jit>gant€5. 

§ 7.0 Trat.ando-se d" empregado sindicalizado qwe não t<>nha 
obtido o benefício ·da justiça gratult.a, .ou hsenção de custrus, o 
t.!ndkª'lQ que houver intervido no prooesso responcle~á solidarla
ment~ pelo paga:miento d!rus custrus devidia. 

§ 8." No caro ·dle não pagR~mento das custrus, far-se-á a eJOO
cução da resJYectiva importànc!a, segundo o :procOO® estabelooido 
do O!!ipitulo V des!Je Titulo. 

§ 9.0 J!': facultado aos presidentes doo tu:ibtmals do trabirho 
ooncedler, ele oficio, o beneficio da jooUga gmtuita, inclusive q11anto 
a trn.slados e instrumentos, àqueles qwe perceberem saláTio igual 
ou inferior ao dobro do mínimo legal, ou prov:aaiem. o seu astado 
de mise"abilldade. 

(A Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 27, DE 1981 
(N• 101/81, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Argenti
na, o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo daRe
pública Oriental do Uruguai, pelo qual se coordena a distribuição de 
canais para o Serviço Móvel Marítimo, na faixa de 2065 a 2107 k.Hz, 
concluído em Montevidéu, a 8 de julho de 1980. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I"' Fica aprovado o texto do Acordo entre o Governo da Repúbli

ca Argentina, o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Oriental do Uruguai, pelo qual se coordena a distribuição de ca
nais para o Serviço Móvel Marítimo, na faixa de 2065 a 2107kHz, concluído 
em Montevidéu, a 8 de julho de 1980. 

Parágrafo único. Quaisquer atoç de que possa resultar revisão do 
Acordo de que trata este artigo ficarão sUjeitos à aprovação do Congresso 
Nacional. 

Art. 2~> Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi
cação. 

MENSAGEM N• 3, DE 1981 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na'Cional: 
De conformidade com o disposto no artigo 44,_ inciso I, _~a 

Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada con
sideração de Vossas Excelências, acompanh-ª"'do de Exposição de 
Motivos do Senhor Wnistro de Estado das Relações EXteriores, o 
texto do Acordo entre o G<>verno da República Argentina, o 0<>
verno da_ República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Oriental do Uruguai pelo qual se coordena a distribuição de 
canais para o Serviço Móvel Marítimo, na faixa de 2065 a 2107 
KHz, concluído em Montevidéu, a 8 de julho de 1980. 

Brasilia, 8 de janeiro de 1981. - João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.O DTO/DAM-I/313/690.5(B46) (B29), 
DE 30 DE DEZEMBRO DE 1980, DO SENHOR MlNISTRO DE 
ES1'ADO DAS RELAÇõES EXTER.IORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de eneaminhar a Vossa Excelência, em anexo, 

o texto do Acordo entre o Governo da República Argentina, o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Oriental do Uruguai pelo qual se coordena a Distribuição 
d:e Canais para o Serviço Móvel Marítimo, na Faixa de 2065 a 
2107 KHz, assinado em Montevidéu, a 8 de julho último. 

2. O desenvolvimento dos sistemas de radiocomunicações no 
Brasil, Uruguai e Argentina vem exigindo que procedimentos sejam 
estabelecidos para que os serviços das Administr~ções de teleco
municações dos três países não se interfiram mutuamente nas 
regiões fronteiriças. Com esse objetivo, o Acordo em apreço deverá 
regu·ar a operação- das estações de barco e das estações· costeiras 

previstas no n..0 200 do Regulamento de Radiocomunicações, na 
faixa d·e 206·5 a: 2107 KHz. 

3. O presente Acordo visa, ainda, ao estabelecimento de pa
râmetros de procedimento, através dos quais se garantirá. a boa 
qualidade dos serviços. 

4. O referido ato estabelece, por outro lado, um sistem~ de 
consulta permanente através do qual as Administrações deverão 
trocar informações e cooperar entre si com vistas a reduzir ao 
minimo as interferências prejudiciais e 'o.bter a máxima: eficiência 
no uso do espectro radioelétrico. 

5. ~endo em vis~a a _natureza do Acordo em pauta, faz-se 
nec~s~a a sua rat1fi~açao formal, após aprovação pelo Poder 
L~lat1vo, conforme d1sposto no Artigo 44, inciso I da Consti-
tmçao Fed,eral. ' 

6. Nessas condições, submeto à elevada consideração de Vossa 
Excelência o anexo projeto de Mensagem ao Congresso _Nacional, 
para encamínha1nento do texto do_ aludido Acordo à apreciação 
do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, os pr-otestos do meu ma:is profundo respeito. 
- R. S. Guerreiro. 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPúBLICA ARGENTINA, O 
GOVERNO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DA REP'ülll.ICA ORIENTAL DO URUGUAl, PELO 
QUAL SE COORDENA A DISTRIBUIÇÃO DE CANAIS PARJI. O 
SEiRVIÇO MóVEL MARíTIMO, NA FAIXA DE 2C€5 A 2107 kHz. 

O Governo da_ República Argentina, o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uru
guai d"ecidem celebrar o present.e Acordo:. 

1. Administração 

ARTIGO I 
Definições 

É o organismo ou departamento governamental de telecomu-· 
nica:ções áe cada Gov·erno competente para intervir no cumpri
mento e execução do presente AcOrdo. 

2. Regulamento de Radiocomunicações (RR) 

Re~ere-se ao _?oegulamento de Radic.comunicações, Edição 1976. 
anexo a C<lnvençao Internaciona~ de Telecomunicações, Málaga
'I'orremolinos. 1973. 

3 . Normas Técnicas - Série A 
Refere-se às Normas Técnicas Série A da Junta Internb.-

ciona:l de Registro de Fr.eqüências <IFRB), Edição 1968. 

4. Area de Serviço 

.:oefin.e-se como -a zona gepgráf~ca mali.tima dentro da qual 
3.8: Intensidades _de campo do smal sao iguais ou superiores à mi
nlma e.stabelec1da pa1 a o normal desenvolvimento do serviço 
ou seja, a: intensidade de campo mínima a proteger. ' 

7 
5_ ?s termos .e s~~olos ut~lizados no presente Acordo que 

nao estiverem aqw def1n1dos serao aplicados conforme estão d·e
finidos no Regulamento de R._~~iocomunicações. 

ARTIGO II 
Critéri_os Técnicos 

1. Areas de .Serviço 

a) As áreas de serviço se estabelecerão mediante o uso das 
Norm.as Técnicas - Série A. 

_ b) Os contornos máximos de serviço diurno protegido basear
se-ao no •emprego de ondas de superfície em propagação sobre 0 
mar, de acordo com a Norma Técnica A5. 

. c) As !_ntensidades de campo a colocar no contorno de serviço 
dmrr:_o serao as mten~1dades ~e. campo mínimas a proteger em 
funçao de grau de rmdo especzficado para t-elefonia: de faixa a
teral única. com conexão para rede de serviço público na Norma 
:Cécnica A2. 

2. Poti!ncia 

A potência irradiad·a equivalente não poderá exceder, em ne
nhum case, de 1 KW da potência de pico de envoltória: tanto nas 
estações de barco como nas estações costeiras - n.o 200 do Regu
lamento de Radiocomunicações. 

3 . Largura de Faixa Ocupada 
A largura de faixa: ocupada será de 2 8 KHz. 
4. Tipos de Emissão 

a) Os tipos de emissão serão na tel·efonia. faixa lateral única 
com portadora red'uzida (A3A) e faixa lateral única com porta-
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dora: suprimida (A3J), utilizando, de preferência, a emissão de 
A3J. 

b) O nível de supressão de portadora e da faixa lateral não 
emitida será. no mínimo, de 50 dB nas estações costeiras e de 40 
d·B nas estações de barco, referidos à potência de pico da envol
tória emitida na faixa lateral ocupada. 

c) As emissões de telefonia de faixa lateral única realizar-se-ão 
•exclusivamente, utilizando a faixa lateral superior. ' 

5. Tolerância de Freqüência. 

a) A tolerância de freqüência das emissões dis estações cos
teiras manter-se-á dentro de ± 20 Hz para qualquer condição de 
trabalho. 

ln A tOlerância de freqüência das emissões das __ estações de 
barco ma-nter-se-á, como mínimo, dentro das cifras especificadas 
no apêndice 3 do Regulamento :de Radiocomunicaçõas. 

6. Radiições não-Essenciais 

O nivel ct€ radiações não-essenciais dos transmissores das 
estações costeiras e de barco reduzir-se-á ao valor mínimo que 
permita o atua-1 estado da técnica. sem exc'ed€r as cifras que se 
estabeleçam no Apêndice 4 do Regulamento de Radiocomuni
cações. 

7. Antenas 

As antenas transmissorls empregadas nas ·estações costeiras 
não irradiarão nas direções de máximo ga:nho, potências que ex
cedam as necessárias para assegurar o serviço em operação diurna, 
com a intensidade doe campo mínima. especificada na Norma Téc
nica A2. 

8. Relações de Proteção 
a) Em um mesmo canal se estabelece uma relação d'e proteção 

de 28 dB entr·e o sinal de3ejado e {) sinal interferente, de acordo 
com a Norma Técnica AL. 

b) Tant.o as estações costeiras. como as de barco uti~iza:rão 
receptores que assegurem1 como mínimo, uma cifra de seletiYidade 
de 5Q dB para uma separação de ± ~ 5 kHz da freqüência consig
nada de cada· canal. Em conseqüência, para a operação em canal 
ad'jacente se aplicará, na determinação das ár-eas de Serviço, a 
relação de proteção de - 22 dB. 

9. Separação, em distância, entre Estações Costeiras 
a) Duas esta-ções costeiras de distintcos países com uma po

tência de pico da envoltória de 1 KW e que utilizem um mesmo 
canal, estarão separadas, como mínimo, 19{10 Km, quando ope
rem irradiando onda de superfície sobre trajeto marítimo. 

b) Duas estações costeiras de distintos pa:íses com uma po
tência de -pico da envoltória de 1 KW_ e_ que utilizem canais -f!.d
jacentes, estarão separadas, como mínimo. 1200 Km, quando ope
rem irradiando onda de superficie sobre traje to marítimo. 

ARTIIOO m 
Plano de 'Distribuição de Canais Indicados no n,0 200 do 

Regulamento de Radiocomwúcações 

1. Aplicação do Regulamento- ,de Radiocomunicações 

O Apêndice 1, jjP~ano de Distribuição de Canais Indicados no 
n.O 200 do Regulamento de Radiocomunicações", no qual constam 
aS respectivas freqüências portadoras, faz parte integrante do 
presente Acordo. 

2. Bases para a Elaboração do Plano de >Distribuição de Canais 
o Plano de Distribuição de canais foi elaborado com relação 

à freqüênciã portadora e à potência, conforme os critérios estabe
lecidos no n.0 200 do Regulamento d·e Radiocomunicações e com 
relação às áreas de serviço e demais características técnicas de 
acordo com as Normas Técnicas - Série _A. 

3. Norma$ para a Distribuição 

A faixa compreendida entre 20€5 e 2107 KHz. atribuída ao 
Serviço Móvel Maritimo, na Região 2, pelo Artigo 5.0 do Regula
mento de Padiocomunicações. ficará distribuida. no que se refere 
aos canais que se vão utilizar. seguindo os critérios estabe1ecidos 
no n.0 2:0 do mencionado Regulaménto. 

4. Po::!-~rão ser realizadas novas consjgn:tções ou modifica:ções 
nas características técnicas das estações incluídas no Plano de 
Distribuição de Ganais. sempre em conformidade com as dispo
sições previstas no presente Acordo. 

ART]GO TV 

Procedimento de Notificação e Consulta 

1. Aplicação do Plano de Distribuição 

a) O.s Governos comprometem-se a comunicar entre si por 
intermédio de suas re.snectivas Ad'ministrações as car.acterísticas 

técr:ir:a·.; das estacfes C'Ue utilizarão as freqUências estabelecida-s 
no Plano de Distribuição. 

b) As comunicações ~erão efetuadas com antecipação niínima 
c. e 3 (três) meses da data prevista para a: oficialização do projeto 
de c::1da P<;tação. 

2. Novas Consignarõcs ou Modificac:ões no Plano de Distri
buiçiio 

:\.) Qualau~r ncvrt c-onsigngcão on modific?.cão das caracte
rísticas tP.cnicn~ dar;: esta-:.-;:,es incluída.:; no Plano de Distribuicão 
ile Cnn:J.is elevará se: notifi.cad1... A notifir:a~:;ío conterá as carP:c
teri-tie· ~ eso:;ep~iais indicadss na s.e~?.n A do Apêndic-e 1 do Re
gul:rnep.tCJ 0e Rar'liocomP11ic~ções ba.~·~ando-se no modelo de for
muJári0 I'Y"(' "Dn:::tltl)i a Seçfi 'J D do menci·'ln:-tda ApênrUce. e será 
enviacfa- ~" Ad:rr1!rdstrações do'- paí'!es que possuam estacões no 
mesrno C"l'lnal ('1< c1.nais fl,diacente:::; c-om uma antecedência mínima 
f'lp :=t ftrP-:-) meses d<='. <ia+a prevista para a efetivação da nm.~a: 
con:=:;ign<'!.-;:ão ou modificação. 

h} P.xa-se um prr>7.D de 15 (quin:r.e) dia~ corridos para uma 
ou duns f'stacões e de 45 !quarenta e cinco) dia<; corridoS para um 
m':l!or :'lúm,ero cie estações para que a on a3 Administrações no
t.ifir:ada'5 formulem sua oposição tecnicamente fundamentada -
se for o caso - à nova consignação ou modificação. 

c) C prazo estabelecido no item b serâ contado - segundo 
o mei-o C'e comunicarão empr.?gado - desde a data da resoectiva 
"C:mfirmacão Ce Entrega" (Capítulo XI, item 4. Instruçõês para 
a Exploru.l}âQ do Serviço Público Internacional de Telegramas -
Ed. 1977 . - CCITT. Ge::-:E>bra 197::n ou ''Aviso de Rer.ebimento" (Ar
tigo 42, Convênio Postal Universal, Lausanne - 1974). 

d) Se a AdministrP.cãc notificada acusar o recebimento dentro 
dos 10 lde?;) dias cor1~ictos a partir da data da "COnfirmação de 
Entreg:a" ou do "Aviso ___ de ReCebimento" - segundo o meio de 
comunicação empregado - o prazo estab~Iecido no item b deste 
artigo ~erá contacte desde a data de recebimento desta ú'tima no
tificação. 

e) Transcorrido o prazo estabelecido nos itens b ou d, a Admi
nis.~r~ção notificante rep--:tirá a consulta por via telegráfica que 
a_brua _un::. novo_ prazo de 10 ( d.ez) dias corridos a partir da ucon
f~maçao de Entrega" (item c) para que as Administrações noti
flcadas formulem sua: oposição tec..nicamente fundamentada. 

f) Ee existir oposição tecnicamente fundamentada - formu
lada no prazo correspondente- a nova consignação ou modificaçãD 
não poderá ser realizada até que ~e chegue a um acordo com a 
ou as Administrações qu:e se opuseram, Este acordo entrará em 
vigor quando do intercâmbio. entre as Administrações, das res
pectivas ccmunicações de aprovação. 

g) Para o.s fins dt? presente Acordo. entende-se por ''oposi
ção tecnicamente fundamentada" .a. formulada com base nos cri
térios técnicos estabelecidos nos artigos II e III do presente 
Acordo. 

h) No caso de não haver oposição tecnicamente funrlamentada 
ou transcorrido o prazo que conesponda (itens c, d e e), a Admi
nistração notifiC"ante ficará antoriz:lda a realizar a nova consig
nação ou modificação notificadas, sempre em conformidade com 
os critério.s técnicos estabelecidos no presente Acordo. Não obs
tant•e. a Ad'ministração notificante c-omunicará oficialmente essa 
-situação às outras Administrações. fornecendo as características 
essenciais indicadas na Sec~o A Oo Apêndice 1 dn Regulamento 
de Radiocomunica~ões e utilizmdo o modelo de formulário que 
con~titui a Seção D do referido Apêndice. 

3. Interferências Prejudiciais 

a} Se uma estação pertencente a qualquer dos paises causar 
interferências prejudiciais dentro da áre.1 ::'le serviço diurno con
signada a alguma= estação de outra Admini.stracão, a Administra
ção da estação que se considere interferida notificará tal fato à 
outra Administração, indicando as características técnicas e dados 
estabelecidos no Apêndice 8 do Regula:mento de Radiocomuni
cações~ 

b) No caso do item a, a Administração responsável deve!'â 
adotar imediatamente as medidas necessãrias para eliminar as 
interferências prejudiciais. 

ARTIGO V 

Canais Complementares ao PiaDo ,rle Distribui<;ão Compreendidos 
na Faixa de 2068,5 a 2078,5 KHz 

I. Distribuição 

a) Considerando que o núrilero de canais disponíveis segundo 
o n.o 200 do Regulamento de Radioco:nunicaçõ~s <ver Artigo II) 
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não satisfaz plenamente os requ:erin1entos dOs Governos. e, em 
atenção no prescrito no n.o 1138-MAR do mencionado Regula-

menta, os Governos decidem fazer use da referida faixa conforme 
exposto no quadro abaixo: 

Portadora 
kHz 

Freq. Consig. 
kHz Argentina Brasil Uruguai 

2068,5 2069,9 

2075,5 2076,9 

'bJ A utllização de:s:tes dois canais estará sujeita aos critérios 
técnicos estabelecidos_ no Artigo II deste Acordo. 

c) A faixa compre·endida entre 2072 e 2r7,11 5 kH~ continuará 
.~endo destinada aos fins determinadDS no n.o 1.138-MAR do Re
gulamento de Radiocomunicações. 

dl A notificação destes dois canais ante a IFRB se realizará 
indicsndo na coluna correspondente do fo:·mulário do Apêndi:::!e 1 
do Regulamento d·e Radiocomunicações a co-ordenação com as 
outras Administracões envolvidas. de acndo com as prescrições 
estabelecidas no n.O 115 do referido Regulamento até que se con
cretize o propósito previsto no Artigo VI do pre~ente Acordo. 

.ARTIGO VI 

Gestões ~nte a J1rnta Intel'na.cional 
de Registro de Freqüências 

1. Gestões ante a IFRB 

Os Governo.s se comprometem a efe~11ar, por intP. ·mtdin d"· 
st<q 'l respectivas Administracões, as gestões necessária:s ante a 
IFRB sobre as consignações já notificadas, corn o fim de adequar 
as inscrições e t-omar a<i medidas indispensáveis em concordância 
com o esta'Ç·elecido no presente Acordo. 

2. Notificação 

A notificação à IFRB ras consl~nacCes nO'l canai,o:: a·,e com
preenda o presente Plano se efetuará com posterioridade ·à vigên

. ela deste Acordo. 

ARTIGO VII 

-cooperação e Intercâmbio de Informação Penn.anente 

Com o propósito de ·~tabelecer um sistem~ de consulta per
manente os Governos se comprometem, por intermédio de suas 
respec:tiv~s Administrações,. a troca~ ~forma9ão e cC!op~rar en~re 
si com o objetivo de reduzn ao IUIDlmo as Interf.erencms preJu
diciais .e obter a máxima eficiência no uso do espectro radio
elétrie:o. ,. 

ARTIGO Vlli 

Reuniões Periódicas 

1. com a finalidade de resolver de comum acordo os proble
mas que se apresentem com relação ao cumprimento do presente 
Acordo os Governos concordam que suas respectivas Administra
cões realizem reuniões com uma per1odicidade d·a 2 (dois) anos, 
Com sede rotativa nos paises, as quais deverãp ser p~e~edidas de 
troca, de informação pertinente, com antecedencia m1mma de 15 
(quinze) di às. 

2. Não obstante o prazo previsto no parágrafo 1 deste ArtigO 
e com a finalidade de verificar o cumprimento do presente Acordo, 
os Governos concordam que suas respectivas Administrações reali~ 
zem a primeira reunião dentro Çlo prazo de 1 LUm) ano a contar 
da data de entrada em vigor deste Acordo, com sede no país 
que corresponda, na época, no sistema de rotatividade oestabele~ 
cido no parágrafo anterior. Tal pais deverá formular os convites 
pertinentes com antecedência de 3 (três) meses. 

Rio Gran
de ao Norte 

Horário: 
24 h 

Bella Uníón 
a Chuy (ex
ceto Monte
vidéu) Ho
rário: 24 h 

ARTIGO IX 

Notificações e Intercâmbio de Correspondência 

':['adas as n•Otificações a que se refere o Artigo IV e intercâm
bio de correspondência que se fizerem necessã.rios em virtudoe do 
presente Acordo deverão ser dirigidas às respectivas Administra
ções d.e c3;da Governo e aos seguintes endereços, que são consi
dera_d?s validos até que, através de comunicação formal. sejam 
:nod1f1cados: 

Administração da República Argriiltiria: 

Secretaria de Estad-o de Comunicaciones 
Dirección Nacional de Telecomunicaciones 
Sarmlento 151, 4.0 Piso 

T.E. (1) 33-7385/.30-8052 

Telex 21706 - SECOM - AR 

1000 Capital Federal- República Argentina 

Administração da República Federativa do Brasil; 

Ministério das Comunicações 
Sécretarfa. Geral 
Secretaria de Assuntos ln ternaciona.is 
Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6.0 andar 
Telefone: (61) 223-4992 

Telex: ( 61) 1994/6-11994 MNCO BR 

70. 044 --. Brasília, DF - Brasil 

Administração da República Oriental do Uruguai: 

Administración Nacional de Telecomunicaciones CANTEL) 

!)ivl.?ión Control Servicios Radioeléctricos 
Caile Sarand! 472 

·- TeL 91-7383 I 90-8152 

Telex: UY 850 

Montevid-eo, Uruguay 

ARTIGO X 

Aplic-ação Provisória 

Este Acordo se aplicará provisoriamente a partir da data de 
sua assinatura até sua entrada e.m vigor ou até o momento em 
que duas Partes notifiquem sua intenção de não se tornar parte 
do mesmo. 

ARTIGO XI 

Entrada em Vigor 

O presente Acordo entrará em vigor, sem prejuízo do disposto 
no Artigo X, na data em que o Ministério das Relações Exteriores 
da Repúb11ca Federativa do Brasil notificar os Estados que o 
assinaram, do depósito do segundo Instrumento de Ratificação'! 
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ARTIGO XII 
Denúncia 

O presente Acordo poderá ser denunciado por qualquer das 
Partes mediante notificação escrita, dirigida ao depositário, ces
sando seus efeitos 180 (cento e oitenta) dias após a data da 
notificação de denúncia às "Pa,rt.es 

A denúncia efetuada por uma aas .Partes não afetará a vigên
cia do Acordo entre as restantes. 

i>RTIGO XIII 
Emendas 

O presente Acordo podera ser ell!endado total ou parcialmen
te, d~ comum acordo entre todas as Partes. As emendas entrarão 

em vigor na data em que todas as Partes sejam notificadas de 
suas respectivas aprovações. 

Feito em Montevidéu, aos oito dias do mês de julho de 1980, 
em um exemplar original - nos idiomas português e espanhol, 
sendo ambos os textos igualmente autênticos --o qual será depo
sitado no Minlstêrio das Relações Exteriores da República Fe
derativa do Brasil. 

Pelo Governo da República Argentina: 

Pelo Governo da República ·F'ederativa do Brasil: 

Pelo Governo da República Oriental do Uruguai: 

APl!:NDICE 1 
QUADRO DE DISTRffiUIÇAO DE CANAIS INDICADOS NO 
N ° 20~ DO REGULAMENTO DE RADIOCOMUNICAÇÕES -· 

Portadora' 
Freq. 

I República Argentina I República Fed. do Brasil I República O. do Uruguai 
kHz Consig. Localidades Localidades Localidades kHz 

2{165 2066,4 Litoral Fluvial e Marltlmo Rio de Janeiro ao Norte 
Horàrlo: 24 h. Horàrlo: 9:00 a 21:00 TMG --

2079 2C80,4 Mar dei Plata, Bahla Blan-
ca, Trelew, San Julian, Rio 
Gallegos, Ushuaia Rio de Janeiro ao Norte 
Horário: 24 h. Horàrio: 9:00 a 21:00 TMG --

2082,5 2083,9 San Antonio Oeste ao Sul Rio Grande do Norte 
Horàrio: 9:00 a 21:00 TMG Horário: 24 h. --

2086 2087,4 Buenos Aires, COrrientes, 
Posadas Paranaguá ao Norte 
Horário: 24 h. Horàrio: 9:00 a 21:00 TMG --

2003 2094,4 Comodoro Rivada via, Ro-
sario, Santa Fé Rio de Janeiro ao Norte 
Horári<J: 24 h. Horário: 9:00 a 21:00 TMG --

2096,5 2097,9 Puerto Santa Cruz ao Sul, 
Bella Unlón a Chuy Rio Gallegus Vitória ao Norte 

Horário: 9:00 a 21:00 TMG Horàrio: 9:00 a 21:00 TMG Horário: 24 h. 
2100 21()1,4 San Antonio Oeste ao Sul, 

COmodoro Ri v ada via, Rio 
Gallegos Santos ao Norte 
Horário: 9:00 a 21:00 TMG Horàrio: 24 h. --

2103,5 2104,9 Puerto Santa Oruz ao Sul Vitória ao Norte Bella Unión a chuy 
Horàrlo: 9:00 a 21:00 TMG Horlirio: 24 h. Horário: 24 h. 

Às Comissões de Relações Exteriores e de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 28, DE 1981 

(N• 106/81, na Câmara dos Deputados) 

Aprova os textos das Resoluções A4-1, que modifica o Artigo 13, 
e A4-3, que introduz o Artigo 12-bis no Estatuto da Comissão Latino
Americana de A viação Civil - CLAC., aprovadas pela 4' Assembléia 
do referido organismo internacional, realizada em Bogotá, de l'l a 5 de 
dezembro de 1980. 

O Congresso Nacion~l decreta: 
Art. )9 Ficam aprovados os textos das Resoluções A4-l, que modifica 

o Artigo 13, e A4-3, que introduz o Artigo 12-bis no Estatuto da Comissão 
Latino-Americana de A viação Civil- CLAC, aprovadas pela 4• Assembléia 
do referido organismo internaciooal, realizada em Bogotâ, de I'~ a 5 de 
dezembro de 1980. 

:Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
públicação. 

MENSAGEM N• 181, DE I9RI 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

J)e, conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da ~oru
tituição Federal, tenho a honra de submeter à elevBtda considera
ção de Vossas Excelências. acompanhados de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exterior~. os textos 
das Resoluções A4-1, que modifica. o art. 13, e A4-3, que, introduz_ o 
art. 12-bis ao Estatuto da Comi•são Latino-Americana de Aviaçao 
Civil · __:_· CLAc: aprovadas pela 4. • ABsembléla do referido organis
mo lntel"l)acional. realizada em Bogotá, de 1.0 a 5 de dezembro de 
1980. 

Brasilla. 21 de maio de 1981. - João Figueiredo. 

EXPOSIÇAO DE ,MOTIVOS N.O DTC/DAI/DAM-1/DAM-11/SAL/ 
·H5/680,4(B2), DEU DE MAIO DE 1981. DO SENHOR MINIS
TRO DE ESTADO DAS RELAÇõES EXTERIORES. 

A Sua Excelência. o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República., 

Senhor Presidente, 

Te)l.ho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelilncia. 
que a· 4'.• As.oemblê!a dilo Comissão Latii\O-.Alper!c~$. de Avlaçii.p 
Civil- CLAC ·realizada em Bogotá, de 1.0 a 5 ,de dezembro de 1980, 
aprovoU'()$ tel.tos das·Resoluções A4-1 e A4-3, pelas qUaJ.ol foi mo
dlfielido o o.rt. f3 e lntrod<W.do o art. 12"bis no J!)statuto da referi
da or~anlzaÇão internacional, ·antertormente aprovado pelo De
creto Legi!;J.atlvo n.O 86, de 25 de novembro de 1974. 

~. Tais docljiilento~ resultaram de trabalho desenvolvido na 
mencíQnadà remuâo, na qual a Delegá.ção brasileira se fez _repre. 
senta.r pela Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea In
ternacional - CERNA!. e pelo M!nistêrio das Relações Exteriores. 

3.. Tendo em vista a natureza do Estatuto da CLAC é neces
sária a aprovação formal dos textos das referidas emendas pelo 
Congresso Nacional, como disposto no art. 44 inciso I, da Const!-
tuiçã.o Federal. • 

4. Nessas condições. encaminho projeto de Mensagem para 
que Vossa Excelência, se assim ·houver por bem, submeta ()s textos. 
das !Resoluções A4'-1 a A4-3 da CLAC à apreciação do Poder Legis
lativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência Se
nhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. _ 
Ramiro Saraiva Guerreiro. 
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RESOLÔÇAO A4-3 

Emenda. ao E&tatuto da. CLAC 

Considerando que o Artigo 12 do Estatuto da CLAC estabelece 
ctne a.s conclusões~ recomendações ou resoluções da CLAC serão to
madas por deliberação da Assembléia, na qual cada Estado terâ 
direito a um voto; 

Considerando que em certas circunstâncias se faz necessário 
adotar uma resolução ou uma recomerttiação .sobre um determinado 
assunto convenientemente examinado pelos órgãos da. CLAC e pe
los Estad03-membros, sem que se justifique seja convocada uma 
Assembléia Extraordinária; 

Considerando que nesses casos. e com caráter de excepcionali
dade~· poder-s-e-la recorrer ao sistema do voto por correio, como 
procedem outros Organismos Regionais; 

1). Quarta As.sembléia \la CLAC resolve: 
1) Emendar o Estatuto da CLAC, Inserindo, após o Artigo 12, o 

seguinte novo Artigo. para que tenha vigênola imedlata: 
Artigo 12 bis - Em ceitas clrcunstãnci~ e quando o Comi!ê 

Executivo o .estime conwmiente. poder-se-á adotar uma resoluçao 
ou recomendação .Sobre um determinado assunto que tenha sido 
convenientemente examinado pelos ór'gãos· da CLAC a pelos Esta
dos-membros. mediante voto por correio. Nesse càSo, será necessá
ria a aceitação expressa de, pelo menos, dois terços dos Estados
membros para que a resolução ou recomendação seja. adotada. 

21 .<> presente emenda ao Estatuto da CLAC entrarâ em vigor 
definitivamente quando 13 Estados-membros tenham depositado o 
respectiyo i-nstruiP;ento_ de aprovação na Secretaria de Relações 
Exteriores dos E.stados UnidoS Mexicanos. 

RESOLUÇÃO 1\.4-1 

Emenda ao Estatuto e aa 
Regulamento Interno da CLAC 

Considerando que é conveniente obter uma maior ·e mais eqili
tat!va representação geográfica no Comitê Executivo da CLAC: 

Considerando que é necessário lograr o quorUm minlmQ e:sta
belecido no Regulamento Interno da CLAC para as Reuniões do 
Comitê Executivo; 

considerando que se deve assegurar que, das reuniões do Co
mitê Executivo, participem as mais altas autoridades aeronáuticas 
designada6 pelos Estados eleitos pela Assembléia para integrar o 
referido comitê; · 

Considerando que o Estatuto da CLAC pode ser emendado por 
maioria de dois terços dos Estados-membros (Artigo 25) e, no caso 
do Regulamento Interno da CLAC, a Assembléia poderá reforma!' 
total ou parcialmente o referido Regulamento por maioria de dois 
terços dos Estados-membros representados (Artigo 44); 

A Quarta Assembléia da CLAC resolve: 
1) aprovar a seguinte emenda ao E.statuto da CLAC, para que 

tenha vigência imediata: 
Artigo 13 - Em cada reunião ordinária, a Assembléia: 
a) elegerá seu Presidente e quatro Vice-Presidentes, levando 

em consideração uma adequada representação gográfica e, em ~e
ral, o princípio de rotatividade e a contribuição que cada Estado 
tenha efetuado ao transporlle aéreo da Região; 

b) estabelecerá -o programa de trabalho a ser desenvolvido a~ 
o final do ano em que se espera tenha lugar a próxima Assembléia 
Ordinârla. 

Nota: o grifado significa uma emenda ao texto atual. 

(Às Comissões-de Relações Exteriores e de Transportes, Comuni
cações e Obras Públicas.) 

PARECERES 

I'ARECER No 839, DE 1981 

Da Comissão- de Redacão 

Redação do vencido para o segundo turno regimental 
do Projeto de Lei do Senado n.0 109, de 1980. 

Relator: Senador Aderbal Jurema 

A COmissão apresenta a redação do Vlen.cido· pa.ra o segundo 
turno tegimentau do Projeto de Lei · do Senado n.O. 109, d:e 19~0, 
que proíbe ação declaratória ainda que tenha ocorrido a viOlaçao 
do direito. 

Sala das Comissões, 6 de outubro de 1981. - Adalberto Sena, 
Presidente - Aderbal Jurema. Relator - Murilo Bada.T.ó. 

ANEXO 1\.0 PARECER N.O 839, DE 1981 

Redação do vencido para o segundo turno regimental 
do Projeto de Lei do Senado n.0 109, de 1980. 

Revoga o parágrafo único do art. 4.0 da Lei n.o 5. 869, 
de 11 de janeiro de 1973, que instituiu o Código de Pro
cesso Civil. 

O iCo-ngr:esso Na-cional decreta: 
Art. L0 É I"eVlOgado o ·parágrafo uniCo do a.nt.. 4P da. Lei 

n.0 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que instituiu o Código de 
Processo Civil. 

1\.rt. 2.0 Esta Lei €ntra em vigor na clata de sua .publicação. 

PARECER N• 840, DE 1981 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.o 5, 
de 1981 (n.0 76/80, na Câmara dos Deputados). 

Rela.tor: Senador Murilo Badaró 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto 
Leglslatlvo n.O 5, de 1981 (n.0 76/80 na Câmara dos Deputados). 
que aprova o texto do Oonvênlo de Cooperação Cultural e Educa
cional entre o Governo da República Fede_rativa do Brasil e o Go
verno dos Estados Unidos MexicanJs. ccncluido e:n Bcasília, no 
dia 29 de julho de 1980. 

Sala das Comissões. 6 de outubro de 1981. - Ad!alberto Sena, 
President-e - 1\-Iurilo Badaró, Relator - Aderbal Jurema.. 

.ANEXO AO PARECER N.0 840, DE 1981 

Redação final do Projet() de Decreto Legislativa n.0 5, 
de 1981 (n.0 76/80, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
art. 44, inci.so_ L da Oonstituicão e eu Pre-
sidente do Senado Federal, p:Í'omulgo o seguinte 

DECRETO LFGISLATIVO N.O DE 1981 

Apr()va o texto do Convênio de Cooperação CUltural e 
Educ?cional, concluidl) entre o Governo da República Fe
derativa do Brat•il e o Governo dos Estados Unidos Mexi
canos, em Brasília, a. 29 de julho de 1980. 

O Congresso Nacional decreta: 
1\.rt. 1.0 É ·aprovado o texto do Convênio de Cooperação Cul

tural e Educacional, concluído entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Gov-erno dos Estados Unidos Mexicanos, em 
Brasília, a 29 de julho de 1980. 

Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECERES N•s R41, 842 E 843, OE 1981 

PARECER No 841, DE !981 

Da ·Comissão de Ecoriomia. .Sobre a. !Mensagem n. o 356, 
de 1980 (Mensagem n.O 588, de 28-11-80, na origem), do 
Senhor jl'resldente da Repúbli'ca, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fa
zenda, para. que seja autorizada a Prefeitura iMUnicipa1 
de !Patrocínio (MG), ,._ contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 69.673.800,00, junto à Caixa Económica 1lfo 
Estado de Minas Gerais. 

Relator: Senador ,LoJnanto Júnior. 

O Senhor Presidenrte da República submete à cvnm.~<:>ração 
do ~nado Federa;!, nos termos do artigo 42, item VI. da Oonsti
tulçao, proposta para que a Prefeitura Munic!pa:l dé Patroolnlo 
(MG), com base no que dispõe o artigo 2.0 da Resolução n.o !X!/76, 
desta Casa do Congresso, seja autorizada a contratar Operações 
de crédito d<e Cr$ 69.673.800 00 (sessenta: e nove mil!hões seis
centos e setenta e três m!I e oltoce:nrtos cruzeiros) junto à' caixa 
Econômlca do E.stado de ·Minas Gerais. 

O estabelecimento de crédlto citado funcionará nas opera
ções, como agente financeiro do Banco Nacional da Habitação. o 
montante dos recursos a serem obtidos destina-se à construção 
de 300 unidades hab!taelona!s de interesse social e à exooução 
de obras de infra--estrutura urbana nece.ssárias à complementação 
do ·empreendimento. 

O processó está acompanhado dos seguintes: elementos subsi
diários de wpoio e Informação: 

a) Lei Municipal n.0 1. 567, de 25-8-00, autorizadora da ope
ração; 

b) Exposição de Motivos <EM n.o 341/80). do Senhor Ministro 
de Estado da 1!1a'renda ao Senho!' Presidente da Rep<Ública, co
municando que o Conselho Monetârlo Nacional ao a.preciar a pro-
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Posta manifestou-se :favoravelmente ao pleito, fonnulado em con
sonância· com o parágrafo único do ru-tigo 2.o da Resolução n.o 
93176; 

e) Parecer do Conselho ~onetãrio Nacional, favorlivel; 

d) Parecer do Banco Oentral do Brasil - Departamento de 
Operações com Titulos e Valores •Mobriãrlos - favorável ao pleito. 

Trata:-se de ope•açá<J extralimite, a que. por força da.s dis
posições contidas no art. 2.0 da Resolução n.o 93, de !976, não se 
aplicam os limites (Itens I, II e III), fixados no artigo 2.0 da Re
soluçá<J n.0 62, de 19715, ambas do Senado Federal, haja visto 
que os .recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional de 
Habitação. 

Atendido~ as exigências constantes nas norm~ vigentes e 
as disposições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhi
mento da presente m~ensagem, na forma do se·guinte: 

J?IROJEI'O DE R®SOÍ.UÇAO !N.0 128, DE 1981 
Autoriza ,.!Prefeitura Municipal de Patrocínio (MG) a 

elevar em Cr$ ~.673.800,00 (sessenta 1e nove milhões, ,eis
centos e setenta )e .três mil e !oitocentos cruzeiros) o mon
tante de sua. dívida consolidada interna. 

o Senàdo Federal resolve: 
Art. 1.0 . Jll a Prefeitura Municipa,l de Pll>trocínio, Estooo de 

Minas Gera:is, nos termos do art. 2.0 da iResoluçá<J n.• 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr$ 69.673.000,00 (sessenta e no<·e milhões, seiscentos e setenta. 
e três mill e oitocentos cruzeiros), o montante de sua dívida ·con
solidada interna, a fim de que possa contratar . empréstimos no 
valor global acima, junto à Caixa Eeonômlca do Estado de Minas 
Gera.Ls, esta na qualloode de agente tinancelro do Banco Na
cional da Habitação destinados à construçá<J de 300 unidades ha
bitacionais de interésse social e à execução de obras de infra-es
trut:ura urbana: necessárias à construção, naq~ele _Municipio, obe
decida,s as condições admitidas pelo Banco centra.! do Brasil, no 
respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
bllcaçá<J. 

Sala d~ COmissões, 6 de abril de l_9.81. - José Rich;t., Pre
sidente - Lom.a.nto Júnior, Relator - Alberto Sill>"a - Jooé Fra.
gelli - Bema.rdi1110 Viana - Lniz Cavalcante. 

PAirnC'ERES N."s 842 E 843, DE 1981 
Sobre o !Projeto ide Resolução n.0 "128, de 11981, dia 

Comissão de Economia. ,que '"autoriza. .a Prefeitura. Mu~ 
nícipal de Patrocínio (MG) a elevar em Cr$ 69.673.800,00 
(sessenta e ;nove milhões, seiscentos !e !Setenta e tres mil 
e. oitocentos "ruzel!ios) o montante de .sua divida IOOnsoli
dada intem.a". 

PARECER N.O 842, DE 1981 
Da. Comissão de ConStltniçã.o e Justiça. 

·Relator: SeJIJ!.dor Ama.r2.l Furla.n 

O Projeto sob exame, de autoria. da Comissão de EConomia 
do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Men

. sagem n.O 356/80 do Senhor Presld~te da. Repúbllca, a,utorlza a 
. P.efeltu"'" Municipa:l áe Patrocínio (-M!G) a contratar operação de 
..,__, créd!to'·no v.a:Ior de Cr$ 69.673.800,00 (soosenta e nove mil-hões, 

~seiscentos e setenta e três mll e oitocentos cruzeiros) destinada 
a financiar a construçá<J de 300 unidades haJbitaclona.ls. 

o pedido de autorlzaçá<J foi formulado nos termos do precei
tuado no parágrafo único do :;w:tlgo 2.0 d:a Resolução n.0 93, de 
1976, do Senado Federal I.mpllcando, por conseguinte, a ná<J-ob
servâncla dos limites fixados pelo artigo 2.0 da Resolução n.• 62 
de 28-'10-75, também da Câmara Alta do Congresso Nooional. 

Do ponto de vista que nos compete eXaminar, verdfica-se que 
todas as formalidades fo•a:m atendidas, ná<J havendo nenhum 
óbice à tramitação nonnal da presente proposlçá<l, porquanto é 
juríd1ca, constitucional e de boa técnica J.egislativ•a. 

Sala. das Comissões, 16 de setembro de 1981, - Aloysio Chaves, 
Presidente - Amaral Furlan, Re1ator - Rannundo P3.rente -
Hwnberto Lucena. - 1\o[a.rlins Filho - Nelson carneiro - Benedito 
Canela,s - Almír Pinto - Bernardino Viana. - Aderba.l Jurema.. 

!PARECER N.0 843, DE 1981 

Da Comissão de Municípios 

Relator: rSenador :Murilo Ba.daró 
A matéria sob a nossa .a:preciação, já exaustivamente anali

sada. pela autora do PrQjeto de Rlesolução, em tela, objet!va au
torizar a Prefeitura -Municipal de Patroclnio (MG) nos termos do 
que estabelece o art. 2.0 da. Reso!uçá<J n.0 93, de 1976, do senado 
Federal. a contratar operaçá<J de crédi!to. no valor de ......... . 
Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões. seiscentos e setenta 

e três mil e oitocentos cru:l!elros) d"estinadà a financiar a. cons
truçá<J de 300 unidades habitoolonais populares. 

t. proposição mereceu a acolhida da Comissá<J de constituição 
e Justiça, q.ue a entendeu c.onf.orme os cânones le.ga.is, pertinentes 
ao .assunto. 

Nos- aspectos que competem a este órtgão. Técnico eX!am.inar, 
entendemos qu~ o pleito de'i"a ser atendida. nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia: da. Casa, visto que a operação de 
crédito a ser autorizada será de grande Impacto sóclo-econõmioo 
·para a Região beneficiada pelo Investimento. 

Sala das Comissões, 1.0 de outubro de 1981. - Lomanto Júnior, 
Presidente - Mnriio Badaró, Relator - Luiz Fernando Freire -
Benedito Canelas 1-- Amaral (Peixoto - tBenedito Ferreira - Arno 
Damiani - 1Gastão l\füller - Lt\maral Furla.n.. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sohre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidos os seguintes -

PROJETO DE LEI DO SENADO No 292, DE 1981 

Disciplina a formação de banco de dados pessoais e 
respectivo uso das informaçõeS cadastrais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 F:ca .sujeito à prévia e expressa aquiescência do in

teressado a coleta ou o processamento de dados pessoais pelas en
tidades públicas. ou privadas. 

. Art. 2.0 Ao soliCitar a autorização do interessado a entidade 
e:x;plicatá _.0? :motivo.s ·e as finalidades da medida. 

Art. 3~0 A toda pesc::oa cadas~rada dar-se-â conhecimento das 
informaçõ_es obtidas_ e respectivas fontes. 

P::irãgrafo" único. ~ asse.s-u:rado ao individuO- retificar qual
quer dado-ou conclusãó que julgar equivocada a seu respeito.; 

Art. 4.0 os. bancos de dados pessoais a~ualmente existentes 
serão InutilizaCos salvo se· ·os respc·ctivos intere:::sados concor9,arem 
eom a sua manutenção. 

. Pafágrafo ~nico. As entidades mantenedoras terão o prazo 
de" 180 . .(cento e oitenta) dias para consultar as pessoas cadastra
das: 

Art. 5.0 Esta Lei entra Pm vigor na data de sua publicação. 
Art. 6.0 . São _revogadas as disposições em contrário. 

J us~ificaç3.u-

A surpreendente. rapidez com que vem evoluindo a tecnologia 
nas últimas décadas, sobretudo no campo da informática, repre
senta um novo perigo para as liberdades fundamentais do ser 
humano. Cada vez se torna mais fácil invadir a esfera de privaci
dade do indivíduo com o usp de mecanismos altamente sofistica
dos e acessíveis "a qualquer um ... Países. em .estágio· de desenvolvi
mento super:ior ao :noSSó já, de algum tempo, identificam o pro
blema e procuram- dar z;o~ução legislativa adequada a este novo e 
angustiante desafio. Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França e 
J;nglaterra são algumas das .nações que corajo.samente enfrenta·ram 
o tema da proteção à vida prlvad~J., enfocando a matéria segundo 
as ·peculiariàades regionais que, entretan~, nem sempre são coin
cidentes com as· condições brasileiras. Por isto mesmo· acreditamos 
que, neste particular, o e.studc ·comparativo das legislações tem 
mais o .mérito de elucidar o .assUnto. nas suas linhas gerais do que 
propriamente o de fornecer .subsídios à notmatl.zação interna. 

Ao su~citarrilos o débate· sobre 'este assunto,· especial -atenção 
está a mere_cer .a. fato de .que: .l).o.ie universalmente se aceita, com 
surpreendente passividade, :a. iny~tlgação, o armazenamento e até 
mesmo a comercialização de dados concernentes os aspêcitos per
sonali.ssimos da existência. Segund,o. ~lgu.qsj. :P,{t. .~' . .$ocieP,ade 4.~ mas
sa" não haveria mais lu_ga_r para o estabelecimento de uma esfera 
reservada de privacidade. As impe~sições da vida econõmica con
temporânea , a crescente. necessidade de regulamentação adminis
trativa dos mais· diversos setores. a.s exigências da segurança cole
Uva. entre outros motivos, estariam a evidenciar a absoluta in
compatibilidade que existiria entre a preservação da intimidade 
~ os "legítimos" inter.o.....sses da sociedade. É com assustadora fre
qüência que cons_t_atamos serem defendidas teses onde manifes
tamente se propaga a submissão do indivíduo ao "Estado todo 
podero~o" a título de corrigir iniqüidade sociais. 

Aqueles entretanto que adotam um po.sicionamento autorttârto 
em relação ao assunto, partem de uma falsa colocação do pro
blema. O que se constata na. reallctade quotidiana é a utlll.zaçá<J da. 
t~cnica avan~ada contra os v~lore.s do espírito. A soma de conhe
cimento S.lcançados em determinada área, ao invés de servir 9 
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pro-moção do ser humano, é utilizada como meio de coerção social, 
de domínio de uns poucos sobre as vastas maioria, de manuten
ção de privilégios od!oEos. A manipulação de dados pessoais, de
monstra-o a experiência, tem servido sobretudo para intimidar, 
para inibir, THlra evitar. enfim. que o homem seja realmente livre. 

A Declara~ão Universal dos Direitos do Homem consagra, em 
seu artigo XII, o direito à privatlvldade nOs seguintes termos: 

"Ninguém será sujeito a interfe·rência na sua vida 
privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspon
dência, nem a ataques à sua honra e reputação. Todo 
homem tem direito à proteção da lei contra taiS interfe-
rências ou ataques.'' 

cumpre pois ao ordenamento Interno escolher os meios maiS 
eficazes para dar cumprimento ao estabelecido no diploma b!U!co 
tutelar da llberdade Individual. No nosso entender, dois devem ser 
os princípjos reitores da matéria: primeiramente, hâ de se consi
derar Ilícito qualquer atlvldade tendente a Investigar a vida do 
set humano para fins de formação de banco de dados, sem a 
prévia aquie::cência. do intere.ssado; em segundo lugar. deve-se as
segurar ao IndiViduo· náo só o ace-ssb às Informações sobre ele co
letada.s como igualmente a possib!lldade de ret!flcar aquilo que 
julgar Inverídico. Asaentados nestas duas premissas que conside
ramos fundamentais para a preservação da incolumidade da pes
soa, elaboramos o presente projeto que ora é submetido. à aprecia
ção parlamentar. 

A consciência coletlva nacional está a exigir a entrada em 
vigor de um eficie_nte instrumento normativo capaz de assegurar 
a proteção da Intimidade cada ve• mais ameaçada. 

A propo-sição em pauta procura adequar à realidade brasileira 
u.ma tendência que a cada dia ganha um maior número de adesões 
entre os povos civilizados. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1981. - Itamar Franco. 

(As Comíssóes de Constituição e JWJtiça, de Legislação 
Social e de Serviço Púb!íco Civi!J 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 293, DE 1981 (Complementar) 

Introduz alteração na Lei Complementar n.o 11, de 25 
de maio de 1975, que criou o PRORURAL. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 É acrescentado ao :;:.rt. 5.0 da Lei Complementar 

n.o 11, de 25 de maio de 1971, o S€guinte parágrafo único: 
"Pará.w;rafo único ... A._incapacidade de que trata este 

artigo sera caracterizada através de perícia médica, a car
go de profissional do próprio meio rural ou, na falta, do 
lugar mais próximo ao trabalho do interessado.'' 

Art. 2.0 Esta Lei Complementar entrará .em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3.-a Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
o art. 5.o da Lei Complementar n.0 11171 é o dispositivo que 

trata da aposentadoria por invalidez, determinando que o seu 
valor corresponderá a uma prestação equivalente ao da aposen
tadoria por velhice (meio salário mínimo), bem como que ela 
será devida ao trabalhador rural vítima de enfermidade ou lesão 
orgânica que o incapacite para o trabalho. 

Tal incapacidade terá que ser caracterizada através de perí
c:a médica, reallzada por determ!na~ão do FUNRUR:AL, segundo 
está estabelecido na regulamentação <arts. 16 e 17 do Decreto 
n.o 73.617, de 12 de fevereiro de 1974). 

Ocorre que, omitindo-se a legislação a resp.;olto da questão 
tratada no presente Projeto, o que se tem verificado, na prática 
é a obrigatória ida do trabalhador enfermo ou lesionado a lugares 
distantes do seu meio para submeter-se à referida perícia. 

De outra parte, além do prejuízO- que tãi deslocação acarreta, 
há que considerar que médicos de centros urbanos (aonde geral
mente se fazem tais perícias) nem sempre estão em condições 
de avaliar o alcance da enfermidade ou lesão em termos de inca
pacitação para o trabalho rural. 

Por isto que, atendendo reivindicação do Sindicato dos Tra
balhadores Rurais de Moju, Estado do Pará, estamos pleiteando 
um acréscimo ao dito art. :;.o da Lei Complementar n.0 ll/71. 
onde ficará determinada a obrigatoriedade de a perícia, para fins 
de aposentadoria por invalidez, ser realizada por profissional mé
dico do próprio meio rural ou, quando isto não for possível, por 
médico do lugar mais próximo do trabalho. 

Sala das sessões, 7 de outubro de 1981. - NelsOn Carneiro. 

Outubro de 1981 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI COMPLE!MENTAR N.o 11, DE 25 DE MAIO DE 1975 

Art. 5.0 A aposentadoria por invalidez. correspond-erá a uma 
presta~ão igual à da aposentadoria por velhice, e com ela não 
acumulável, devida ao trabalhador vítima de enfermidade ou 
lesão orgânica, total e definitivamente incapaz para o trabalho 
observado o principio estabelecido no parágrafo único do artigo 
anterior. 

1 As Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação 
Social e de Saúde.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetes lidos serão publica· 
dos e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 339, DE 1981 

Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da República para partici
par, como Observador Parlamentar, da Delegação do Brasil à XXXVI Sessão 
da Assembléia Geral das Nações Unidas, solicito autorização do Senado para 
aceitar a referida missão, nos termos dos arts. 36, § 29, da Constituição e 44 do 
Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1981. - Aderbal Jurema. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O requerimento lido serâ reme
tido à Comissão de Relações Exteriores, devendo ser objeto de deliberação 
após a Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr. 1~'-Secretâi-io. 

São lidas as seguintes 
Brasília, 7 de outubro de 1981 

Senhor Presidente, 
Na forma do disposto no artigo 86 do Regimento Interno, tenho a honra 

de submeter à Vossa Excelência, para os devidos fins, o nome do senhor Se
nador Valdon Varjão, para integrar, em substituição ao senhor Senador Gas
tão Müller, a Comissão de Municípios e Comissão de Serviço Público Civil, 
na qualidade de Titular, e a Comissão de Saúde e Comissão de Segurança Na
cional, na qualidade de Suplente. 

Aproveito a oportunídãde para rinovai a Vossa Excelência protestos de 
minha elevada estima e consideração. 

Saldanha Der:::i. Vice-Líder do PP, no exercício da Liderança. 

Brasilia, 7 de outubro de 1981 
Senhor Presidente, 
Nos termos do parágrafo }9 do artigo 10 do Regimento Comum, tenho a 

honra de comunicar a Vossa Excelência, para os devidos fins, que esta Lide
rança deliberou propor a substituição do nobre senhor Senador Gastão 
Müller, pelo nobre senhor Senador Valdon Varjão, na Comissão Mista do 
C_ongresso Nacional que dará parecer sobre a Mensagem n9 89, de 1981· (CN), 
que submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 
1.868, de 30 de março de 1981, que .. Altera dispositivo do Decreto-lei n9 
1.164, de tv de abril de 1971, que declara indispensáveis à segurança e ao de
senvolvimento nacionais terras devolutas situadas na faixa de cem quilóme
tros de largura em cada lado do eixo de rodovias na Amazônia Legal". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
da mais alta estima e distinta consideração. 

Saldanha Der=i. Vice-Líder do PP, no exercício da Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Serão feitas as substituições soe· 
licitadas.. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Teotônio Vilela. (Pausa.} 
S. Ex'il não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAL'RO BENEVIDES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. 

Desejo, hoje, submeter à apreciação do Congresso Nacional, projeto de 
lei alterando a Lei n<? 6.091, de 15 de agosto de 1974, a fim de permitir ao elei
tor residente no Distrito Federal sufragar não apenas o Senador e o Deputa
do Federal de seu Estado, mas, igualmente, o Governador e o Deputado Es
tadual. 



Outubro de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio li) Quinta-feira 8 5221 

Pelo artigo 17 do referido diploma, o eleitor que se mantiver vinculado a 
sua zona, na respectiva Unidade da Federação, pode exercer o direito de voto 
apenas para o Senado Federal e Câmara dos Deputados. 

Em razão de haver sido restabelecida, pela Emenda Constitucional nç 15, 
o pleito direto para Governador, nada mais justo do que estender-se a essa 
importante competição democrática do eleitor residente em Brasflia, cuja fo
lha de votação tenha sido, a seu pedido, encaminhado, em tempo hábil, ao 
T.R.E. da Capital da República. 

Por sua vez, em face da vinculação existente entre o Deputado Federal e 
o Estadual, constituída inexplicável omissão não se permitir que a esse último 
fosse igualmente atribuído o voto por parte dos que se acham, temporaria
mente apenas, domiciliados na jurisdição do DF. 

Ao anunciar o meu propósito de introduzir a referida modificação na le
gislação eleitoral do País, foram incontáveis as manifestações que já recebi, 
de apoio à proposição, que se encontrá assim redigida: 

PROJETO DE LEI DO SENADO NO DE 1981 

Faculta ao eleitor residente no Distrito Federal, nos pleitos para 
Governador de Estado, Assembléias Legislativas, Senado Federal e 
Câmara dos Deputados, votar nos candidatos do Estado ou Território 
em que seja inscrito, introduzindo alteração na Lei o\' 6.091, de 15 de 
agosto de 197 4. 

O Congresso Nacional Decreta: 
Art. I• O caput do art. 17, da Lei n' 6.091, de 15 de agosto de 1974, pas" 

sa a viger com a seguinte redação: 

HArt. 17. Q eleitor residente no Distrito Federal poderá re
querer ao juiz eleitoral de seu novo domicílio a remessa de sua· folha 
individual de votação, a fim de que possa sufrag8.r nas eleições para 
Governador de Estado, Assembléias Legislativas, Senado Federal e 
Câmara dos Deputados, candidatos do Estado ou Território unde 
seja inscrito." 

Art. 2"' O Superior Tribunal Eleitoral expedirá as instruções para a fiel 
execução desta Lei, no prazo de 60 dias. 

Art. 39 Esta lei entrará em vigor à data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário". 
Segue-se, Sr. Presidente, a justificação do nosso projeto. 

J ustificacão 

A Lei n"' 6.091, de 15 de agosto de 1974, determina, ipsis litteris, 
no art. 17: 

"O eleitor que residir no DiStritO Federal poderã requerer ao 
juiz eleitoral do seu novo domicílio a remessa de sua folha indivi
dual de votação, para sufragar nas eleições para o Senado Federal e 
Câmara dos Deputados, candidatos do Estado ou Território em que 
seja eleitor. - -

§ 19 O pedido poderá ser formulado até· quarenta e cinco dias 
antes da eleição, por meio do preenchimento de formulário próprio, 
impresso ou datilografado, apresentado ao cartório eleitoral, ou aos 
postos criados para esse fim. 

§ 29 Na apresentação do formulário será exibido o título de 
eleitor, ou certidão da inscrição eleitoral, e um documento de identi
dade, que serão devolvidos no ato. 

§ 39 No título eleitoral, ao ser devolvido, será anexada indi
cação da seção eleitoral a que ficará vinculado o eleitor no Distrito 
Federal." 

Como se verifica, jã existe uma sistemática-disciplinando a votação, no 
Distrito Federal, de eleitores inscritos nos Estados e Territórios. 

À época em que foi elaborada a Lei n' 6.091, de 15 de agosto de 1974, os 
Governadores eram escolhidos indiretamente pelo .sufrágio de um colégio 
eleitoral. Não poderiam, portanto, ter os mesmos figurado no artigo 17 da
quele diploma legal. 

A Emenda Constitucional n9 15, assegurando a eleição direta para Go
vernadores, exige que se inclua, entre os deveres do eleitor, o da escolha do 
candidato para ocupar o curul governamental do seu Estado. 

Quanto às Assembléias Legislati11as, a inclusão é procedente, tendo em 
vista permanecer vinculado o voto para deputado federal e estadual. 

As modificações que propomos, através deste projeto de lei, visam asse
gurar a todos aqueles que, vivendo em Brasília, não se desligaram de seus ter
ritórios, mantendo portanto uma situação de transitoriedade e por certo, 
aguardando a oportunidade de um retorno definitivo à terra natal. 

---------------------------------
Esta nossa iniciativa terá a solidariedade de todos os membros do Con

gresso Nacional, merecendo ao termo de sua tramitação, a sanção do Chefe 
do Poder Executivo. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1981. -Mauro Benevides. 

O Sr. Gilvan Rocha - V. Ex• pe.rmite um aparte, nobre Senador? 

O SR. MAURO BENEVIDES- Desejo ouvir o aparte do eminente Se· 
n:ador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gih•an Rocha - A passagem de V. Ex• pela alta Casa da R'epúbli
ca, nobre Senador Mauro Benevides, tem sido marcada além da sua sobrieda
de, seu cavalheirismo para çom os seus colêgas, pela sua intimorata posição 
em favor do voto direto e secreto~ A Nação brasileira já está registrando na 
História a luta de V. Ex~ pelas eleições nas capitais dos Estados. V. Ex• agora 
volta com a sua velha tese democrática de que os dirigentes têm que ser esco
lhidos pelo voto, bem entendido - voto direto e secreto. Assim, o projeto 
que V. Ex~ hoje entrega à consideração desta Casa tem essas virtudes. Primei
ro, é o retrato de V. Ex•, um democrata puro que acredita que o poder é exer
cido pelo povo. Segundo, o seu projeto significa um desafio para a Bancada 
do Governo nesta Casa, aqueles partidários do PDS que dizem que têm um 
programa altamente avançado, em termos sociais e democráticos, estão sen
do desafiados pelo projeto de V. Ex• a crerem que o Governo tem que ser elei
to pelo povo. V. Ex• presta, então, duplamente um serviço à Nação: resguar
da os interesses democráticos e lança um desafio à Bancada governamental. 
Eles estão desafiados, agora, a aprovarem o projeto de V. Ex•, porque é um 
projeto apartidário, mas·é um projeto extremamente favorável àquilo que nós 
todos, inclusive eles, dizem defender: a supremacia da democracia. 

O SR: MAlíRO -BENEVIDES- Muito grato a v. Ex•, nobre Senador 
Gilvan Rocha, pelas suas generosas e estimulantes considerações em torno da 

·minha modesta atuação parlamentar nesta Casa do Congresso Nacional. Es
tou absolutamente certo de que o meu projeto assim se situa, como bem des
taca V. Ex•, acima dos interesses de partido, porque o objetivo é assegurar ao 
eleitor residente no Distrito Federal, e que se mantém vinculado a sua zona 
eleitoral, a respectiva Unidade da Federação, do direito de também votar 
para governador de Estado e para Deputado Estadual. Sabe V. Ex• e os emi
nentes Senadores que havia uma restrição, porque, à época da Lei n9 6.091, 
não se processava eleição di reta para governador de Estado, o que só ocorreu 
com a Emenda Constitucional n9 15, que passou a viger a partir do ano passa
do; e por uma omissão injustificável, o eleitor do Distrito Federal, que votava 
em Deputado Federal, não poderia fazê-lo em Deputado Estadual, apesar da 
vinculação do voto entre os dois postulates a um cargo na Câmara dos Depu
tados e a uma cadeira na Assembléia Legislativa. Portanto, estou na espe
rança de que todas as Bancadas, o Partido de V. Ex• entendo que se inserirá 
dentre aqueles que defenderão, ardorosamente, a matéria; e também a Maio
ria nas duas Casas- se posicionará faVoravelmente à nossa iniciativa. 

O Sr. Lá;:aro BarhOza -V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Pois não, com prazer. 

O Sr. Lá;:aro Barbo:za- Senador Mauro Benevides, quero congratular
me com o projeto que V, Ex•, hoje, oferece à consideração do Senado da Re
pública, visando permitir que d leitor- que já vota para Deputado federal e 
para Senador da República nos candidatos de seus Estados de origem, desde 
que, como eleitor, esteja vinculado ainda, eleitoralmente, ao seu Estado- ele 
possa agora, vir votar também para Deputado Estadual e para Governador. 
Congratulo-me com V. Ex•, porque V. Ex• não apenas supre uma lacuna da 
lei, mas corrige uma SituáÇãõ q-ue estava a exigir uma correção. Como acen
tuou V. Ex', o voto entre Deputado Estadual e Deputado Federal é vincula
do; o eleitor não pqdia votar para Deputado Estadual. Quero também, nobre 
Senador, dizer a V. Ex• que é preciso que nós continuemos lutando, no Sena
do da RepúbHca, a fim de que Brasília, através do eleitor que aqui se qualifica 
para nada, tenha a sua representação política própria. Neste instante, acabo 
de regressar dos estúdios da TV Capital, onde participei de um debate sobre 
os problemas do Distrito Federal e onde fui obrigado a confessar da impossi
bilidade de a Comissão do Distrito Federal, integrada por Senadores que, 
diuturnamente, estão assoberbados com problemas nacionais e com proble
mas dos seus Estados de origem e, assim sendo, não têm condições de ser para 
o povo brasiliense, o povo que está aqui em Brasília, que vive aqui em 
Brasília, o filho de Brasília, que aqui se qualifica como eleitor para nada, não 
tem Senado, através da Comissão do Distrito Federal, condições de bem re
presentar o povo brasiliense. Acabo de regressar dos estúdios da TV Capital, 
onde e_stive abordando esta problemática que tem uma ligação muito estreita 
com o projeto que V. Ex"', agora, com tanta felicidade, propõe à consideração 
da Casa. 
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O SR. MAURO BENEV!DES- Expresso meus agradecimentos a V. 
Ex•, nobre Senador Lázaro Barboza, por este seu entusiástico apoio a nossa 
iniciativa, apoio que, desde ontem, me foi espontaneamente transmitido, 
quando dei ciência a V. Ex• desta minha disposição de permitir ao eleitor resi
dente no DF, vinculado na sua zona eleitoral, na respectiva Unidade da Fede
ração, o direito de participar dos pleitos de governador e de deputado esta
dual. No que diz respeito à autonomia do Distrito Federal, V. Ex• sabe que 
:sempre me situei favoravelmente a esta tese. Subscrevi todas as propostas de 
emenda constitucional que, desde a minha chegada ao Congresso, têm trami
tado no Parlaqtento brasileiro. E queira Deus, sejamos nós que integramos a 
atuallegislatura, aqueles que experimentarão a euforia cívica de ver concreti
zada essa aspiração que é justa e legítima, de milhares de brasileiros que, ins
critos eleitores no Distrito Federal, se vêem frustrados de exercitar a prern)
gativa democrática e de escolher os seus governantes pelo voto direto e secre
to. 

Sr. Presidente: 
Confio em que o presente projeto, que acabo de dar conh~cimento ao Se

nado Federal cujo encaminhamento à Mesa agora ocorrerá, tenha rápida tra
mitação nas duas Casas do Congresso e receba a sanção do Presidente daRe
pública, ampliando as perspectivas de participação do leitor, radicado tempo
rariamente em Brasília, nos pleitos do seu respectivo Estado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Humberto Lucena. por cessão do Sr. Senador Teotônio Vilela. 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA O SEGUINTE 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SE· 
RÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Os esforços ingentes do Ministro Rubem Ludwig pela elevação dos re
curs_os federais destinados à educação e à ·cultura acabam de ser recompensa
dos por um ato, aprovado, inicialmente, pelo Presidente Figueiredo e assina
do pelo Presidente em exercíciO Aureliano Chaves, que assim inaugura sua 
gestão com um passo das mais amplas repercussões no campo social. Refiro
me ao decreto-lei assinado na semana passada, em que se garante a criação de 
uma nova fonte de renda destinada à complementação do orçamento do 
MEC. 

São, na verdade, dois diplomas legais. O primeiro, decretO-lei assinado 
pelo próprio Presidente em exercício, eleva a alíquota do imposto de renda. 
sobre os lucros das instituições financeiras. O segundo, portaria que autori~ 
zou o Ministério da Fazenda a baixar, amplia incidência do imposto ao redu
zir o chamado ·~fundo de reserva para devedores duvidosos", dele isento. 

Os recursos obtidos por meio dessas medidas, que atingirão entre 60 e 65 
bilhões de cruzeiros, destinar-se-ão, segundo o próprio Ministro do Pleneja
mento, ao custeio dos programas do Ministério da Educação e Cultura para 
1982. E: o coroamento de brava luta empreendida pelo Ministro da Educação, 
o Sr. Rubem Ludwig, para ampliar as verbas destinadas à sua pasta que, 
como tivemos já a oportunidade de demonStrar desta tribuna, há mais de dez 
anos recebe parcelas sempre inferiores a 7 por cento do Orçamento da União. 

Recordo, a propósito, que, hã seis semanas, tive a oportunidade de apre
sentar à Mesa do Senado um conjunto de projetas de lei visando precisamenw 
te a criação-de novas fontes de reCeita para o sistema educacional mais exala
mente para o ensino de primeiro e segundo graus - permanentemente des
prezados- mediante taxas e contribuições parafiscais de caráter progressivo. 

No primeiro deles, proponho a elevação das alíquotas do imposto de 
renda aplicado às pessoas tisicas incluídas nas mais altas faixas de rendimento 
e, lembrando que não se faz redistribuição de renda apenas com salários, 
mas, também com elevação das alíquotas do imposto pago pelas empresas. F, 
note-se, o mesmo princípio adotado agora pelo Executivo ao tributar os lu
cros de um setor que, conforme afirmam as próprias autoridades da ârea eco· 
nômica, vem auferindo mais vantagens ante às peculiaridades da presente 
conjuntura. 

Dentro dos mesmos princípios de progressividade, procuro, nos demais 
projetas, criar novas contribuições sobre o faturamento de um dos mais ren
táveis setores da nossa economia, a indústria do fumo, e restabelecer os incen
tivos fiscais para o Mobral. E proponho, ainda, obrigar as empresas estatais, 
esses gigantes que manobram um orçamento três vezes e meia superior ao da 
União, ao da administração direta, a aplicarem um percentual mínimo de 
seus investimentos no ensino fundamental. 

Em resumo, esse conjunto de projetas visa a aplicação em educação de 
recursos provenientes das faixas mais aquinhoadas de nossa sociedade. Seria 
supérfluo lembrar aqui que a garantia de educação constitui, além de direito 
previsto na Declaração Universal dos Direitos do Homem, o mais seguro e 
menos violento processo de redistribuição de renda. 

O decreto-lei e a portaria assinados na semana passada merecem nosso 
aplauso exatamente por registrarem caráter distributivo. Os recursos capta
dos através dos mecanismos por eles estabelecidos virão precisamente dos se
tores que vêm registrando mais alta rentabilidade no momento atual. Será a 
esses setores bancários que se aplicará uma nova alíquota do que é o mais 
progressivo de nossos tributos, o imposto de renda. 

Mais do que isso, ao justificar tais medidas, o Ministro Delfim Netto não 
se limitou a explicar que elas se destinarão a financiar os programas âo MEC. 
Ele disse textualmente, como registrou a imprensa, que "os financiamentos 
dos programas de educação exigem realmente recursos permanentes". Tal 
frase, vindo de quem vem, soa da maneira mais alvissareira possível, caso 
nela possamos entrever- como parece- a disposição de assegurar ao MEC 
condições de cumprir a programação estabelecida pelo Ministro Rubem Lud
wig. 

Das explicações do Ministro Delfim Netto consta ainda que a taxação 
dos lucros extraordinários dos bancos configura um processo esporádico, 
temporário. A história recente do País, verdade seja dita, registra poucos ca
sos de tributos que, lançados para serem temporários, não terminaram por se 
transformar em definitivos. Está aí, como um exemplo vivo - e custoso- o 
Imposto sobre Operações Financeiras, que, conforme já admitem abertamen
te algumas das mais altas autoridades da área económica, veio para ficar. 

Esse é um ponto sobre o qual nos devemos deter. Como bem o disse o 
Ministro do Planejamento, a educação precisa de recursos permanentes. 
Cumpre, portanto, garantir fontes para esses recursos perinanentes, seja atra
vés de mecanismos como os agora acionados, seja de outras fórmulas. E é 
preciso também que, para manter o que se está conseguindo no momento, 
tais recursos sejam (ormalmente vinculados à educação. Para 1982, a atri
buição das novas verbas ao ensino está aparentemente garantida, mas nada 
nos impede de temer que, passada a atual conjuntura, os recursos "tempo
rários" não acabem por se verem desviados para um programa faraónico 
qualquer. 

Aliás, é nesse pOntó que as PTovidências que vêm de ser tomadaS pelo 
Presidente se afastam da linha seguida nos projetas de lei que apresentamos. 
Neles, está explícito que as contribuições que autorizam o Executivo a estabe
lecer serão integralmente destinadas -e em caráter permanente- a um fun
do destinado a prover o ensino de primeiro e segundo graus. A única exceção 
é o projeto em que procuro restabelecer os incentivos fiscais para o Mobral, 
hoje também voltado para esses níveis de ensino, principalmente na área do 
jardim de infância. ~ __.. 

Esses projetes certamente se arrastarão ainda durante amplo perÍodo, 
nos complicados trâmites do nosso processo legislativo. Tenho, como jâ afir
mei nesta tribuna, a esperança de vê-los seguir uffi' êaminho bem diverso da~ 
quele por que enveredou a emenda constitucion-al que, com o mesmo objeti
vo, apresentei em 1976. Afinal, os tempos são outros, como bem o mostrou a 
vitória alcançada pelo Ministro da Educação e Cultura no seu combate por 
um volume de verbas que lhe proporcionem um mínimo de condições para 
executar seu programa. 

Entretanto, a lentidão dos trâmites dos projetes de lei apresentados por 
nós, parlamentares, precisa, mais uma vez, de nossa atenção. Enquanto o 
Executivo pode baixar, mediante decretos-leis, normas que inclusive chegam 
a vigorar tão logo constem das páginas do Dián'o O/feia/, nossos projetas 
demoram-se por longo tempo nas comissões técnicas até serem apreciados -
quando o são. Disso acontece até mesmo quando se trata de resolver um 
problema tão urgente como o das verbas para o sistema de ensino. 

O Executivo agiu, pois, da forma mais acertada possível. Também o 
Congresso, porém, precisa agilizar seus procedimentos, precisa voltar a 
impor~se como poder. A faculdade de efetivamente legislar é a primeira das 
suas prerrogativas que precisa ser recuperada. 

Acabamos de ter aí um exemplo vivo. Um crónico problema nacional, o 
da carência de verbas para o ensino, agravou-se com a rejeição do programa 
apresentado por um Ministro dedicado. Desta vez, conseguiu-se uma revisão 
da negativa inicial, pela pronta ação do próprio Ministro e pela compreensão, 
enfim, revelada, na cúpula do Executivo, primeiramente pelo' Presidente Fi
gueiredo e, depois, pelo Presidente em exercício Aureliano Chaves. Era, toda
via, uma questão que, anteriormente, jã poderia ter sido contornada pelo pró
prio Congresso, ao apreciar e votar diversas propostas nesse sentido aqui de
batidas. 
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De qualquer maneira, as decisões agora tomadas pelo Executivo 
reforçam-nos as esperanças de que nos aproximamos de uma solução definiti
va para o grave problema que é a falta de recursos para a educação. Se isso 
ocorrer efetivamente, daqui a um prazo relativamente curto talvez já não te
nhamos a lamentar que 24,7% dos brasileiros, de acordo com o IBGE, sejam 
analfabetos, ou que, como bem o repetiu o Ministro Ludwig, que 7 milhões 
de jovens entre 7 e 14 anos estejam fora da escola que_ lhes é assegurada pela 
Constituição e qli.e apenas 17% de nossas crianças terminem o curso de }v 
grau. Se isso ocorrer, enfim, representará um indicativo seguro de que esta
mos caminhando para um Brasil em que todos os cidadãos verão reconhecido 
seu direito à instrução1 verão delinear-se um caminho seguro para a eqUidade 
na distribuição de renda. Significará; em resumo, que estaremos realmente no 
rumo de um Brasil mais justo, sem 70% de seus filhos ganhando entre um e 
três salários mínimOs, portanto, miseráveis, indigentes e pobres. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma breve comunicação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para breve comunicação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Dava entrada hoje no Senado, quando vi a nossa Bandeira a meio pau. E 
como tinha lido ontem a história de ''A Casa Assassinada," julguei Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, que algo tivesse ligação entre a Bandeira a meia adriça 
e a história de h A Casa Assassinada." 

Entrando no plenário, um jornalista me entregou uma página de O Esta
do de S. Paulo que traz a notícia do nosso Presidente justificando o Regimen
to. Lembrei-me de outro livro que li; .. A Quádrupla Raiz da Razão Suficien
te." 

Vou, Sr. Presidente, não hoje, porque não tenho tempo, vou estudar não 
.. A Quâdrupla Raiz da Razão Suficiente," mas as ''Doze Raízes da Razão In
suficiente," e explicarei a história da reforma regimental que se pretende. 

Como em toda história romanceada não há de faltar uma figura de mu
lher. Reponta aqui, n:a notícia, a presençáatiVa, atuá.ntC, palpitante, na nossa 
história e no nosso Regimento, de D• Sarah Abrahão. Como é uma figura 
que volta, e volta com todo o ímpeto, com toda a força, com redobrados mo
tivos e razões, serã o 129 capítulo da nossa história, isto é uma das razões da 
razão insufici.ente. 

Portanto, Sr. Presidente, eu me aprazo comigo mesmo para estudar e 
analisar, uma ligeira história, as doze raízes de uma razão insuficiente, ou se
ja, uma reforma do Regimento. Nela não quero, de maneira nenhuma, 
lembrar aquele outro livro que li esta noite- a história de ''A Casa Assassi
nada." 

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

O :sR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Srs. Senadores. convoco 
os Srs. Líderes de Partido para um encontro com a Presidência, em conse
qüência desta breve comunicação feita pelo Senador Dirceu Cardoso. 

Não desejava, de minha parte, que o Senado da República fosse palco de 
acontecimentos que podem diminuí-lo, mas o peso da responsabilidade que 
trago, como Presidente da Casa, me obriga, acima de tudo, a defender o zelo 
desta Instituir;:; .... fMuito hem!) 

Li o editorial, e conversei com o jornalista desse mesmo jornal, O Estado 
de S. Paulo, em que se declara que uma voz isolada, uma voz s_olitãria defen
de, e unicamente essa, a dignidade da Casa. Se não fosse a presença nesta 
Casa do nobre Senador Dirceu Cardoso, não se teria impedido- estou citan
do praticamente, ipsis litteris, o que li- não se teria impedido aumento de 
mordomia, aumento de vencimento dos Srs. Senadores, empreguismo, falta 
de decoro. 

Declarei ao jornalista que tenho grande respeito pelo Senador Dirceu 
Cardoso, mas não empresto a S. Ex• o monopólio da defesa da dignidade, do 
comportamento de cada Senador, e do Senado como um todo, e S. Ex• mes
rito não teve aqui; desde que me coul"-e, pelo voto de V. Ex•s, ter este assento, 
nunca a oportunidade de insurgir-se contra qualquer projeto de resolução ou 
qualquer ato da Mesa Diretora que implicasse mordomia, aumento de venci
mentos, empreguismo e falta de decoro. -(Conseqilentemente,--achei que es
tava personalizada no Presidente da Casa, a responsabilidade de defender a 
Casa. O conceito do jornal, de que não hâ quatro Senadores, neste plenário, 
iguais ao Senador Dirceu Cardoso, é um conceito de valor, o jornal pode 
fazê-lo à vontade. O que eu não posso admitir são certas colocações que atin
gem a instituição como um todo. 

Estou certo de que o nobre Senador Dirceu Cardoso não contribui para 
isso, também. 

Quando se declarou que o Regimento Interno era casuística para fazer, 
por exemplo, S. Ex• sentar-se êntão, no projeto haveria um dispositi'l'o que 
obriga a dar o aparte sentado, eu mostrei ao jornalista, e o jornal foi correto 
comigo, que isto é o dispositivo do Regimento atual e que S. Ex• não o cum
pre, e não o cumpre porque disse-a mim que se sente inibido ao falar sentado 
e eu, talvez até equivocadamente, aceitei as razões de S. Ex• 

Por outro lado, a Casa não sabe, o jornal não foi informado que já na 
gestão do meu ilustre antecessor, o nobre Senador Luiz Viana, foi criado aqui 
uma comissão para modificar o Regimento Interno da Casa porque este Re
gimento atual está ultrapassado; é um Regimento que data de 1970, pratica
mente, o grosso dos seus dispositivos. Ele precisa ser ajustado para o pluri
partidarismo que existe hoje nesta Casa, precisa ser ajustado para a vida real 
que estamos vivendo hoje. Razão pela qual, diante dessa ameaça de partici
pação do Senador de trazer para cá, inclusive, o nome de uma assessora que 
qualquer um nós de Senador teve o direito de escolher e eu, como Presidente 
da Casa, fui dos últimos a escolher, que satisfaz a todos os pré-requisitos e a 
quem dei uma determinação de estudar um documento preliminar, que eu 
mesmo nem cheguei a ver na sua parte final e me antecipei, enviando a cada 
Sr. Senador, não significa, primeiro,- que ela não possa fazê-lo, porque o fez 
por determinação minha. Então, se há alguma coisa a ser atribuída contraria
mente, que_ seja a mím e não a ela, que não tem tribuna para se defender. 

Segundo, eu fiz para dar seguimento àquela comissão que, se não me en
gano, foi presidida pelo nobre Senador Nilo Coelho, no ano passado, que de
veria apresentar o documento preliminar para debate. 

Esse documento, portanto, é um mero documento de estudo, não tem 
nenhuma decisão apriorística a tomar. 

Assim, solicito, ao final da tarde de hoje, antes da sessão extraordinária, 
que os Srs. Líderes de Pirtido tenham um encontro comigo, no meu gabinete. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, projeto de 
lei que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário. 

B lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 294, DE 1981 

Fa<'ulta. ao ekitor residen·te na Distrito Federal, nos 
pleitos para Governa·d.or de Etbdo .. Assembléias Legislati
va..,. Senado Federal e Oãmara dos Deputados, votar nos 
candidatos do Estado ou Território em que seja inscrito, 
~ntroduzindo alteração na Lei n.0 6.091, de 15 de agosto 
de 1974. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O "eacput" do art. 17, da Lei n.0 6.091. de 15 de agosto 

de 1974, passa a viger com a seguinte redaç.ão: 

"Art. 17. !) eleitor residente no Dist.l;'ito Feieral po
derá requrerer ao juiz eleitoral de seu novo domicilio a 
remessa de s:ua folha individual de V<?tação, a fim de que 
possa sufragar nas eleições para Governador de Estado, 
Assembléias Legislativas. Senado Federal e Câmara dos 
Deputados, candidatos do Estado ou Território onde seja 
inscrito.'' 

Art. 2.0 o SuQJerior Tribunal Eleitoral expedirá as instruções 
para a fiel execução desta Lei no :p!'azo de 60 dlas. 

Art. 3.0 Esta Lei entrará em vigor à data de sua publicação. 
Art. 4.0 Revogam-se as d:Wposições em contrário. 

Justific~ção 

A Lei n.0 6.091. de 15 de agosto de 1974, determina, "ipsls 
litteris", no art.· 17: 

"0 eleitor que residir no Distrito Federal podera re
querer ao juiz eleitoral do seu novo damicfllo a remessa de 
sua folha individual de votação, :para sufragar nas eleições 

para o Senado Federal e Câmara :ào.3 Deputados, candida
tos do Estado ou Território em que seja eleitor. 

§ 1.• O pedido .poderá ser formulado até quarenta e 
cinco rdias antes da eleiçãor por meio do preenchimento de 
formulário próprio, impresso _ou datilografado, apresentado 
ao cartório eleitoral, ou aos postos criadas para esse fim. 

§ 2.0 Na a,presentação do formulário será exibido o 
titulo de eleitor. ou certidão da inscrição eleitoral, e um 
-documento de identidade, que serão devolvidos no ato. 

§ 3.0 NO títUlo eleitoral, ao ser devolvido, será anexada 
indicação da seção eleitoral a que ficará v!ncula,do o eleitor 
no Distrito Federal." 
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Como se verifica, já existe wna sistemáti-ca disciplinando a 
votação~ no Distrito Fed-eral, de eleitores inscritos nos Estados e 
Territórlo.s. 

A época em que foi elaborada a Lei n.0 6.091, de 15 de agosto 
de 1974, os Governadores era•m -escolhidos indiretamente pelo su
frágio de um colégio eleitoral. Não poderiam, portanto, ter os 
mesmos flgura:do no artigo 17 daquele dlple>ma legal. 

A Emenda Constitucional n.O 15, assegurando a eleição direta 
para Governadores, exi·ge que se inclua, entre os deveres do eleitor, 
o da escolha do candidato para ocupar o curul governamental do 
seu Estado. 

Quanto à.s Assembléias Leglslativa.s, a Inclusão é procedente, 
tendo em vista permaneeer Vincula:do o voto para deputsrlo federal 
e estadual. 

As modificações que propomos, através deste projeto .oo lei, 
visam assegurar a todos aqueles que, vivendo em Bra·silia, não se 
desligaram de seus Estados ou Territórlo3, . mantendo portanto 
uma situação de transitoriedade e, !pOr certo, aJguardandQ a opor
tunidade de um retorno definitivo à terra natal. 

Esta nossa in1ciativa terá a solidariedade de todos os membros 
do Congresso Nacional, merecendo, ao termo de sua tramitação, 
a sançâ<:l do Chefe do Poder Executivo. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 198l. - Mauro Benevides. 
r As comissões de Constituição e Justiça e do Distrito 

Federal.J 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto lido serâ publi
cado e remetido às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A presidência convoca ses
são extraordinária a realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta minutos, desti-
nada à apreciação das seguintes matérias: ---

Redação final dos Projetas de decreto Legislativo n9s 20 e 30, de 1980; 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n' 13, de 1980; 
Projeto de decreto Legislativo n9 3, de 1981; e 
Mensagem n9 264, de 1981, referente à escolha do Sr. Armindo Branco 

Mendes Cadaxa, Ministro -de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de embaixador do Brasil junto à República Popular po
lonesa. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunice Michiles - Raimundo Parente - Gabriel Hermes - Luiz Fer
nando Freüe- José Sarney- Helvídio Nunes- Martins Filho- Milton 
Cabral- Nilo Coelho- Gilvan Rocha=- Lourival Baptista -Jutahy Ma
galhães- Lomanto Júnior- Dirceu Cardos_o ~-Amaral Peixoto- Nelson 
Carneiro- Itamar Franco - Murilo Badaró - Tancredo Neves- Henri
que Santillo- Benedito Canelas- ValdonVarjão- Vicente Vuolo- José 
Fragelli - Mendes Can'ale - Sardanha Derzi - Arno Damiani. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa·se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Conthiúação da votação, em- turno único, do Projeto de Reso
lução n9 49, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como 
conclusão de seu Parecer __ n~_361, de 1981, com voto vencido do Se
nador Affonso Camargo), que autoriza o Governo do Estado do 
Mato Grosso do Sul a realizar operação de empréstimo externo no 
valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos), 
destinado ao programa de investimentos do Estado, tendo 

PARECERES, sob n•s 362,663 e664, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça. ]? pronunciamento: pela constitu

cioalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ra
mos; 2'~ pronunciamento: favorãvel à Emenda n9 I da Comissão de 
Finanças, com voto vencido, em separado, do Senador Mendes Ca
nale; e 

-de Finanças (2? pronunciamento: em virtude de doCumen
tação anexada), apresentando Emenda n9 1-CF, com voto vencido 
dos Senadores José Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon. 

(Dependendo da votação do Requerimento n9 338, de 1981, do 
Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da votação para reexame da 
Comissão de Finanças.) 

Este item n9 1 está pendente, ainda, por não ter havido quorum na sessão 
de ontem, da decisão de um requerimento do nobre Sr. Senador Dirceu Car
~oso. 

Solicito ao Sr. 1 "'-Secretário que faça a releitura do requerimento. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 338, DE 1981 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal 
Com apoio no Regimento, o Senador que este subscreve requer à Mesa 

seja retirado de pauta o Projeto de Resolução n9 49, de 1981 (empréstimo ex
terno ao Estado de Mato Grosso do Sul), para que o mesmo seja enviado à 
Comissão de Finanças para proceder ao seu reexame, a fim de dizer se hã no 
processo o HPlano Viãrio" de que fala a legislação atinente à matéria, de 
acordo com o art. 310, letra "e", do Regimetno Interno. 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1981. - Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar 
.a votação do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Antes de V. Ex• encami
nhar a votação, Solicito uma informação a V .Ex• Peço a V. Ex• que me expli
que o que significa "plano viãrio de que fala a legislação atinente à matéria". 

O SR. DIRCEU CARDOSO -(Para uma observação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presiderite, Srs. _Senador~: 

Aqueles que discutem os empréstimos geram, têm gerado e vão gerar as 
antipatias, antipatias que a gente combate da mesma maneira, com a mesma 
fé e com a mesma força d'alma. Por isso, sofremos o amordaçamento. O meu 
microfone não funciona desde ontem, do meu lugar. E há um princípio de 
Freud que nós estamos sempre propensos a nos manifestar da melhor manei
ra possível n-os lugares habituais. Eu estou habituado a este lugar há cerca de 
seis anos, nesta Casa. Mas o meu microfone, como a Casa está vendo, está ca
lado desde ontem, não vou mudar de lugar, vou falar do meu microfone, do 
meu microfone mUdo. DePois o meu lugar passará a ser mudo, mas vai denlo
rar muito. 

Pediu-me o Sr. Presidente que explicasse o plano viário. Como temos 
que repudiar o avulso oficial da Casa, que foi distribuído aqui~ que já está 
aqui, com duzentas e cinqüeniã. grã.inas de peso, com trinta e cinco projetas 
que estão na Ordem do Dia, nós vamos deletrear o avulso que, inopinada
mente, foi jogado em nossas bancadas como orientador das votações desse fa
migerado empréstimo a Mato Grosso do Sul. Portanto, vamos tentar expli
car, sem tempo, porque o Sr. Presidente não me disse o tempo de que dispo
nho, o que quer dizer o plano viário de que falámos no nosso requerimento. 

No documento que tenho em mãos, o segundo avulso distribuído na 
Casa para orientar a nos_s_a Votação, porque o primeiro jã foi posto de lado, 
diz o Sr. José Flávio Pécora, DD. Ministro-Chefe em exercício da Secretaria 
de Planejamento da Presidência da República, em ofício ao Sr. Ministro
Chefe, em 13 de julho de 1981, o seguinte: 

"'Nesta reprogramação, com o plano de aplicação anexo, pro
põe o Estado atender inicialmente 14 (quatorze) municípios, com 
obras jâ eni andamento." 

Portanto, com o plano de aplicação anexo. Isso diz em oficio, palavra 
oficial, o Sr. Dr. José Flávio Pécora, DO. Ministro-Chefe, em exercício, da 
Secretaria de Planejamento da Presidência da República ao Sr. Ministro da 
Fazenda. 

Desculpem-me os Srs. Senadores. Foi engano meu. Não tem assinatura 
aqui. Foi o Sr. Governador de Estado que se dirigiu ao Sr. Ministro-Chefe da 
Secretaria Geral de Pfi:me]amento. O GovernadOr de Estado diz assim: "nesta 
reprogra;mação, Cõril O plano de aplicação anexo". Diz o Sr. Ministro-Chefe, 
Sr. José Carlos Pécora, da Secretaria Geral de Planejamento ao Sr. Ministro
Chefe da Fazenda, Dr. Emane Galvêas, num ofício datado de 16 de julho de 
1981, o seguinte: 

2. Informa o Senhor Governador que os recursos provenien
tes dessa operação (cuja finalidade fora definida na Lei Estadual n"' 
189, de 18 de dezembro de 1980) deverão ser reorientados para apli
cação no Programa Viário de Apoio à Produção Agrícola de Mato 
Grosso do Sul, tendo em vista a aprovação da Lei Estadual n9 219, 
de 6 de maio de !981. 

Isto está na pág. 10 do segundo avulso- o avulso amarelo. Temos, ago
ra, dois avulsos: o avulso branco que funciona em algumas hora:s de folga e o 
amarelo que funciona aforçuradamente, como dizia, ali, o nosso Ruy, para 
.. espancar" as dúvidas das bancadas, aqui presentes. Então, é o Sr. Ministro 
José Flávio Pécora - que nem conheço, nunca o vi nem mais gordo, nem 
mais magro é o Sr. Dr. José Flávio Pécora, D.D. Ministro-Chefe, em exercí
ciõ, da Secretaria do Planejamento, da Presidência da República, que dirigiu
se a quem? Dirigiu-se ao Ex"' Sr. Dr. Ernâne Galvêas, D.D. Ministro de Esta-. 
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do para os negócios da Fazenda. Está à pág. 10 do avulso, isto é, a oitava li
nha do avulso. E o que S. Ex• diz? Diz o seguirite: 

.. ... deverão ser reorientados para aplicação no Programa 
Viário de Apoio à Produção Agrícola de Mato Grosso do Sul...". 

Não fui eu quem definiu. Quem definiu foi o nobre Senador Benedito 
Canelas que foí o Relator da matéria, a conhece bem. 

Então, foi o Sr. dígníssímo Ministro-Chefe, em exercício, da Secretaria 
do Planejamento da Presidência da República quem falou em plano ao Sr. 
Ministro Emane Galvêas. E continua. 

Creio, Sr. Presrdente, que atendi à dúvida da Presidência, porque não fui 
eu que crieí essa expressãO: Plano viário. Vou ler no avulso amarelo, porque 
nós já abandonamos, por ora, o avulso branco. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre Senador Dirceu 
Cardoso, eu me dou por satisfeito com a informação de V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO -Já vou terminar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nobre Senador, V. Ex• já 
me satisfez, eu que lhe fiz a pergunta. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas eu não estou satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Mas, quem tem que ficar: 
eu que tenho a dúvida ou V. Ex• que a explica? 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas, eu tenho que dar as explicações 
cabais e irrefutáveis. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Eu as considero cabais. Só 
que, onde V. Ex• está lendo, é Programa Viário de Apoio e V. Ex' fala em 
Plano Viário. Então, eu lhe pedi uma opinião sobre isto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, pela ordem e pelo amor 
de Deus. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Que ele nos proteja, Sena
dor, a nós ambos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Que nos ilumine. 
Não, V. Ex'~- é sempre um iluminado; eu é que sou um obscurecido. 
Então, Sr. Presidente, estou tendo no ofício de José Carlos Pécora, D.D. 

Ministro-Chefe, em exercício, da Secretaria do Planejamento da Presidência 
da República dirigido ao Senhor Ministro-Chefe dos Negócios da Fazenda, 
Dr. Ernâne Galvêas, dizendo que, anexo, estava o Programa Viário de Apoio 
à Produção_ Agrícola. Foi ele que definiu o programa, não fui eu não. Não foi 
nada da minha cabeça; a minha cabeça não é criadora, é repetidora. As cria
doras estão aqui: o Sr. Ministro Pécora; o Sr. Ministro Galvêas; o Sr. Minis
tro Delfim; o Senhor Presidente da República;· o Sr. Ministro Golbery; o ilus
tre Senador Benedito Canelas: a nobre Comissão -de Justiça, a nobre Comis
são de Finanças. Estes, são os criadores. Sou apenas um repetidor. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Peço a V. Ex• que conclua. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Então, Sr. Presidente, creio que atendi 
às explicações ... Está aqui. Não fui eu que nomeei plano viário, plano viário é 
com o Sr. Digníssimo Ministro Pécora, que é Digníssirno Ministro-Chefe da 
Secretaria do Planejamento da Presidência da República-. (Muito bem!) 

O Sr. A4urilo Badaró - Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)...:._ Um momento, por favor, 
já concederei a palavra a V. Ex' 

Eu já me considero, pessoalmente, cansado de dar as mesmas expli
cações. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Desculpe-me, Sr. Presidente, mas não ouvi. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Vê V. Ex• que não é só o 
microfone de V. Ex• que, às vezes, tem defeito. Até o da Presidência tem de
feitos. 

O Sr. Dirceu Cardoso- O meu não está funcionã:ri-do. Já começaram a 
me calar. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nós já discutimos esta ma
téria em profundidade. Esta página a que se referiu, agora, o Senador pelo 
Espírito Santo é cxatamente o aviso em cjue o Ministro Interino Fiávio Pêco
ra encaminhava ao Ministro Emane Galvêas o documento louvado na pri
meira lei, a Lei Estadual n"' 189, que S. Ex' leu, de 18 de dezembro de 1980. 
Segundo isto, o MinístrO- Pécora, de acordo com o Governador, pede que seja 
"reorientado para aplicação no Programa Viário de Apoio à Produção Agrí
cola em Mato Grosso do Sul". 

Todos os Srs. Senadores de Mato Grosso do Sul, que discutiram essa 
matéria, sabem perfeitamente, entre eles os senadores que se encontram pre~ 

sente, que a Lei n"' 189 tinha um anexo, que era exatamente não um plano 
viário, mas um programa viário. 'É esse programa que· está na página li. Pos
teriormente, foi o projeto retirado de pauta, voltou à Comissão. Na Comis
são, o Relator, que é o Senador Benedito Canelas, apresentou novos docu
mentos, pois havia uma nova lei, que havia sido votada entre a apresentação 
inicial e a votação que nós íamos fazer. 

Essa nova lei então, deu nova redação ao art. 2"' da primeira lei e faz essa 
nova redação, exclusivamente, para eliminar o anexo. A lei foi aprovada sem 
o anexo. 

Portanto, eu poderia considerar aqui, neste instante, o requerimento de 
S. Ex'- o Sr. Senador Dirceu Cardoso como prejudicado, uma vez que o plano 
está caduco completamente pela eliminação da lei. A lei nova não integra 
mais o plano, não fala mais em plano. 

E o Senador Benedito Canelas, apresentou, posteriormente, à Comissão 
de Finanças, documentos que lhe vieram do Governador de Mato Grosso do 
Sul. E entre esses documentos figuravam exatamente a nova lei, no estudo 
que eu pessoamente fiz, ... 

O Sr. Dirceu Cardoso- Lei n"' 219, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Agradeço a achega de V. 
Ex'-, mas o meu documento é outro, é o da página 2 ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - Estou vendo que os nossos documentos não 
conferem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Ê a Lei Estadual n• 189, de 
80, a Lei Estadual n"' 219, de 81, que alterou o art. 21' da Lei Estadual n9 189, 
dele retirando a expressão, Hconstante do anexo dessa lei", folhas 136 verso, e 
em plano de aplicação dos recursos externos do sistema rodoviário estadual, 
especificando trecho, rodovia, tráfego, situação da obra, tipo de pavimen
tação, extensão, valor e prazo de conclusão previsto para obra. E mais um 
aviso. o aviso da SEPLAN confirmando a prioridade anteriormente reconhep 
cida, nos termos do A viso n'i' 16 I de 1981. Portanto, o que existe com o nome 
de plano ou programa, está perfeitamente contido na documentação que está 
à disposição dos Srs. Senadores. Os dois avulsos a que se refere constante
mente o Senador de uma forma a dar impressão de que se trata de alguma 
coisa - como ontem S. Ex'- não foi muito feliz na expressão e considerou 
como malversação ou algo semelhante -são decorrentes da obrigação que 
tenho de cumprir o Regimento da Casa, e o segundo avulso é conseqUência 
exatamente do art. 274 do Regimento, que manda apresentar ao Plenário os 
documentos solicitados em qualquer momento pelo Senador, para instruir 
suficientemente o projeto. Esse foi o documento solicitado pelo Senador 
Mendes Canale. Com ontem eu submeti este projeto à votação, eu mantenho 
a decisão de ontem. 

O Sr. Murilo Badaró - Permita um esclarecimento, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não. 

O SR. MURILO BADARÓ (Para uma observação. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, data vênia do entendimento de V. Ex• e da Mesa, a di
reçào dos trabalhos da sessão de ontem procedeu equivocadamente ao colo
car o requerimento em votação, pelas seguintes razões: a Mesa, jã atendendo 
a uma solicitação do Senador Mendes Canale saneou o processo, fazendo in
clusive publicar um novo avulso, complementar ao primeiro, já distribuído 
anteriormente, para que todas as peças do processo estivessem nos termos so
licitados pelo nobre representante do Mato Grosso. 

É também importante aSsinalar que esta foi a segunda diligência deter
minada pela Mesa, poisjã antes, conforme lembrou V. Ex' hã instantes atrâs, 
o próprio Senador Benedito Canelas, na Comiss?o de Finanças, para onde foi 
remetido o processo, ali deu provimento à necessidade de completar os docu
mentos que foram solicitados pelos senadores do Mato Grosso. 

Ora, Sr. Presidente, o artigo 3l0 é de uma clareza meridiana, só se pode 
adiar a discussão, e no caso rierri é disc-u-ssão ê. a votação, processo de votação 
só se interrompe em casos excepcionalíssimos. Este é o entendimento do Re
gimento. O artigo 310 é específico para a discussão. E para "preenchimento 
de formalidade essencial", que não é o caso. E a letra e "diligência considera
da imprescindível ao seu esclarecimento," o que igualmente não é o caso. 

Ora, cómpete à Mesa dirigir os trabalhos, evitar seguidas violações ou 
transgressões do Regimento, e a Mesa não pode interpretar, Sr. Presidente, 
favoravelmente a obstrução, porque seria uma interpretação que nos levaria 
ao absurdo. E como ontem o gesto de liberalidade de V. Ex• recebeu uma cer
ta complacência da Casa, todavia isso não pode prosseguir sempre. Pelo que, 
eu acho que V. Ex• tem que reexaminar o assunto para rever a decisão, não 
aceitando o requerimento por ser ele mesmo vazado contrariamente aos ter
mos _do Regimento Interno. 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Eu acho as colocações de 
V. Ex" com os verbos imperativos: V. Ex" tem que fazer, não pode fazer. E 
acho que V. Ex• não me fez justiça quando admite que eu estou aqui ajudan
do as obstruções. O problema para mim foi analisado à luz rigorosamente do 
Regimento, e me gãbo de me inspirar nele para poder dar decisões. Primerio, 
talvez V. Ex" não estivesse no plenário, qU:ãndó -o ·nobre Senador Dirceu Car
doso apresentou o documento, ele não disse em que artigo do Regimento se 
apoiava e eu dei um primeiro despacho: .. Diga o nobre signatário em que dis
positivo- reginiCnüi.l apóia o presente requerimento". S. Ex", então, acrescen
tou a mão: ''De acordo çom o artigo 310, letra ''e", do Regimento Interno. 
Apanhado aqui no momento, que ê o que cabe à Presidência, dar uma so
lução imediata a um problema que lhe é apresentado e vendo que se tratava 
de um plano viário - S. Ex.• falava em plano viário e plano viãrio, por seu 
turno, segundo eíe, pertinente a uma legislação que estã presa à matéria- eu 
recebi o requerimento para: que ele fosse discutido. A Bancada de V. Ex• não 
combateu o plano viário. V. Ex• hoje combate em termos que eu considero 
muito imperativos. 

O artigo 310 diz claramente que do adiamento da discussão,- que ê cla
ro que é o que regula o adiamento da votação - o artigo anterior diz que o 
adiamento da votação é regulado pelo adiamento da discussão, que qualquer 
Senador poderá, mediante deliberação de Plenário, solicitar, mediante reque
rimento. adiamento da vota~ão para diligência considerada imprescindível ao 
seu esclarecimento. 

Que fiz eu? Não tive nenhum tipo de generosidade, nem aceitei compla
cência do Plenãrio- são expressões de V. Ex", que eu me permito não aceitar 
-apenas considerei que os caput do artigo é muito claro, diz: "'A discussão 
poderá ser adiada, mediante deliberação do Plenãrio .... " Transferir para o 
Plenário o julgamento do caso, o plano viãrio que o ilustre Senador estã soli
citando tem cabimento ser pedido ou não tem cabimento ser pedido. 

Em conseqüência, mantenho a minha decisão de aceitar o requerimento 
e submetê-lo a Plenário. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - _S_r_._Psesidente, Srs. Senadores: 

A minha memória já é um pouco cansada. Verifico a origem do Vice
Líder do Governo como de origem mineira, mas como ele esteve alguns dias 
em Cuba e teve ali uma longa palestra com Fidel Castro, voltou também com 
a rolha na mão e quer arrolhar os seus colegas. Portanto, houve aí uma não 
identificação das suas origens, a Minas da liberdade com a Cuba da balcani
sação, da cubanização e da sovietização do mundo, isto é, o regime rolha que 
S. Ex• quer instituir aqui na Casa. 

Sr. Presidente, eu tenho aqui o Regimento Interno da Assembléia Geral 
de Cuba e, de fato não se pode fazer o que nós estamos. fazendo aqui. Ent 
Cuba é o crê ou morre. No art. 119 do Regimento Interno de Cuba não se 
pode fazer o que nós estamos fazendo aqui. E V. Ex• tem uma interpretação 
liberal que abre às escâncaras as portas desta Càsa para uma interpretação 
brasileira e não cubana. 

S. Ex• que ainda está com a catinga lá dos arrais -cubanos aqui querendo 
arrolhar também seus colegas que não lêem pela sua cartilha. Art. 119 do Re
gimento Interno da Assembléia Legislativa de Cuba. Portanto, Sr. Presidente, 
a interpretação não é cubana a interpretação é brasileira. 

Sr. Presidente, V. Ex_ !ii acertou na sua interpretação, invocando aqueles 
artigos por nós a desoras citados no nosso Regimento - o art. 31 O letra e, 
que vou ler para o ilustre sublíder ou vice-Líder da Maioria no posto de maio
ral de bâtonnier da Bancada, mas que está ainda com com cheiro daquela 
Cuba que ele visitou durante 20 e tantos dias e de onde trouxe profundas sau
dades e recordações: 

Têm direito os Srs. Senadores a requerer a volta a uma Comissão desde 
que haja - art. 310, letra e, "diligência conSiderada imprescindível ao seu es
clarecimento". 

Sr. Presidente, os artigos do regimento interno da Assembléia-Geral de 
Cuba, não dão esse direito, mas o nosso dã. Foi um erro de 180 graus de S. 
Ex_J que não está no mar das Caraíbas, S. Ex• está no Oceano Atlântico, aqui 
no interior do País, na extensão dessas pradarias do interior do País, mas 
num regime de liberade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o requerimento, portanto, tem fundà.men
to regimental, pelo regimento de 1976; agora pelo regimento da Assembléia-

Geral de Cuba não_ tem sustenção, não tem fundamento, não se esteia e nem 
se escora em dispos'itivo algum. 

Sr. Presidente, ontem, na discussão, levantei essa tese: falam aqui no pla
no de aplicação. O que vejo? 

Ao DO. Ministro-Chefe em exercício da Secretaria do Planeja
mento da Presidência da República, Dr. José Flávio Pécora. Ofício 
n'257/81. 

Do Sr. Governador do Estado ao Sr. DD. Ministro-Chefe em 
exercício da Secretaria do Planejarilento da Presidência da Repúbli
ca, Dr. José Flávio Pécora. 

Todos falam em plano de aplicação, mas Sr. Presidente, não hã plano de 
aplicação. Segundo as definições que trouxe e li para a Casa, aqui, ontem, do 
Plano Nacional de Viação - não é o de Cuba, é o Brasil, não é o Cuba, por
que lá em Cuba de fato não hã isso, é diferente, como é diferente o amor _em 
Portugal. De hoje em diante vou adotar esse lema; ê diferente o Regimento 
Interno em Cuba, como é diferente o amor em Portugal. Esses que vêm tão 
imbuídos dessas idéias as liberticidas, têm que ter calma, porque não é com 
tanta sede que se vai ao pote, porque, às vezes, fica-se sem a rodilha, e, às ve
zes, fica-se sem o pote. 

Sr. Presidente, segundo a definição do Plano Nacional de Viação, plano 
é um conjunto de medidas. Isso, aqui no Brasil. No mar das Caraíbas, a coisa 
é outra, a liguagem é outra. 

Diz o seguinte: 

O Plano deverá prever: 
a) as diretrizes a serem adotadas; 
b) o objetivo, descrição e custo dos programas; 
c) o _custo, desembolso anual e fontes de financiamento dos 

projetes e atividades; 
d) as medidas necessãrias à eficiente expansão do Plano: 
Os programas básicoS do Plano são os seguintes: 
a) realização de programas de pesquisas e levantamento do po

tencial econômico da região, como base para a açào planejada a 
longo prazo; 

b) definição dos espaço-s económicos suscetíveis de desenvolvi
mento planejado, com a fixação de pólos de crescimento capazes de 
induzir o desenvolvimento de áreas vizinhas; 

c) concentração de recursos em áreas selecionadas em função 
de seu potencial e populações existentes; 

d) formação de grupos poPulacionais estãveis, tendentes a um 
processo de auto-sustentação; 

e J adoção de política i migratória para a Região, com aprovei
tamento de excedentes populacionais internos e contingentes 
selecionados-externos; 

f) fixação de populações, especialmente no que concerne às zo
nas de fronteira; 

g) ordenamento da exploração das diversas espécies e essências 
nobres nativas da região, inclusive por meio da silvicultura e aumenM 
to da produtividade da economia extrativa sempre que esta não pos
sa ser substituída por atividade mais rentável; 

h) incentivo e amparo à agricultura, à pecuária e à piscicultura 
como base de sustentação das populações regionais; 

E assim por diante, Sr. Presidente. São 15 ou 20 itens. Isto1 o Plano de 
Viação do Brasil; eu não conheço o Plano de Viação de Cuba, mas vou me di
rigir hoje a S. Ex~ O Sr. Embaixador de Cuba solicitando o plano de viação 
daquele país. E lá vamos ver, Sr. Presidente, o que é plano em Cuba. Se há um 
governo planificado ou deplanificação, ou de planejamento, se hã planos 
qüinqüenais, decenais, anuais, bienais, trienais e quadrienais. 

Assim, Sr. Presidente, eu pediria à nobre Ban~ada do Governo- só is
so, nada mais --a volta do projeto a fim de verificarmos se há, de fato esse 
plano. Só isso, Sr. Presidente. Se há esse plano de que falam. 

O Sr. Ministro-Chefe do Planejamento da Presidência da República, Dr. 
Flávio Pécora, o. Sr. Ministro dos Negócios da Fazenda, Ministro Ernane 
Galvêas, o Sr. Governador do Estado do Mato Grosso, Pedro Pedrossian, 
eles que falaram isso, mas não tenho nada disso, Sr. Presidente, nada desse 
plano. 

Não tem nada disso, disse ontem, disso é preciso que a Bancada do Go
verno fique certo: não há plano viário algum. O que eles querem é dinheiro, 
Sr. Presidente, depois vão empregar contra os nobres opositores do Sr. Pedro 
Pedrossian, vão jogar contra os opositores de Mato Grosso trinta milhões de 
dólares, a onze ou doze meses antes das eleições de 15 de novembro de 1982. 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Peço a V. Ex• que conclua 
o seu discurso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Conclu~o, Sr. Presidente. Hoje nós esta
mos nos entendendo perfeitamente. V. Ex• deu uma reposta à orientação cu~ 
bana da Bancada do PDS: Chamou à responsabilidade; nós estamos no Bra~ 
si!, não estamos em Cuba; nós não estamos no Mar das Caraíbas, estamos
aqui no Brasil. 

Esse é o pronunciamento: estamos com os pés plantados na terra brasile~ 
ria, e não no Mar das Caraíbas, querendo arrolhar os adversários ou aqueles 
que não vêem, e não rezam por sua cartilha. Nós só desejávamos isso. Nós 
votaremos. 

E tem mais: eu não estou pedindo ao Sr. Flávio Pécora, nem ao Sr. Go~ 
vernador. 

Há urna Comissão da Casa. Esteado no Regimento Interno, que me fa
culta me dirigir a uma das Comissões, se há o plano viârio, eles que me digam 
onde está esse plano viário, e vou votar. 

Assim, Sr. Presidente, fico contente e satisfeito com a decisão de v. Ex' 
Nós. começamos desavindos- mas como respeitamos a mesma lei, que é o 
Regimento Interno do Senado Federal do Brasil, V. Ex' não quer que se leia 
aqui o Regimento da Assembléia Geral de Cuba, não quer e nem aceita- já 
agora nós estamos no mesmo caminho, de mãos dadas, V. Ex' na majestade 
do seu cargo e eú na ~·nenhumidade" dos meus esforços. 

Srs. Senadores do PDS, pedimos apenas isso: que mandem esse plano. 
Sexta-feira ele poderá estar aqui, e, estando aqui, votaremos. 

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

O Sr. José Richa- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar avo
tação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo apalavra ao 
nobre Senador José Richa, que encaminhará a votação pelo PMDB. 

O Sr. José Richa - Não, eu vou encaminhar pessoalmente, não tenho 
procuração do Partido. Mas se o meu Líder me autorizar ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nobre Senador, me permi
ta uma explicação. Pelo Regimento, um requerimento dessa natureza é enca
miilhado pelo autor do requerimento e por um membro de cada Partido. 

O Sr. Lá:aro Barho:a - O nobre Senador poderá falar em nome do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador José Richa, que falará pelo PMDB. 

O SR. JOSf: RICHA (Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora-
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: -

Quero, preliminarmente, colocar a minha po"Sição: eu voto contra o pro
jeto. Portanto, ao fazer aqui o encaminhamento e uma observação, não quero 
entrar no mérito nem influir em qualquer Senador a votar a favor ou contra o 
projeto~ eu já declaro, de antemão, que vou votar contra o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• me permite uma 
breve interrupção? Realmente nós estamOs aqui, neste poniõ sim, todos 
transgredindo o Regimento, porque o projeto já fOi aprovado, nós estamos 
discutindo uma emenda, e só poderemos discutir o mérito da emenda, e não 
mais do projeto. Desculpe-me V. Ex• 

O SR.JOSf: RICHA- Mas eu queria colocar um ponto que me parece 
importante: a Constituição diz que é da competência do Senado autorizar pe
didos de empréstimos, e o próprio Senado, ao regulamentar o dispositivo da 
Constituição que dá a ele próprio esse poder, estabelece através das Reso
luções n9s 62 e 93, apenas-a competência Para -o senado dizer se autoriza ou 
não, de acordo com a capacidade de endividamente do município ou do Esta
do. Eu faço essa observação, aliás já a fiz hoje ao Presidente da Comissão de 
Economia e ao Plenário, qUando se procurava-p-re-cisamente discutir a ques~ 
tão do plano de aplicação. Eu entendo que não é da competência do Senado 
Federal analisar o plano de aplicação; se tem projeto viário ou se não tem, se 
tem plano de aplicação ou não, porque isso seria exorbitar da competência do 
Senado e invadir a autonomia dos Estados e dos Municípios. 

Quero dizer que· não estou defendendo esta questão por lhe ser a favor. 
Até voto contra o projeto. Entendo, entretanto, que devo registrar essa po~ 
sição para nos ltvrar do precedente, porque senão daqui a pouco torna-se pra
xe o Senado solicitar plano de aplicação em projeto, quando não é da sua 
competência. E se o Senado exigir isso, estará exorbitando e invadindo a au
tonomia dos Municípios e dos Estados brasileiros. 

Era só isso que gostaria de dizer, Sr. Presidente. (Muito bem/ Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o requerimen-
to. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se encon-
tram. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Peço verifiCação de quorum, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em virtude do pedido de 
verificação nominal, peço aos Srs. Senadores que tomem seus assentos indivi
duais para a votação. (Pausa.) 

Como vota o Líder dO Partido Democrático Social? 

O SR. NILO COELHO - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o Líder do 
PMDB? 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do 
Partido Popular. (Pausa.) 

O PARTIDO POPULAR ESTÁ AUSENTE. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores já podem votar. 

Procede~se à votação. 

VOTAM "SIM': OS SRS. SENADORES: 
Adalberto Sena- Amaral Peixoto- Dirceu Cardoso- Henrique San

tillo - José Richa. 
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Aderbal Jurerna- Alrnir Pinto- Aloysio Chaves- Arno Damiani

Benedito Canelas- Bernardino Viana- Cunha Lima- Eunice Michiles
Gabriel Hermes- João Calmon- João Lúcio- Jorge Kalume- José 
Lins- José Sarney- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Caval
cante- Martins Filho- Milton Cabral- Moacyr Dalla- Murilo Badaró 
- Nilo Coelho - Passos Pôrto - Raimundo Parente - Vicente Vuolo. 

ABST~M-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
Lázaro Barboza. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Trinta e um votos no total, 
sendo ''SIM" 5; uma abstenção e 25 .. NÃO". 

Aplicarei o Regimento. Suspenderei a sessão por lO minutos, tocarei as 
campainhas e convidarei os Srs. Senadores a uma segunda votação. 

(Suspensa às 16 horas e 25 minutos, a sessão é reaberta às 16 ho~ 
ras e 35 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está reaberta a sessão. 
Vamos proceder a nova votação. Na forma regimental, a votação será 

nominal. 
Como vota o Líder do Partido Democrático Social? 

O SR. NILO COELHO - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Não há membro do Parti· 
do Popular presente. 

Os S rs. Senadores podem votar. (Pausa.) 
Advirto aos Srs. Senadores que eStejam no plenário que serão contados, 

para efeito de quOrum, se permanecerem no plenário, ainda que não votem. O 
aviso é para que ninguém seja tomado de surpresa. 

Procede-se à votação. 

VOTAM "SIM OS SRS. SENADORES: 
Adalberto Sena- Amaral Furlan- Dirceu Cardoso- Henrique San

tillo - J ase Richa. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Aderbal Jurem a- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Amaral Peixoto

Arno Damiani- Benedito Canelas- Bernardino Viana- Cunha Lima
Eunice Michiles- Gabriel Hermes- João Calmon- João Lúcio- Jorge 
Kalume- José Uns- José Sarney- Jutahy Magalhães- Lomanto Junior 
- Luiz Cavalcante- Martins Filho- Milton Cabral- Moacyr Dalla
Murilo.Badaró- Nilo Coelho- Passos Pôrto- Raimundo Parente- Vi
cente Vuolo. 

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
Lázaro Barboza. 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram SIM 5 Srs. Sena· 
dores e NÃO 26. Houve uma abstenção. 

Não houve ••quorum". 
Em conseqüência, fica adiada a votação dos demais itens da Ordem do 

Dia. 

São os seguintes os itens que têm sua apreciação adiada: 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara fi 'i' 72, de 1979 (n"' 
3.467/77, na Casa de origem), que dá nova redação ao caput do artigo 55 da 
Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 248 e 249, del981, das Comissões: 
-de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência 

So.cial), favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Cha
ves; e 

- de Saúde, favoráveL 
3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 27, de 1981 (n"' 
LOOI/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituíra 
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 640 e 641, de 1981, das Comis-
sões: 

-de Educação e Cultura; e 
- de Finan('as. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 90, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de EconomiacQ!TIO conclusão de seu Parecer n"' 608, 
de 1981. com voto vencido do Senador Alberto Silva), q~~ autoriza o Gover
no do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e 
quatro milhões, cinqüenta e três mi[ e cem cruzeiros) o montante de sua dívL
da consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 609, de 1981, da Comissão: 
~ de Constituição e Jusli('a, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 ~3, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 619, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé-(MG) a elevar em 
CrS óo.OOO.OQO,OO (clrtqüenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 620 e 621, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejU:ddicidade, com 

voto vencido dos Senadores Mendes Canale_ e Hugo Ramos; e 
- de MuniCÍpios, favoráveL 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 95, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 625, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal <!_e Macapâ (AP) a elevar em 
CrS 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECERES, sob nos 626 e 627, de 1981, das Comissões: 
-de Constitui('ào e Justiça, pela constitucionalídade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorável. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 96, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 628, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a contratar 
operação de crédito no valor deCrS 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove 
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e 
cinco centavos), tendo 

PARECERES, sob n•s 629 e 630, de 1981, das Comissões: 
-de Constituiciio e Justi('a, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Mzmicfpios, favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 205, de 1980 (apre· 
sentado pela Comissão de ~ono_m_i_a_c_QOJ_O conclusão de seu Parecer n9 1.356, 

de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar 
em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta 
e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

,PARECERES, sob n•s 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões: 
-de Constitui('àO e Justiça, p-eta constitucionalidade e jurtdicidade; e 
-de Municfpios. favorável. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 7, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nC? 21, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) a elevar em 
Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, sete
centos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 22 e 23, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade: e 
- de Municípios. favorável. 

lO 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 68, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 421, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar 
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívid_a consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 422 e 423, de 1981, das Comissões: 
-de Constirui('ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios. favoráveL 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 84, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 485, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em 
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqüenta 
mil, quarenta e seis cruzeirOs e c-inqUenta e sete centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 486 e 487, de 1981, das Comissões: _ 
-de Consti111i('ào ~Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Município,Ç, favOrável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 91, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia. como conclusão de seu Parecer n"' 610, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA)_ a etevar em Cr$ 
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 611 e 612, de 1981, das Comissões: 
-de Constitui('ão e- Justi('a, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Franco Montoro; e 
- de Municípios. favorãveL 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 8, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 24, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$ 
29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cin
co cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 25 e 26, de 1981, das Comissões: 
-de Constitui('ão e Justtça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favoráveL 

14 

Votação, em turno _único, do Projeto de Resolução n'i' 64, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 409, 
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba (SP) a elevar em Cr$ 
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqUenta e cinco mil, nove
centos e oito _cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna, tendo 

PARECERES, sob n's 410 e 411, de 1981, das Comissões: 
-de Constiwicão e Justi('a, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador__ Hugo Ramos; e 
- de Municípios. favorável. 
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15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer o~? 12, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses
senta e um centavos) o moqtante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, da• Comissões: 
-de Constituicào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Mwricípios. favoiâVel. 

16 

Votação,
1
em turno úniCo, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecen
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiçã~ pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

17 

Votação, em turno úiiico, do Projeto de Resolução n• 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Paiecer ri.9 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em CrS 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o rrloittante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
- de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

IS 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 38, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279, 
de 1981), que autoríza a Prefeitura Municipal d.e Rio Claro (SP) a elevar e~ 
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e. dois milhõe~, quatrocentos e oitenta 
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo ~ 

PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 88, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Pare~r n9 594, 
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiâs a coh
tratar operação de crêdito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oito
centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n• 595, ~de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

20 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n910l, de 1981 (apre" 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 615, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em 
CrS 130.213.$39,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil novecentos e 
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montant; de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

21 

Votação, em turno único, do Projeto de-Resolução n9 6·0, de-1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e OitO milhõeS, novecentos e sessenta e 
oito mil e oi!ocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, ~endo 

. PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justica. pela constitucionalidade e juridicidade, êom 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

22 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9102, de 1981 (apre" 
s~ntado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 678, 

de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) a elevar em 
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sobn•s 679 e 680, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

23 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 108, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 713, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do. Rio Grande do Sul, a elevar 
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e no
venta e nove mil, duzeD.tos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove cenw 
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 714, de 1981, da Comissão: 
- de Constituicão e Justiça. ·Jela constitucionalidade e juridícidade. 

24 
Votação, em turno único, do Requerimento n9 40, de 1981, do Senador 

Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo do escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro 
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. 

25 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado -Federal, 
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, 
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de 
1964. 

26 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Senador Franco 
Mont6ro, que estabelece a participação de representante dos empregados e 
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e 
INAMPS). 

27 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 149, de 1981, do Senador 
Mauro Benevides, sollcitã.ndO a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo intitulado •·o Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Mone
tário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do 
Brasil, edição de 23 de junho de 1981. 

28 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 313, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 156, de 1979, do Senador Hum
berto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras provi
dências. 

29 

Votação, em primeiro turno, do -Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1981, 
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores 
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 654~ e 655, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no 

mérito, favorãvel; e 
- de Educação e Cultura, favorável. 

30 

Votação, 'em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 117 de 
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, corno inc;nti
vo fiscal, na ãrea da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pe
las pessoas físicas e jurídicas domicilíadas na Amazônia Legal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sqb n•s 204 a 207, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto em separado do Senador Aderbal Jurema; 
-de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José 

Lins; 
-de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins· e: 
- de Financas, favorável. ' 
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31 

Votação, em pri'rneíro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 

357, de 1979, do Senador_ Qres_t~ Quércia, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo 

PARECER, sob n' 1,006, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justica. pela injuridicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Ader
bal Jurema. 

32 

Votação, 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 Quércia, alterando dispositivo da 
Lei no 3,807, de 26 de agosto de 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. 

33 

Votação, em primeiro turno (aprec~ação preliminar d~ constitu~ionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Le1 do Se
nado n~' 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de 
renda o 139 salário, tendo 

PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

34 

Votação, em primeiro turno (apreciação prel~minar da constituciona_li
dade cjuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje
to de Lei do Senado n9 163, de J9"80, do Se_nador Orestes Quércia, que dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial pãra oS garÇons, tendo 

PARECER, sob n' 1.009, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça. pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

35 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 40, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos niil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERf2S, sob nos 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios. favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 309/81, do Senador Dir

ceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Cons
tituição e Justiça.) 

O SR, PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Esgotada a matéria cons
tante da Ordem do Dia. Passa-se à apreciação do requerimento do Senador 
Aderbal J urema, lido no Expediente, em que solicita autorização do Senado 
para aceitar missão do Executivo. __ . 

A matéria depende de parecer da Comissão de Relações Extenores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardino Viana, para emitir o 

parecer daquele órgão técnico. 

O SR, BERNARDINO VIANA (Para emitir parecer.)- Sr, Presidente, 
Srs. Senadores: 

Por ato de 24 de s~tembro próximo passado, do Senhor Presidente da 
República em exercício, Dr. Aureliano Chaves, o nobre Senador Aderbal Ju~ 
rema foi designado para1 na qualidade de Observador Parlamentar, integrar a 
Delegação do Brasil à XXXVI Sessão da Assembléia Geral das Nações Uni
das. 

Em conseqüência, o ilustre Senador pede, fundado em dispositivo consti
tucional, permissão ao Senado Federal para cumprir a designação respectiva. 

Submetido o pedido à consideração da Comissão de Relações Exteriores 
e a mim distribuído, o nosso parecer é favorâvel ao atendimento, mesmo por
que o nobre Senador só irá realçai' e engrandecer a missão que lhe foi confia
da, 

É o parecer. 

O SR, PRESIDENTE (Cunha Lima)- O parecer é favorãvel. Fica con
cluída a instrução da matéria mas a võtação é adiada por falta de quornm. 

Voltamos à lista de oradores insci'itos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins. 

O SR. JOSE LlNS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLlCADO POSTE
RIORMENTE, 

O SR, PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, o nobre Senador Cunha Lima 
quer falar agora, por permuta comigo, com o que eu concordo, com prazer. 

O SR, PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Cunha Lima, por pennuta com o Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. CUNHA LlMA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden
te, Srs._Senadores: 

A necessidade de vi~jar amanhã à Paraíba e também o fato de que o dia 
li de outubro, este ano, é um d'omingo, antecipam-me a satisfação e o dever 
de registrar hoje, nos Anais da Casa, o 1179 aniversário de emancipação da 
mais importante cidade do interiur das Regiões Norte-Nordeste do País: 
Campina Grande. 

É verdade, Senhor Presidente, que elajã nã:o é a mai's populosa concen~ 
tração urbana do Norte-Nordeste, excetuando-..se as Capitais, como ocorria 
até 1980, 

Os resultados do último censo, embora contestados por muitos campi
nenses, revelou a triste realidade de que o município vem perdendo creScentes 
contingentes populacionais e foi ultrapassado em número de habitantes por 
algumas _cidades dos Estados da Bahia e de Pernambuco. 

Esta é uma conseqüênc'ia incontestável da erosão provocada pelos 
problemas e as crises enfrentados por Campina Grande nas duas últimas dé
cadas. 

Sobre isto falarei adiante, pois antes da análise rápida acerca de algumas 
barreiras que impedem um desenvolvimento mais harmónico e acelerado da 
chamada "Capita' do Trabalho'\ quero congratular-me com todo o povo 
campiliense·, dêsde a sua autoridade maior ao mais humilde cidadão, na opor
tunidade em que se comemora mais um aniversário do Município. 

Campina Grande, Sr. Presidente, sempre foi relegada a planos secun
dários por quase todos os governantes que dirigiram os destinos da Paraíba e, 
apesar disso, a bravura, o idealismo e o espírito progressista dos seus filhos e 
de quantos a ela chegam para viver e conviver com o seu povo criaram Uma 
cidade diferente' e gigante, no centro da região nordestina, a área mais sofre
dora e mais discriminada desta Nação. 

Campina, sem grandes ajudas dos poderes públicos da Federação e do 
Estado, pode apresentar um elenco de realizações só atingível por um reduzi
do grupo de municípios do interior brasileiro. 

São duas grandes instituições de ensino universitário: O Campus II da 
Universidade Federal da Paraíba e a Fundação Universidade Regional do 
N ardeste, totalizando, as duas, mais de I 5 mil estudantes de grau superior. 

São três jornais diários, um semanário, quatro emissoras de rãdio e uma 
televisão; vários museus, uma academia de letras e um teatro. 

São cerca de 15 estabelecin:u;ntos hospitalares, onde profissionais expe
rientes e dedicados atendem pacientes da cidade e de dezenas de municípios 
circunviz"inhos. 

É a principal praça comercial do Estado, o segundo parque industrial, a 
segunda fonte de arrecadação esütdual, a segunda concentração de veículos 
automotores, o segundo faturamento em ligações telefônicas e em co-nsumo 
de energia elétrica na Paraíba. 

Cinco organizações bancárias oficiais e oito particulares, além de algu
mas agências de financeiras e empresas de crédito imobiliário, constituem, em 
Campina Grande, uma respeitável rede bancâria. 

Mui to mais poderia ser dito para comprovar a pujança e a Potencial ida~ 
de de Campina Grande e os Srs. Senadores, que não conhecem o Municír 
com profundidade, poderiam pensar que tudo estã às mil maravilhas e que as 
minhas reclamações de logo mais são lamúrias de um insatisfeito ou de um 
pessimista. 

O Sr. Dirceu Cardoso-- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CUNHA LIMA- Concedo o aparte ao nobre Senador Dirceu 
Cardoso, com muita satisfação. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Nobre Senador Cunha Lima, eu poderia me 
manter calado, se não tivesse conhecido Campina Grande. Depoís que a co
nheci, Campina Grande ocupa um lugar especial na minha admiração e, tam
bém, no meu coração. Quando para lá nos deslocamos, doze Senadores, para 
homenagearmos V. Ex• que aniversariava, um número, Sr. Presidente, maior 
~o que aquele que o nossO Regimento exige para a abertura dps trabalhos do 
Senado Federal, tomei conhecimento da potência, da pujança daquela coleti-
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vidade paraibana. E, nas faldas da Serra da Borborema, junto com um povo 
bom, eu compreendi porque V. Ex~ era Senador pela Paraíba: porque era um 
homem de Campina Grande. É diferente de tudo, Sr. Presidente. Visitei as 
duas universidades que estavam funcionando a plenos pulmões. Numa cidade 
do interior, duas universidades, três jornais diários e uma televisão. Poucas 
cidades do País possuem esse potencial de vida, de comunicação, como Cam
pina Grande. Mas, quero referir-me e sempre ffie feferitei-ãlsSo: homem polí
tico, Senador, também, de um Estado pequeno, fui lá nas comemorações do 
aniversário de V. Ex', e vi, Sr. Presidente, 700 pessoas, no maior banquete 
que já assisti, na n1"inha vida. Já assisti banquetes de governadores, nunca as
sisti de Presidente, mas de Governadores e nunca vi um banquete maior. E vi 
mais, Sr. Presidente, todos pagando a contribuição de Cr$ 500,00 por talher, 
700 pessoas vestidas condignamente, tributando homenagem ao nobre Sena
dor Cunha Lima.· Aí é que compreendi a forÇa do mandato de V. Ex': é o 
povo que representa, as suas origens, as suas raízes morais, espirituais, cívi
cas. Em Campina Grande, à beira daquele •telho açude, ergueu o se_u solar e, 
de Já, comanda a sua vida administrativa dr~ empresãrio, a sua vida cívica e a 
vida de cidadão. Portanto, nobre Senador, .:]Uando V. Ex' fala, murmura esse 
nome Campina Grande, hã umfrísson que me apodera e tenho que falar, pelo 
menos manifestar o meu aplauso, o meu apoio. Daqui tão distante, nunca me 
esqueço da impressão maciça, da impressão gig"antesca que Campina Grande, 
uma cidade do interior, uma capital no interior, exerceu sobre o meu espírito. 
Portanto, o meu aplauso a V. Ex•, que tem sido um advogado intemerato, in
dormido, de todos os problemas pelos quais luta aquela palpitante coletivida
de de Campina Grande. 

O SR. CUNHA LIMA- Nobre Senador Dirceu Cardoso, na verdade, 
todas as vezes em que levanto a minha voz, abordando temas ou problemas 
de Campina Grande, V. Ex~ ergue-se também para prestar a sua solidarieda
de, o seu apoio e o seu estímulo. E, desta vez, também quero agradecer a sua 
generosidade, que se une à generosidade com que me trata o povo de Campi
na Grande. Mui to obrigado a V. Ex• 

Acontece, Sr. Presidente, que, em todos os setores anteriormente citados, 
com números que impressionam à primeira vista, Os pioblemas são grandes e, 
em alguns casos, crónica, pela falta de atendimento aos apelos e solicitações. 

A Universidade Regional do Nordeste, por exemplo, para a qua}, toda a 
representação paraibana nesta Casa e na Câmara dos Deputados, defende, há 
vários anos, uma providência governamental no sentido de federalizá-la, se 
não globalmente, pelo menos através de um processo parcelado mas contí
nuo, atravessa, há alguns meses, a mais angustiante crise de sua história. 

Aquele núcleo universitário com inestimáveis serviços prestados à edu
cação, à cultura e ao desenvolvimento da Região, está ameaçado de paralisar 
suas atividades dentro de trinta ou sessenta dias, se o Ministério da Educação 
e a SEPLAN, continuarem indiferentes aós apelos de ajuda financeira formu
lados pela Reitoria da URNE, em documentos objetivos e sucessivos, de
monstrando claramente o déficit crescente que inquieta, não só o Reitor, os 
Professores e os alunos da Universidade, mas a toda a liderança da comuni-
dade campinense. __ _ 

Em junho passado, depois de repetidos pronunciamentos meus e de ou
tros Parlamentares da Paraíba, fomos incorporados todos os Senadores e De
putados paraibanos ao lado do Reitor Vital do Rego, formando uma respei
tável e supra-partidária comissão, à presença do Exm~' Sr. Ministro da Edu
cação. 

O General Rubem Ludwig ouviu-nos, com atenção, prometeu estudar os 
pleitos da FURNE e, até hoje, Sr. Presidente, decorridos 90 dias, nenhuma 
medida de ordem positiva foi adotada para aliviar as dificuldades financeiras 
daquela universidade campinense. 

Isto é, para uma solicitação da ordem de 75 milhões de cruzeiros, a esta 
altura jã defasada pela inflação e pelo acúmulo de compromissos rotineiros e 
inadiáveis, tais como salários de professores e funcionários, nenhum centavo 
foi liberado- até àgora. 

Só uma explicação pode restar para tanta indiferença e omissão: atitude 
discriminatória para com o Nordeste. 

A FURNE, Sr. Presidente, é um patrimônio da comunidade campinen
se, o exemplo mais significativo do dinamismo do povo de Campina Grande e 
uma inestimável parcela de contribuição à redução dos desníveis sociais, eco
nômicos e culturais existentes entre o Nordeste e as clamais Regiões do País. 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex•? 

O SR. CUNHA LIMA- Concedo um aparte ao nobre Senador José 
Uns. 

O Sr. José Lins- De minha parte, Senador Cunha Lima, não pos-so dei
xar de prestar a V. Ex' e à Universidade de Campina Grande a minha solida-

riedade. Sei do trabalho que aquela Universidade tem desenvolvido no inte
rior da Paraíba, e sei da projeção que ela tem conseguido, pelo seu esforço, 
como o conceito junto à comunidade nacional~ V. Ex', certamente, guarda 
com carinho o nome de homens que têm, junto àquela instituição, dad.o tudo 
de si para ajudar a mocidade sertaneja do nosso Nordeste a se preparar para 
os embates da vida-- e eu digo do Nordeste porque Campina Grande não é 
um centro de ensino apenas paraibano, é um centro de estudos nordestino de 
alta qualificação. Ainda há alguns anos, a Universidade de Campina Grande 
deu à Paraíba um Reitor da sua Universidade Federal, deu também o Presi
dente do Conselho Nacional de Reitores. E, hoje, Linaldo Cavalcante, que 
ocupou esses postos, é o Presidente do CNPq. Vê V. Ex' o quanto aquela 
Universidade tem se projetado em termos nacionais. Mas quero fazer justiça, 
também, à figura do Ministro da Educação e Cultura, General Rubem Lud
wig, que não tem medido esforços para ajudar as universidades que hoje se 
encontram, não só a de Campina Grande mas muitas delas, em difícil si
tuação, Faço votos daqui juntamente com V. Ex•, que o Sr. Ministro da Edu
cação e Cultura possa encontrar e encontre apoio da área econômica para, 
mesmo dentro das cruciais dificuldades que o País atravessa quanto a sua 
economia, quanto à execução de seu orçamento fiscal, solucinar problemas 
como estes, que são fundamentais para apoiar a formação da nossa mocida
de, dos nossos estudantes universitários. Muito obrigado pela paciência com 
que V. Ex!' me ouviu. 

O SR. CUNHA LIMA- Nobre Senador José Lins, agradeço a honra 
do aparte ao meu pronunciamento, como sou grato pelas referências que for
mula a nossa Universidade e a uma das suas principais figuras de professor e 
reitor, o Professor Linaldo Cavalcante que, hoje, ocupa as elevadas funções, e 
muito merecidamente, de Presidente do CNPq. Recebo, ainda, com melhor 
agrado, esta aura de esperança que V. Ex• derrama sobre o ar, nesta tarde, de 
que uma solução, através do próprio Ministro Rubem Ludwig, venha a aten
der aos reclamos, às necessidades imperiosas da nossa Universidade Regio
nal, para que ela possa continuar a prestar os relevantes serviços a que V. Ex• 
se refere, não só a Campina Grande, à Paraíba, como ao Nordeste inteiro. 
Muito grato a V. Ex' 

O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CUNHA LIMA- Com muito prazer, nobre Senador Mauro Be
nevides. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Cunha Lima, desejo recordar, 
neste instante, que V. Ex~' - salvo engano - no final do semestre passado, 
quando retornava do gabinete do Ministro da Educação, nos transmitia -
salvo engano- a mim e ao Líder Marcos Freire, a sua impressão favorável 
do contalo que mantivera com o General Rubem Ludwig, que se tinha com
prometido a colaborar, financeiramente, com os projetas da Universidade 
Regional de Campina Grande. Vejo, agora, que após haver transcorrido um 
apreciãvellapso de tempo, aquela esperança que V. Ex• nos transmitia sees
maece e agora, de certa forma, o nobre Senador José Uns procura reanimar, 
novamente, acenando com a perspectiva de ajuda do Governo Federal. Esta
mos já prestes a assistir ao término do exercícío financeiro, e queira Deus até 
lá o Ministro da Educação cumpra o prometido, não apenas em relação a 
1981, mas sobretudo a partir do próximo exercício para o qual ele espera ob
ter recursos ponderáveis do Governo da União. 

O SR. CUNHA UMA':..._ Nobre Senador Mauro Benevides, também 
agradeço a V. Ex' a contribuição e esta sua participação de simpatia à causa 
d!! nossa Universidade, assim como os votos que formula, ao lado de todos 
nós, para que se encontre rapidamente uma solução para os angustiantes 
problemas da FU RNE. 

V. Ex', na verdade, é testemunha da minha alegria de quanao regressava 
do Ministério da Educação onde ouvira do Sr. Ministro, de quem tivemos a 
melhor impressão, uma promessa de que estaria sensível ao problema de nos~ 
sa Universidade Regional. Mas já são decorridos cerca de 90 dias e as medi
das não foram tomadas e os problemas vão se avolumando, criando mais in
certezas e desesperanças. Porém vamos levar mais um crédito de confiança a 
uma solução o mais rápido -possível. 

Muito grato a V. Ex' Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Almir-Pinto- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. CUNHA LIMA - Com o maior prazer. 

O Sr. Almir Pinto- Nobre Senador Cunha Lima, como vê V. Ex• não 
só a Bancada de outros Estados da Federação cc-mo, principalmente, a ban
cada do Ceará- V. Ex• já ouviu a palavra do ilustre Senador José Lins, do 
Senador Mauro Benevides e agora deste humilde Senador que fala- está in
transigentemente com V. Ex' no que diz respeito, exatamente, a tudo aquilo 
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que disser respeito à Universidade de Campina Grande. Jâ frisei aqui, uma ou 
duas vezes, que o Governo Federal não pode permitir que se cerre as portas 
daquela Universidade. Hoje, Campina Grande é uma cidade como Santa Ma
ria da Boca do Monte, no Rio Grande do Sul, de cultura que recebe jovens de 
quase todos os Estados do Nordeste naquela modelar Universidade. Por con
seguinte. recursos terão que aparecer para que a Universidade de Campina 
Grande continue a produzir aqueles frutos fabulosos que, até aqui, tem pro
duzido. De fato, o dinheiro não chegou, mas V. Ex• estâ vendo que o Minis
tro ganhou a luta, conseguindo aqll'eles 65 bilhões que haviam retirado do 
orçamento do Ministério da Educação. Acredito que terá margens para aten
der plenamente à Universidade da sua querida terra, que é a cidade de Cam
pina Grande. O apoio da Bancada do Cearã, como V. Ex• viu? dos Senadores 
do PDS e do PMDB que estão ao lado de V. Ex•, ao lado de povo de Campi
na Grande, nessa reivindicação justa daquela gente heróica, da heróica Paraí
ba. 

O SR. CUNHA LIMA- Nobre Senador Almir Pinto, o Cearã amigo, 
vizinho e irmão, sempre esteve presente etn todas as nossas lutas, as lutas pa
raibanas~ e mesmo que eu aqui falasse baixinho, teria que ser escutado pelo 
Cearã, porque as nossas fronteiras· são tão próximas que, certa vez, e gosto de 
repetir esse fato, o Ministro José Américo de Almeida ... 

O Sr. Almir Pinto- É isso que queria lembrar a V. Ex• 

O SR. CUNHA LIMA- ... nurr1a de suas campanhas políticas, chegou 
junto ao Cearã e começou a falar e falou baixo. Então~ um ouyinte gritou
"Fale alto, Dr.! .. Ele di~se- "Eu falo alto e falo baixo, mas aqui eu falo bai
xo para que o Ceará não me escute pedindo votos na minha própria terra." 

O Sr. A lmir Pinto-Na verdade, ,so aconteceu e foi na cidade de Ante
nor Na varro, na Paraíba. 

O SR. CUNHA LIMA- Quero agradecer, rr tis uma vez, a solícita in
tervenção de V. Ex• e apoio que traz ao lado do~ Jemai~ Senadores que me 
ajudaram com seus apartes, o aparte unânime d ~eará, uníssono, através da 
palavra dos Senadores Mauro Benevides, José Lins e, agora, de V. Ex• 

Mui to grato mesmo a V. Ex_!> 

O Sr. Henrique Santi!lo- Permite V. Ex!> um aparte? 

O SR. CUNHA LIMA- Com muito prazer, nobre Senador Henrique 
Santillo. 

O Sr. Henrique Santi/lo- Vou interromper o discurso de V. Ex•, breve
mente, eminente Senador Cunha Lima, para dizer o que é óbvio - que não é 
esta a primeira vez que V. Ex•levanta a sua voz em defesa de Campina Gran
de c de sua Universidade Regional. Homem do Centro-Sul, pareceu-me sem
pre ser Campina -Grande um dos poucos oãsis dessa imensa extensão de sa
crifício do Nordeste brasileiro. E vejo agora V. Ex• apontar as suas preocU
pações de homem de Campina Grande, de apontã-las - e eu diria - como 
todos nós estamos fazendo, quanto a essa imensidão de continente que é o 
Brasil, ocupado ele por mais de quatro mil municípios, quase todos eles- sa
bemos nós- em situação de extrema dificuldade, dada a alta centralização 
de poder político, econômico; dada a centralização excessiva de decisões, es
tes anos todos: dada a falta de recursos encaminhados aos pequenos e médios 
municfpios, para tentarem fixar aS suas populações; e, com isso estamos aí as
sistindo, na década de 70, jã com os resultados do _lBGE publicados, esta 
enorme explosão demográfica das chamadas grandes regiões metropolitanas 
do Brasil, com todos os seus problemas sociais, com as favelas habitadas por 
milhões de brasileiros, com todos os problemas da violência urbana se multi
plicando e se engrossando a cada dia. Eu gostaria de dizer que me encontro 
inteiramente solidário com o seu pronunciamento e estou certo de que V. Ex• 
fala por todo o PMDB, por todo o seu Partido, e avança, aí, preocupações 
que são de todos nós. E, ao mesmo tempo, quanto à Universidade, é um ou
tro caso que cstâ a nos causar, também, profundas preocupações. Agora mes
mo tivemos, hâ poucos dias, uma discussão quase pública, entre dois Minis
tros, o Ministro da Educação e o Ministro-Chefe da Secretaria de Planeja
mento da Presidência da República; o primeiro, exigindo maioi"es recursos 
para educação e contando com a solidariedade da Oposição; e o outro, o Mi
nistro Chefe de Planejamento da Presidência da República, recusando esses 
recursos, tentando limitá-los. Enquanto isso, verificamos um orçamento fede
ral que, lamentavelmente, é pouco ou mal apreciado pelo próprio CongreSso 
Nacional com uma verba de contingência superior a 600 bilhões de cruzeiros. 
E a educação brasileira não podendo contar com recursos além de 5 ou 6%_ do 
total do orçmento, ela que jã teve l 1% do orçamento federal. De modo que 
nos preocupamos com isso e achamos que o problema é muito sério na Uni
versidade Regional de Campína Grande, lamentavelmente é sério também 
nas outras universidades, quer oficiaiS, -quer particulares, sobretudo as uni-

versidades católicas do País. E, ao mesmo tempo, o que se verifica é, possivel
mente, a intenção de, recusando-se recursos às universidades brasileiras, 
privatizar-se ainda _mais o ensino superior. Isso é altamente preocupante. Es
tou aqui a seu lado para apresentar- eu diria- a minha disponível solida
riedade. 

O SR. CUNHA LIMA -Não apoiado, nobre Senador. Eu sou honra· 
do com o aparte de V. Ex• e o recolho agradecido, em meu nome e em nome 
de Campina Grande. E V. Ex• hã de ver, no decorrer do meu pronunciamen
to, como se justificam as minhas apreensões, quando continuarei a arrolar 
problemas semelhantes a esse, da Universidade Regional do N ardeste, que 
afligem e atormentam a nossa Campina Grande e, na verdade, também, o 
nosso Estado, porque Campina Grande é um dos seus grandes pólos de de
senvolvimento. 

Agradeço o aparte de V. Ex•, que representa, neste Senado Federal, e 
muito bem, o Estado de Goiás, que também é vitima de sofrimento, como Es
tado em desenvolvimento ou, podemos dizer, ainda subdesenvolvido, em face 
de outras regiões dÕ- País. Muito agradecidO a V. Ex·, 

Continuando Sr. Presidente: 
Deixar a Universidade Regional do N ardeste perecer é um crime contra 

a juventude nordestina, é Úm_estímulo à inquietação social e um entrave insu
portável á luta de toda uma comunidade ante as grandes e conhecidas barrei
ras que se antepõem ao desenvolvimento da Paraíba 'e do Nordeste. 

Neste pronunciamento "comemorativo do aniversãrio de Campina Gran
de, reitero novamente meus tantas vezes repetidos apelos em favor da sobri
vência da Universidade Regional do Nordeste, totalmente dependente da boa 
vontade e do espírito público dos Srs. Rubem Ludwig e Delfim Netto. 

Ainda na área do ensino, outro grande problema vem atraindo a atenção 
dos estudiosos e responsãveis pelo setor. Trata-se da defasagem constatada 
na oferta de vagas para a primeira fase do 19 grau. Isto é, no antigo curso pri
mãrio. Mais de 20 mil crianças em idade escolar perambulam pelas ruas ou 
permanecem na Zona Rural do município sem que lhes sejam dadas oportu
nidades de alfabetização. 

t: grave essa realidade, Sr. Presidente, pois esse contigente representa 
quase 10% da população geral do município, que totalizava segundo o censo 
de 80, 255.232 habitantes. 

Outra terrível dificuldade que vem entravando o progresso de Campina, 
é o desemprego. Em ocasiões anteriores enfatizei o fechamento durante os úl
timos vinte anos, de quase 30 empresas de médio e grande porte, destacando
se nesse número, organizações fabris dedicadas ao beneficiamento de algodão 
e de Sisai, fibras que não recebem dos poderes públicos o apoio e proteção ne
cessários para que voltem a se constituir em fatores primordiais da economia 
paraibana. 

Nos últimos anos, porém duas grandes unidades fabris do parque indus
triarae--C~ânpina Grande, fecharam suas portas com prejuízos vultosos para 
as finanças do_município e do Estado, mas sobretudo aumentando as agruras 
do operariado campinense. 

O Sr. Almir Pinto- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. CUNHA LIMA- Ouço mais uma vez V. Ex•, nobre Senador AI
mil- Pinto, com muito prazer. 

O Sr. Almir Pinto- Peço permissão para interromper, mais uma vez, o 
discurso de V. Ex~? para dizer exatamente isto: a situação de estiagem no Nor
deste tem trazido essas grandes dificuldades às grandes cidades nordestinas. 
Recordo-me bem, médico na Cidade de Maranguape, no Cearâ, nas décadas 
de 1930, 1940 e até mesmo 1950, Campina Grande, na Paraíba, e Mossoró, 
no Rio Grande do Norte, eram os dois grandes empórios comerciais do Nor
deste; e, pelo que -estou sabendo, tanto uma quanto a outra, estão sofrendo 
esta crise tremenda a que V. Ex• se refere, em relação à sua querida terra, 
Campina Grande, que, a meu ver, causa a maior estiagem que o Nordeste 
vem sendo vítima, nestes três 'últimos anos, e com perspectiva para mais dois 
anos, para infelicidade nossa. 

O SR. CUNHA LIMA- Nobre Senador Almir Pinto, na verdade, essa 
é mais uma causa agravante das angústias por que passa a região nordestina. 
Na verdade a situação climática, a intempérie, a falta de chuva, objetivamen
te, vêm aumentando os problemas nordestinos. V. Ex• situa muito bem o 
problema e esperamos, também, mais uma vez, as medidas do Governo, não 
medidas paliativas como essas de atendimento de emergência, mas medidas 
que possam fixar o homem ao solo, à sua região, e dar-lhe condições, meios 
de sobrevivência, de ultrapassar essa dificuldade que assola periodicamente a 
Região Nordestina. Agradeço mais uma vez a grande contribuição que traz 
ao meu pronunciamento. 
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Continuo, Sr. Presidente. 
Falo da fábrica de fogões Wallig, cuja reabertura por diverSas vezes foi 

anunciada por figuras representativas dos governos federal e estadual e da 
Sociedade algodoeira do Nordeste Brasileiro- SANBRA, que somadas ofe
reciam mais de 3.000 empregos direfos, além de. quase G:ooo indiretos, repre
sentados pela prestação de serviços e por variadas unidades que trabalhavam 
em função da Wallig e da SANBRA, sobretudo ligadas à fábrica de fogões, 
sem falar nas transportadoras e nos motoristas autônomos que tiveram suas 
cargas reduzidas drasticamente com a paralisação das atividades de empresas 
tão significativas para uin -p3n:iue íO.dustrial já por si enfraquecido pela crise 
permanente da Região Nordestina. 

Variados problemas que jâ poderiam ter sido resolvidos, continuam per
turbando a vida comunitária ou amarrando o-desenvolvimento do municipio. 

Um deles, sério, exigindo um equacionamento imediato é o da rede de 
esgotos, insuficiente e precária, só abrangendo, atualmente cerca de 1/3 das 
edificações urbanas. 

Os distritos de Galante e São José da Mat~ necessitam urgentemente de 
um serviço de abastecirriento de âgua. São núcleos habitacionais de tradição 
na história- do município e cujas populações vêm sofrendo com a irregularida~ 
de do fornecimento de água, realizado de forma empírica e agravado quando 
das~estiagens demoradas. 

Outras reiVindicações 3.I1Hgãs-·e justas _·da comunidade carnpinense, têm 
sido motivo de prOmessas de ministros e governadores, mas até agora não fo
ram atendidas, sob diversas alegações que não resistem ao eXame mais super
ficial. 

Nesse rol, pode ser incluída a consttução de um terminal rodoviãrio à al
tura do intenso movimento de transporte interurbano e interestadual quê'se 
verifica em Campina-Grande, cidade privilegiadamente localizada no entron
camento de várias regiões geoeconômicas do interior nordestino. 

Também nesse setor, a cidade anseia pela implantação de uma estrutura 
hoteleira que permita a realização, sem atropelos, de congressos, !=Onvenções, 
simpósios e outros eventos, fáceis de atrair para Campina Grande em razão 
do seu clima, da sua posição geográfica_ e das múltiplas atividades culturais 
ensejadas pelo ambiente i'ntelectual de suas duas univer.sidades. 

Na área Social, reclama-se o funciOnamentO de um ambulatório central 
do INAMPS, facilitando e melhorando o atendimento aos contribuintes e 
seus dependentes. 

No setor do programa habitaciol)al, espera-se o cumprimento dos anún
cios reiterados da edificação de 13 mil unidades residenciai.s, cujo ritmo mo
roso não permite fundadas esperanças de que aquele alvo será atingido du
rante o atual período administrativo, jã em sua última fase, corri aperias 3 mil 
casas construídas. 

Outro apelo que necessita ser atendido pelas autoridades setoriais com
petentes é o referente ao subsídios ao óleo combustível utilizado pelas empre
sas de transporte urbano, a fim de baratear as tarifas que estão ficando insu
portáveis. 

Este assunto interessa à maioria da população de todos os médios e gran
des centros urbanos e não somente ao caso específico de Campina Grande. 

Sem dúvida que hâ muitos outros problemas- não abordados nesta opor
tunidade. 

O que se exige, Sr. Presidente, e a comunidade campinense reclama de 
forma uníssona, hoje e tantas vezes pela minha voz e diuturnamente atrãves 
da su:;~. imprensa, dos seus vereadores, dos líderes comunitários e pelo povo 
como um todo, é um tratamento da parte dos poderes públicos, proporcional 
ao contributo da iniciativa privada e ao potencial oferecido pelo município 
nos mais variados aspectos da vida comunitária. 

Não há mais lugar para as promessas eleitoreiras ou a desfaçatez dos que 
desejam apenas enganar com suas encenações ou manobras promocionais e 
políticas. 

Campina Grande é uma cidade de um povo adulto, forjado nas lu~as do 
trabalho e·da ousadia,. acostumado a valer-se dos seus próprios recursos para 
garantir o seu desenvolvimento, mas plenamente consciente de seus direitos e 
de suas prerrogativas na medida em que cumpre seus deveres para com o Es
tado e a Federação. 

-Um povo de tantas tradições de bravura, com um patrimônio cívico pon
tilhado de exemplos dignificantes càriló ·os de Irineu Joffily e _Afonso Cam
pos, no passado, e Argemiro de Figueiredo n3. -fase coritemporârtea, para só 
falar em três vultos basilares da noSsa história, não pode ser olvidado- nem lq.~ 
dibriado. 

Esta foi a. melhor maneira que encontrei para comemorar o aniversârio 
de Campina Grande: deferidendo suas legítim.as reivindicações e realçando as 
características marcantes de sua gente. 

O Sr. Evelásio Vieira - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CUNHA LIMA__: Ouço V. Ex•, n~bre Senador Evelãsio Vieira, 
com muita honra e prazer. 

O Sr. Evelásio VieirÇJ- Nobre Senador Cunha Limat V. Ex•, no bem 
elaborado discurso que estã a fazer, arrola uma série de pleitos para Campina 
Grande, Para a P'araíba e para o próprio Nordeste. Fixar-me-ia em dois: o 
Brasil é detentor de riquezas naturais extra_ordinârias, mas para que essas ri
quezas possam ser aproveitadas, possam ser transformadas em bens úteis, há 
necessidade de se habilitar o homem bra-sileiro, e o homem brasileiro só pode 
ser preparado para explorar essas riquezas se nós tivermos escolas suficientes 
e bem equipadas. Exatamente um dos graves problemas do Brasil é a carência 
de escolas. em todos os níveis. Na Paraíba, a Universidade de Campina Gran
de tem sido grande geradora de técnicos para o campo econômico, para a ati
vidade terciâria, .para o campo humanístico. A Universidade de Campina 
Grande tem sido um grande laboratório para se ampliar a elite, no seu verda~ 
deiro sentido, do Nordes.te. No entanto, essa grande universidade, que gran~ 
·des serviçOs tem prestado, não tem encOntrado, principalmente Dos últimos 
anos, uma resposta do Poder Público central, que se nega a dar a contri· 
buição para que essa universidade possa se expandir e ir-se instrumentando 
mais para cumprir a sua grande finalidade. E preciso também que se'diga que 
a Universidade de Campina Grande não é a exceção. Esta, hoje, infelizmente, 
dolorosamente, é a regra geral. No meu Estado, as universidades, quer as ofi
Ciais ou as particulares, sofrem do mesmo mal. O Governo não se conscienti
zou ainda do grande valor ·da educação para o desenvolvimento deste País. 
Em relação ao fechamento de empresas industriais em Campiria Grande, na 
Paraíba, do desemprego. esse é outro· problema sério, gravíssimo em nosso 
País, também em conseqüência dâ-política econômico-financeira adotada nos 
últimos anos pelo Governo Federal. O d~emprego·é crescente em todo Brasil 
e o Governo rião esboça uma ação, p~lo menos, no sentido de enfrentar o gra
ve problema que se agiganta cada vez mais. Por tudo isso, queremos nos asso~· 
ciat, como representante de Santa Catarina, comO Líder do Partido Popular, 
às inanife:Stações de queixas e de lamentações· de V. Ex•., nesta oportunidade 
em êf':le homenageia muito bem Campina Grandé pela passagem de mais um 
aniversário: Muito oPortuna a homenagem .de V. Ex', falando daq_uCles gra· 
ves problemas que precisam de soluções_, lá em Campina Grande. Meus cum~ 
primentos a V. Ex' 

O SR. CUNHA LIMA -Nobre Senador Evelãsio Vieira, Líder do Par
tido Popular, quero também levar a V. Ex• a minha gratidão e o meu reco
nhecimento por sua feliz interferência no meu proni.mciaqtento. V. Ex', como 
os dem~is que me apaltearam, tocou em pontos essenciais do meu discurso, 
que dizem respeito ã problemática de Campina Grande, não só quanto ao en
sino, quanto ao parque industrial que se vai diminuindo e quanto ao desem
prego,. que é conseqUência desse fechamento de indústrias. Quero levar a V. 
Ex', ém nome da minha cidade da .Campina Grande e da Universidade RC
gional do Nordeste, os meus melhores ~gradecimentos pela sua bela inter
venção, muito própria do seu estilo e do comportamento que V. Ex• vem ten
do nesta Casa, representando o seu progressista Estado de Santa Catarina. 
Muito grato a V. Ex• 

Antes de concluir, _Senhor PreSid~nte, ,quero congratular-me tambêm 
com~ outra comunidade do interior paraibarío. 

Neste fim de semana, o Município de Brejo do Cruz, no sertão do Estado 
da Paraíba, está comemorando o 19 centenârio de sua emancipação. 

Com sua fundação atribuída ao desbravadOr Manoel da Cruz Oliveira, 
descendente dos Oliveira Ledo, fundadores de Campina Grande, a história 
das duas cidades encontra aí um ponto de aproximação e de convergência. 

Com uma população de cerca de 15 mil habitantes (14,244 na data do 
censo de 1980), Br«io do Cruz estã situado entre os 50 mais populosos mu
nicípios da Paraíba. 

Sua área de 577 quilômetroS quadrados o coloca no 3(}91ugar em ·exten· 
são territorial. 

O decreto de autonomia de Brejo do Cruz foi assinado a 8 de outubro de 
1881 e, no próximo dia 11, ·terei o prazer de participar da culminância dos fes
tejos do seu I 9 centenáriO, ao lado, entre outr3.s figuras da Paraíba, do ex
Governador João A,gripino, o -mais ilustre filho daquele município. 

Desta tribuna do· Senado da República, envio a todo o povo do Municf
pió- de Brejb -do Cruz minhas efusivas saudações pelo transcurso de tão signi
ficativa efeméríde. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado.) 

O SR.. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 

S. Ex• não estâ presente. 
Concedo a palavra ao nObre Senador Marcos Freire. (Pausa.) 
S. Ex• não esta presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 
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O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

São insistentes as reclamações dos usuários do Sistema Financeiro de 
Habitação, no'que tange à qualidade Oas contruções populares a cargo de em
presas que trabalham com recursos do BNH. Não se trata, apenas, da falta de 
urbanização dos conjuntos residenciais, por vezes entregues ao "habite-se" 
sem a necessária conclusão no que tange aos serviços de água, esgotos, ilumi-
nação e ligação à rede telefônica. · 

Mas o maior número de reclamações se refere ao acabamento das resi
dências, com portas que não fecham, fechaduras que não funcionam, válv.ulas 
de descarga imprestâveis,- torneiras quebradas e até telhas que se deslocam, 
produzindo insuportáveis goteiras. 

Diante disso, o BNH resçlveu criar um Seguro Habitação, para cobrir· 
danos com desmoronamentos, inundações, destelhamentos e outros danos 
produzidos nas casas e apartamentos que contrói, produzidos fortuitamente. 

Esse segurO estã cada dia mais parecido cOm o de veículos, com suas li
mitações e franquias, mas, apesar. disso, é obrigatoriamente cobrado em cada 
prestação da casa própria. 

Quando chega o momento de exigir um.serviço necessãrio, co.mo contra
prestação ao prêmio mensalmente pago, tantas-são. as exigências, os- obstácu
los, as vistorias, para a reforma do imóvel danifiCado, que o mutuãrio acaba 
desistindo, para acudir a essas despesas inadiâveis com. os seus próprios re-
cursos. 

Uma das características _de tal seguro é a de não cobrir os sinistros pro
vocados pelo que se convencionou chamar "vício de construção", que abran
gem desde os ~efeitos de acabamento, aos problemas de estrutura, às inun
daÇões em regiões alagadas, ou ao cálculo mal feito de resitência de material. 

Em suma, o seguro não cobre a deficiência ou defeito resultante da desa
tenção ou incompetência da firma construtora, que deveria ser conVeniente
mente fiscalizada pelo BNH. 

Explica-se essa cláusula da seguradora, alegando-se que o agente finan
ceiro, credenciado pelo BNH, não tem condições para uma completa ava
liação da qualidade do imóvel a ser financiado, muito menos para acompa
nhar a fiscalização da obra. No final de contas, a responsabilidade real da se
guradora se refere a incêndio, inundação ou alagamento do imóvel. 

· Segundo o Grupo Executivo de Proteção ao Consumidor (PROCON) hâ 
enorme dificuldade para a solução de problemas relacionados com defeitos 
de construção, porque, para saná-los, é necessário despender grandes quan
tias, daí por que as construtoras e seguradoras se protegem com o mâximo de 
cláusula evasivas. 

Resta, no entanto, que o BNH estude o problema e, ou acabe com esse 
seguro inoperante, ou lhe empreste mais validade e presteza, para que não 
seja um contrato leonino contra o mutuárÍo do sistema habitacional. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Concedo.a·palavra ao 
nobre Senador Lourival BaptiSta. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Altas taxas de crescimento demográfico e urbanização _incontrolãvel vêm 
caracterizando, neste últimos 50 anOs, o desenvolvimento nacional, que se ex
pande em todas as ãreas, setores e níveis de atividade de uma população supe
rior a 125 milhões de brasileiros. 

Transformado em pais preponderantemente urbano, com cerca de 80% 
dessa população vivendo nas regiões metropolitanas e algumas cidades adja
centes, a aceleração do incremento populacional a taxas que oscilam entre 
2,3% nas regiões mais desenvolvidas do O.."'ntro-Sul, e 3,1% na Amazônia e no 
Nordeste, evidenciada pelos indicadores estatísticos disponíveis, demonstra a 
irreversibilidade dessa tendência, estimulada, além disso, pelas migrações in
ternas desordenadas. 

As grandes disparidades regionais observadas no espaço territorial brasi
leiro, também aferidas em termos de uma acentuada desigualdade de popu
lação, renda, produtividade, desenvolvimento eConômico-social e qualidade 
de vida, são exacerbadas pelos fluxos migratórios geradores da explosão ur
bana, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, 
Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, e nas principais cida
des. 

E o exôdo rural que, em proporções alarmantes, esvazia o interior e con
gestiona os grandes núcleos urbanos. 

Essa constelação de fatores incontroláveis contribuiu para fazer da 
criação de empregos um dos problemas fundamentais do Brasil contemporâ
neo. 

Se, em 1940, 15 milhões de empregos poderiam atender às necessidades 
da população economicamente ativa, hoje, o Brasil precisa gerar mais de 2 

milhões de empregos novos, anualmente, para acomodar uma força de traba
lho estimada em 50 milhões de pessoas. 

Essa Úemenda pressão'da demanda por novos empregos preestabelece a 
imperiosa ·necessidade de um crescimento anual do Produto Interno Bruto 
(PIB) a taxas superiores a 6,5% ao ano, como exigência impos'tergãvel, abso
lutamente prioritária, para manutenção do desenvolviniento globa,l, da esta· 
bilidade institUcional e- da ptópria-·segtirança na-Cional. 

Ocorre, por outro lado, que cerca de 62% da população situa·se em fai
xas etárias de O a 21 anos, fazendo do Brasil uma nação jovem, com imensos 
problemas adicionais decorrentes dessa peculiaridade, em termos do eficente 
atendimento das necessidades básicas de alimentação, saúde, educação, pro
fissionalização, habitação e emprego, para as massas emergentes dos milhões 
de jovens que ingressam no mercado de tr3.balho e passam a constituir 
famílias, cuja fecundidade dá início à explosão demográfica. 

Cerca de 70% dos chefes de família de hoje começaram a trabalhar com 
14 anos de idade ou menos. 

Twdo isso significa- conforme acentuou o· Ministro do Trabalho, Mu
rilo Macedo, em conferência pronunciada no Seminãrio sobre Emprego, rea:. 
lizado nesta Capital, a 26 d~ maio de 1981- que nunca foi tão urgente Como 
agora uma efetiva Política nacional de emprego. 

S~rtdo - como foi demonstrado pelos estudos especializados eJC.istentes, 
realizados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), patroci
nados pelo Ministério do Trabalho- o Estado brasileiro o maior produtor, 
o maior empreg"ador e O maior consumidor de mão-de-obra, a política nacio~ 
nal de emprego terá' de refletir, forçosamente, ê:sse aspecto da· dominadora 
presença do Estado na economia. 

As conclusões dos mencionados _estudos indicam que: ul) cerca de 20% 
dos empregos existentes no Brasil, em 1979, fora'm gerados pela adminis
tração di reta; 2) 10% pela administração indireta; 3) o Setor Público. de modo 
agregado, respondeu por cerca de 30% dos empregos existentes no·Brasil". 

Os dados obtidos revelaram que dos 30% dos empregos gerados pelo Se
to r Público, os investimentos participam com cerca de 7%; o custeio com ou
tros 2%; 'sendo _que- 2l% daquele impacto gerador de emprego é devido aO 
consumo geral dos empregados do Setor PúbliCo. 

Ou seja, o maior impacto de emprego se dá pela via de salários aos em
pregados e pelas compras subseqüentes que esses empregados fazem na eco
nomia: trata-.se de uma grande geração de empregos via consumo pessoal. 

Essa realidade, por' sua vez, faz sobressair e enfatizar o imperativo de se
rem asseguradas ao Setor Privado, responsável pela geração da percentagem 
majoritária de 70% dos empregos disponíveis, todas as condições possíveis de 
amparo e fortalecimento. 

O empresariado deve ser protegido e assistido por todos os mecanismos 
possíveis que o Estado possa acionar, porque os,Seiores Público e Privado, 
longe de se excluírem; se complementam. 

O equilíbrio ~ocial, a normalidade institucional, o desenvolvimento 
eçonômico-social do País, a estabilidade do regime, a paz e o bem-eStar da so
ciedade brasileira, cerno um todo, dependem da conciliação, convergência· e 
integração dos .referidos setores, conteõdo-se, por um lado, as tentações esta
tizantes, e estimulando-se, por outro, a capacidade empreendedora. a criativi
dade e o fortalecimento das empresas. 

Uma política nacional de emprego, realista e adequada às nossas realida
des, avulta, por conseguinte, como opção vâlida para o desenvolvimento glo
bal colimado, sem disparidades regionais, ou traumatizantes desequilíbrios 
no tocante à distribuição da renda criada pela força do trabalho. 

É claro que a geração de empregos, nas dimensões requeridas, pressupõe 
a satisfação de algumas pré-condições, em que se destaca, naturalmente, are-
formulação do Sistema Tributário Nacional, visando obter uma drástica re
dução da carga tributária que, sendo excessivamente pesada, asfixia as em
presas, reduz a produtividade e anula a capacidade empreendedora do Setor 
Privado. 

Os recursos, destarte, liberados, contribuiriam para fortalecer sobretudo 
as pequenas e médias empresas. 

A descentralização industrial no rumo da multipliCação de empreendi
mentos de vulto, geradores de renda e trabalho, no Nordeste e na Amazônia, 
é outra premissa básica, condicionadora, inclusive, da unid.ide nacional e do 
desenvolvimento harmônico e integrado de todo o País. 

Em terceiro lugar, impõe-se uma imediata redistribuição dos encargos e 
competênciã.s da União, dos Estados e dos Mu'nicipios, isto é, a preliminar· 
básica da modernização administrativa e da implantação de um autêntico fe
deralismo cooperativo, orgânico, de integração nacional. 

r~ 
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Tudo isso, por~m, resultarâ da realização do prQjeto nacional maior, de 
cujo êxito depende a própria sobrevivência da Federação, ou seja, a implan
tação do estado de direito democrâtico, objetivo supremo no qual o Presiden
te João Baptista de Figueiredo concentrou, por assim dizer, a sua missão his
tórica, ~ serviço da Nação brasileira.-

São estas, Sr. Presidente, as considerações que entendi de fazer, resultan
tes de uma profunda reflexão, depois de ter ouvido e Iiê:lo os pronunciamentos 
dos ilustres Senadores que, ultimamente, manifestaram as suas preocupações 
e justificada perplexidade diante dos problemas do atual desemprego estrutu
ral, oriundos de uma conjuntura inflacionária adversa. 

Longe de desanimar, devemos enfrentar corajosamente- Governo, em
presariado e povo ....:... ~s desafios de uma situação anômala e, felizmente, à 
medida que a Nação vai superando os obstáculos detect.ados. 

Neste sentido, uma ·política nacional de emPrego Surge como providên
cia inadiável, conforme se depreende da análise dos estudos existentes sobre o 
assunto. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO-ORADOR, SERÃ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Jaison. Barreto. 

OSR. JAISON BARRETO PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR •. SERÁ PÚBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Não hã mais oradores ins
critos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designan
do para a extraOrdinária das 18 horas e 30 minutos, jã convocada, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redação finaf (Ofeiecida pela Comissão de 
Redação em seu Parecer n9 760, de 1981), do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 20, de 1980 (n• 53(80, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos 
dos A tos da União Postal das Américas e Espanha- UPAE, concluídos em 
Lima, a 18 de março de 1976, durante o XI Congresso da União Postal das 
Américas e Espanha. 

2 

Discussão, ~m turno único, da redaçâo final (oferecida pela Comissão de 
Redacão em seu Parecer n9 761, de 1981), do Projeto de Decreto LegiSlativo 
n• 30, de 1980 (n• 66(80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da 
Convenção n9 148, da Organização Internacional do Trabalho, sobre a Pro
teção dos Trabalhadores contra os Riscos Profissionais devidos à Contami
nação do Ar, ao Ruído e às Vibrações no Local de Trabalho, adotada em Ge
nebra, a l9 de junhQ de 1977, durante a Sexagéssima terceira Sessão da Confe
rênCia Geral da Organização Internacional do Trabalho. 

3 

Discússão;-em turno· suJ)lenlentãr. do Substitutivo do Senado ao Projeto 
de Decreto Legislativo n• 13, de 19SO (n• 42/80, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo sobre transPortes aêreos, celebrado ~ntre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Su
riname, em Brasília, a 28 de jàneiro de 1980, tendo 

Parecer, sob nQ 759, de 1981, da Comissão 
de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

4 

Discussão, em turno único, do Projeto de_ Decreto Legislativo nC? 3, de 
1981 (n' 71(80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de 
Cooperação Cultural e Científica entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Popular de Angola, concluído em Luan
da a II de junho de 1980, tendo 

Pareceres favoráveis sob n9s 803 e 804, de 1981, das ComiS'sões: 
- de Relações Exteriores: e 
- de Educação e- Cultura. 

5 

Votação, em turno únicO; do Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem.n• 264, de 1981 (n9 418(81, na origem), de 17 de se
tembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à 9eliberação do Sená.do a escolha do Sr. Armindo Branco Mendes· Cadaxa~ 
Ministro de Primeira Classe, da-Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil j~nto à República Popular Polonesa. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 32 minutos.) 

ATA DA 175• SESSÃO, EM 7 DE OUTUBRO DE 1981 

3• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDENCIA DO SR. JARDAS PASSARINHO. 

ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: -

Adalberto Sena -Jorge Kalume - Eunice Mit:hiles - Raimundo Pa
rente - Aloysio Cl\aves -Gabriel Hermes - Jarbas Passarinho -
Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire- José Sarney- Alberto Silva
Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Mauro 
Bent~·vides - Martins Filho ,;._ Cunha Lima- Humberto Lucena- Milton 
Cabràl - Aderbal Jurem.l ---Marcos Freire- Nilo Coelho -JoãO Lúcio 
- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Lourivat Baptista 
- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lo manto Jún!or- Dirceu Cardnso 
-João C3.Imon -Moacyr Dalla- Amaral Peixoto -Hugo Ramos-
Nelson Carneiro- Roberto Saturni--o- Itamar Franco- Murilo Badaró 

- Ta"itcredo Neves- Amaral Furlan··_ Franco Montoro- Henrique San
tillo -Lázaro Barboza -Benedito Canelas - Valdon Varjão -Vicente 
Vuolo- José Fragelli- Mendes Canale- Saldanha Derzi- Affonso Ca-

margo - José Richa - Evelâsio Vieira ~ Jaison Barreto -Arno Damiani 
- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 57 Srs. Senadores. Havendo número regimental. declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. f9-Secretârio procederá à leitura do Expediente. 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofícios: Do Sr. 1~"-Seéretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revi
são do Seh.ildo autóirafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 99, DE 1981 
(N• 5.045/81, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Senhor Presidente da República) 

Altera disposições da Lei n9 6.815, de 19 de agosto de 1980, que 
"define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho 
Nacional de Imigração e dá outras profidências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Os arts. 13, 14, 16, 24 e 30 da Lei n• 6.815, de 19 de agosto de 

1980, passam a vigorar com as seguintes alterações: 
''Art. 13 ............................................ . 

v·~··.·::::~:::::::::::::-:-::::::::::::::::::::::::::::: 
VI- ................................................ -
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VII - na condição de ministro de confissão religiosa ou 
membro de institut~ de vida consagrada e de congregação ou ordem 
religiosa. 

Art. 14. O prazo de estada no Brasil, nos casos dos incisos II e 
III do art. 13. será de até noventa dias; no caso do inciso VII, de até 
um ano; e nos demais, salvo o disposto no parágrafo único deste ar· 
tigo, o correspondente à duração da missão, do contrato, ou da 
prestação de serviços, comprovada perante a autoridade consular, 
observado o disposto na legislação trabalhista. 

Parágrafo único. . ......... -.......................... . 

Art. 16. 
Parágrafo único. A ,imigração ·objetivarâ,, primordialmente, 

propiciar mão·de-obra especializada aos vários setores da economia 
nacional, visando à Política Nacional de Desenvolvimento em todos 
os seus aspectos e. em especial, ao aumento da produtividade, à assi· 
milação de tecnologia e à captação de recursos para'setores específi· 
cos." 

Art. 24. Nenhum estrangeiro procedente do exterior poderá 
afastar-se do local de entrada e inspeção, sem que o seu documento 
de viagem e o cartão de entrada e saída hajam sido visados pelo ór
gão competente do Ministério da Justiça. 

Art. 30. O estrangeiro admitido na condição de permanente, 
de temporário (incisos I e de IV a. VII do art. 13) ou de asilado é 
obrigado a registrar-se no Ministério da Justiça, dentro dos trinta 
dias seguintes à entrada ou à concessão do ~silo, e a identificar~se 
pelo sistema datiloscópico, observadas as disposições regulamenta
res." 

Art. 2• Acrescente-se à Lei n• 6.815, de 19 de agosto de 1980, após o 
art. _35, o seguinte- art. 36, renumerados o atu31 e os subseqUentes: 

... Art. 36. A prorrogação do prazo de éstada do titular do vis
to temporário, de q~e trata o inciso VII do art. 13, não excederá a 
um ano." 

Art. 3• Os arts. 36, 44, 46, 74, 75, 78, 79, 98, 108, 111, 114, 118, 124, 128 
e 132 da Lei n~ 6.815, de 19 de agosto de 1980, renumerados segundo o dís
posto.no artigô anterior, passam a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 37. O titular do visto de qne trata o art. 13, incisos V e 
VII, poderá obter transformação do mesmo para permanente (art. 
16), satisfeí~as as condições previstas nesta lei e no seu regulamento. 

§ 19 Ao titular do visto temporário previsto no inciso VII do 
art. 13 só poderá ser concedida a transformação após o PrazO 'de 
dois anos de residência no País. 

§ 2~ Na transformação do visto poder·se-ã aplicar o disposto 
no art. 18 desta lei. 

Art. 45. 
Parágrafo único. Tratando-se de sociedade anônima, a provi

dência é obrigatória em relação ao estrangeiro que figure na con
dição de administrador, gerente, diretor ou acionista controlador. 

Art. 47. O estabelecimento hoteleiro, a empresa imobiliária, o 
proprietário, locador, sublocador ou locatáfio de imóvel e o síndico 
de edifício remeterão ao Ministério da Justiça, qpando requisitados, 
os dados de identificação do estrangCiro admitido na condição de 
hóspede, locatário, sublocatário ou morador. 

Art. 75. Não se porcederá à expulsão: 
I -se implicar extradição ii1admitida pela lei brasileira; ou 
II -quando o cstrangieor tiver: 
a) conjuge brasileiro do qual não esteja divorciado ou separa~ 

do, de fato ou de direito, e desde que o casamento tenha sido ce· 
lebrada hã mais de 5 (cinco) anos; ou 

b) filho brasileiro que, comprovadamente, esteja sob sua guar
da e dele dependa economicam·ente. 

§ I" Não constituem impedimento à expulsão a adoção ou o 
reconhecimento de filho brasileiro supervenientes ao fato que a mo
tivar. 

§ 29 Verificados o abandono do filhos, o divórcio ou a sepa
ração, de fato ou de direito~ a expulsão poderá efetivar-se a qual
quer tempo. 

Att. 76. A _extradição poderâ ser concedida quando o governo 
requerente se fundamentar em tratado, ou quando prometeÍ' ao Bra
sil a reciprocidade. 

Art. 79. • ................. , ......................... . 
§ I• ............................................... . 
§ 2• .......................................•....•... 
§ 3• Havendo tratado com algum dos Estados requerentes, 

prevalecerão suas normas no que disserem respeito à preferência de 
que trata este artigo. 

Art. 80. . ....................................•....... 
§ I• ............ , .................................. . 
§ 21? Não havendo tratado que disponha em contrário, os do

cumentos indicados neste artigo serão acompanhados de versão ofi
cialmente feita para o idioma português no Estado requerente. 

Art. 99. 
Parãgrafo único. Aos estrangeiros por~adores do visto de que 

trata o incis_o V do art. 13 é permitida a inscriçã·o temporária em en
tidade fiscalizadora do exercício de profissão regulamentada. 

Art. 109. A entidade que houver obtido registro mediante fal
sa declaraçã? de seus fins ou que, depois de registrada, passar a 
e~ercer ativida_des ilícitas, terâ sumariamente cassada a autorização 
a que se refere o parágrafo único do artigo anterior e o seu funciona
mento será suspenso por ato do Ministro da Justiça, até final julga
mento do processo de dissolução, a ser instaurado imediatamente. 

Art. 112. 
§ 19 Não se exigifá a prova de boa saúde a nenhum estrangeiro que resi

dir no PaíS há mais de dois anos. 
§ 29 Verificada, a qualquer tempo, a falsidade ideológica ou material de 

qualquer dos requisitos exigidos neste artigo ou nos arts. 113 e 114 desta lei, 
será declarado nulo o ato de naturalização, sem prejuízo da ação penal cabí
vel pela infração conietida. 

§ 39 A declaração· de nulidade a que se refere o parágrafo anterior 
processar-se-á a_dministrativamente, no Ministério da Justiça, de oficio ou 
mediante repres~ntação fundmentada, concedido ao naturalizado, para defe
sa, o. prazo de quinze dias, contados da notificação. 

Art. 115 ................. , ...................................• 
§ l ~ A petição será assinada pelo naturalizando e instruída com os âo

cumentÇ?~ ~ serem especificados em regulamento. 
§ 29 Exigir-se-â a' apresCntaçãO- apenas de documento de identidade 

para estrangeiro, atestado policial de residência contínua no Brasil e atestado 
policial de antecedentes, passado pelo serviço competente do lugar de resi
dência Ilo Brasil, quando se tratar de: 

I - estrangeiro admitido no Brasil até a idade de 5 (cinco) anos, radica· 
_do definüivaffieiite no território nacional, desde que requeira a naturalização 
até 2 (dois) anos após atingir a maioridade; 

H -estrangeiro que tenha vindo residir no Brasil antes de atingida a 
maioridade e haja feito cUrso superior em estabelecimento nacional de ensi
no, se requerida a naturalizaÇãoaté l(um) ano depois da formatura. 

§ 39 Qualquer mudança de nome ou de prenome. posteriormente à na
turalização, só por exceção e m·otivadamente serâ permitida, mediante autori
zação do Ministro da Justiça. 

Art. I 19. Publicada no Diário Oficial a Portaria de naturalização, serã 
ela arquivada no órgão competente do Ministério da Justiça, que emitirá cer
tificado rel~tivo a cada naturalizando, o qual será solenemente entregue. na 
forma fixada em regUlamentO, pelo juiz federal da cidade onde tenha do
micíjo o interessado. 

§ 19 Onde houver mais de um juiz federal, a entrega será feita pdo da 
Primeira Vara. 

~ ·2~ Quando não houver juiz federal na cidade em que tiverem do
micílio os íntereSsã.dos;·-a_- entrega será feita atiavés do juiz ordinário da co
marCa e, na sua falta, pelo da comarca mais próxima. 

§ 39 A naturalização ficarâ sem efeito se o certificado não for solicitado 
pelo naturalizado no prazo de doze meses contados da data de publicação do 
ato. salvo motivo de força maior, evidamente comprovado. 

... ·A~~-· i25: ............ -·· ...... ·- .... -· -· ......... ·---· ..... -··· 
.................................................... 
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VI --transportar para o Brasil estrangeiro que esteja sem a documen~ 
tação em ordem; 

Pena: multa de dez vezes o maior valor de referênCia, por estrangeiro, 
além da responsabilidade pelas despesas com a retirada deste do território na
cional. 

Art. 129. Fica criado o Conselho Nacional de Imigração, vinculado ao 
Ministério do Trabalho, ao qual caberá, além das derriais atribuições cons
tantes desta lei, orientar e coordenar as atividades de imigração. 

§ J'i' O Conselho Nacional de .Imigração será integrado por um repre
sentante do Ministério do Trabalho, que c,- presidirá, um do Ministério da 
Justiça, um do Ministéi-io das RelaçÕes Exteriores, um do Ministério da Agri
cultura, um do Ministério da Saúde, um do Ministério da Indústria e do Co
mércio e um do ConselhO Nacional de De-serivOlvimento Científico e Técno-:
lógico, todos nonle3.dos pelo presidente da República, por indicação dos res
pectivos Ministros de Estado. 

§ 2• A Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional manterã 
um observador junto ao Conselho nacional de Imigração. 

§ 3"' O Poder Executivo disporá sobre a estrutura e o funcionamento do 
Conselho Nacion:a.I de Imigração. 

Art. 133. . ....................•...... -- ..... -.- ............. . 

1- ·················--····---------··---··-····-······--·· 
II- ...... -... -.................. , ........................... . 
o) hajam entrado no Brasil até' 20 de agosto de 1980. 

Art. 49 Acrescente-se à Lei n• 6.815, de 19 de agosto de 1980, após o 
atual art. 132, o seguinte art. f34, renumerados 0-atual e-o-S subseqUentes: 

.. Art. 134. Poderá ser regularizada, provisoriamente, a situação doses
trangeiros de que trata o àrtigo anterior. 

§ i 'i' Para os fins deste artigo, fica instituJdo no Ministério da Justiça o 
registro provisório de estrangeiro. . 

§ 29 O registro de que trata o parágrafo anterior implicará na expediç~o 
de cédula de identidade, que permitirá ao estrangeiro em situação ilegal o 
exercício de atividade remunerada e a livre locomoção no território nacional. 

§ 3• O pedido de registro provisório deverã ser feíto no prazo de 120 
(cento e vinte) dias, a contar da data da publicação desta lei. 

'§ 4~ A petição, em formulário ptóprio, será dirigida ao órgão do De
partamento de Polícia Federal mais próximo do domicílio do interessado, 
instruídá com um dos seguinte documentos.: 

I- cópia autêntica do passaporte o~ d.ocumento equivalente; 
II- certidão fornecida pela representação diplomática ou consular do 

país de que seja nacional o estrangeir~. atestando a sua nacionalidade; 
III- certidão do registro de nascimento ou casamento; 
IV- qualquer outro documento idóneo que permiÚi __ ã Administração 

conferir os dados de qualificação do estrangeiro. 
§ 5• O registro provisório e a cédula de identidade, de que trata este ar

tigo, terão prazo de validade de 2 (dois) anos improrrogáveis, ressalvado o 
disposto no parágrafo seguinte. 

§ 6~ Firmado, antes de esgotar o prazo previsto no § s~ deste artigo, os 
acordos bilaterais referidos-nó artigo ante-rior, os riaCioiiais dos país~s respec
tivos deverão requerer a regularização de sua situação, o prazo previsto na 
alínea c do inciso II 'do art. 133 desta lei. -

§ 7~ O Ministro da Justiça instituirá modelo especial da cédula de iden
tidade de que trata este artigo." 

Art. 5• O art. 135 da Lei n• 6.815, de 19 de agosto de 1980, renumerado 
para J 37, passa a vigorar com a seguinte redação: 

.. Art. 137. Aos processos em curso no Ministério da Justiça, 
na data da publicação desta lei, aplicar-se-á o disposto no Decreto
lei o 'i' 941, de 13 de outubro de 1969, e no seu Regulamento, Decreto 
n• 66.689, de I I de junho de 1970. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos 
processos de naturalização, sobre os qu3.is iriCidirão, desde logo,-as 
normas desta lei." 

Art. 69 Acrescentem-se à Lei n• 6.815, de 19 de agosto de 1980, os se
guintes artigos, numerados como 138 e 139: 

"Art. 138. Aplica-se o disposto nesta lei às pessoas de nacio
nalidade protuguesa, sob reserva de disposições especiaís expressas 
na Constituição Federal ou nos tratados em vi~or. 

Art. 139. Fica o Ministro da Justiça autorizado a delegar a 
competência, que esta lei lhe atribui, para determinar a prisão does· 
trangeiro, em caso de deportação, expulsão e extradição." 

Art. 7• O art. 136 da Lei n• 6.815, de !9 de agosto de 1980, fica des
membrado, passando a constituir os arts. 140 e 141, com a seguinte redação: 

.. Art. 140. Esta lei en~rarâ em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 141. Revogam-se as disposições em contrârio, especial
mente o Decreto-lei n• 406, de 4 de maio de 1938; art. 69 do 
Decreto-lei n• 3.688, de 3 de outubro de 1941; Decreto-lei n• 5.101, 
de 17 de dezembro de 1942; Decreto-lei n• 7.967, de 18.de setembro 
de 1945; Lei n• 5.333, de 11 de outubro de 1967; Decreto-lei n• 417, 
de 10 de janeiro de 1969; Decreto-lei n• 941, de 13 de outubro de 
1969; art. 2• da Lei ni 5.709, de 7 de outubro de 1971; e Lei n• 6.262, 
de 18 de novembro de 1975." 

Art. 8~ Fica substituída por ••território nacional" a expressão ~·terri
tório brasileiro" constante dos sê:guintes dispositivos da Lei n~ 6.815, de 19 de 
agoSto de 1980: art. 49; art. 69; art. s~; art. 18; art. 21; art. 22; art. 23; art. 25; 
art. 26; art. 28; art. 39; inCisos III e Vll e§§ I • e 2• do art. 48; art. 49; parãgrafo 
único do art. 50; art. 51; art. 52; art. 56; art. 63; alínea b do parágrafo único 
do art. 64; 85; art. 86; art. 93; art. 95; § 2• do art. 103; art. 106; inciso III do 
art. III; art. 115; incisos I, II e V do art. 124; art. 131; art. 133; e art. 134. 

Art. 9• Os artigos da Lei n• 6.8r5, de 19 de agosto de 1980, a seguir re
feridos, de~erão sofrer alterações nas remissões, em faç:e do disposto nós arts. 
29 e 59 desta lei: art. II; art. 39; art.~O; incisos III a VI do art. 48 e seu§ J9; § }9 

do art. 56; parãgrafo único do art. 60; inciso 11 do art. 77; § 2• do art. 81; art. 
83; art. 88; parágrafo único do art. 95; art. 100; art. I 12; art. 114; art. 116; pa
rágrafo único do art. 117; aft. 121; incisos IV, VIII, X, Xl. XIV e XV do art. 
124 e seu parãgrarô único; e art. 127; bem como a Tabela de Emolumentos e 
Taxas, que compõe o Anexo. 

Art. 10. Inclua-se no inciso II da tabela a que se refere o art. 130, após 
o pedido de restabelecimento de registro temporário ou permanente, o se
guinte: 

''Pedido de autorização para funcionamento de sociedade: Cr$ 
2.000,00 (dois mil cruzeiros)." 

Art. II. O Poder Executivo fará republicar no Diário Oficial o texto da 
Lei n• 6.815, de 19 de agosto de 1980, com as modificações introduzidas por 
esta lei. 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrãrio. 

MENSAGEM N.o 325, DE 1981, 

Excelentlssimos Senhores Membros do OOngresso Naclonal: 
Nos termos do artigo 51 da. OOnstitulção Federal, tenho a hon

ra de submeter à elevada deliberação de Vo..<.sas Excelêne!as, 
acompanhado de Expo.lição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado da Justiça, o anexo projeto de lei que "altera disposições da 
Lei n.0 6.815, de 19 de agosto de 1980, que "de!lne a situa~ão ju
rídica do estranl!'liro no Brasil, erta o conselho Nae!onal de Imi
gração, e dã outras providêne!as". 

Brasília, 18 de agosto de 1981. - J'oão Figueiredo. 

EXPQSIÇAO DE MOTIVOS N.o 0351, DE lO DE AGOSTO DE 1981, 
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA 
Excelentisslmo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa 

Excelência o anexo Projeto de Lei, que objetiva alterar alguns ar
tigru da Lei n.0 6.815,"de 19 de agosto de 1980, que "define a si
tuação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o COnselho Nacio
nal de Imigração, e dá outras providências'~ . 

2. O propósito desse Projeto é adequar a Lei n.O 6.815, de 19 
de agosto de 1980, à tradição braslleira, aperfeiçoando-a e aten
dendo, dessa forma, às reivindiCações de diversos .setores da socie
dade nacional, sem contudo ferir as dlretrize.;; traçadas, quando 
da elaboração do anteprojeto que se transformou na Lei n.o 6. 615. 

3. As alterações aos artigos 13, 14 e 36, e o acréscimo de um 
artigo 36, logo após o artigo 35, com a renumeração do atual e 
snbseqüentes, v:isam a dlse!pllnar a entrada de mlnlstros de con
!lasão religiosa. A expressão, que se propõe, para ,o Item VII a ser 
acreseldo ao artigo 13, é a mesma empregada pela Lei n.o 6.696, 
de 8 de outubro de 1979, que equiparou tais pessoas - para efeito 
de Previdência Social Urbana - aos trabalhadores autônomos. 
Em conseqüência, propõe-se a correção no art. 30, de remissão 
feita ao art. 13. 

4. No parágrafo único do artigo 16, propõe-se o acréscimo da 
expressão "à Polltica Nacional de De.<eilvolvimento em todos os 
seus ~pectos e, em especial, "entre as palavras "visando" e "ao 
aumento da produtividade" 
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5. No artigo 24, propoe-se o acréscimo da eApressão "pelo 
órgão competente do Ministério da Justiça", definindo-se desde 
logo, a competência da Secretaria de Estado. 

6. A alteração sugerida para: -o parãgl-afo único do artigo 44 
visa a exigir que o aclonJ.sta controlador seja, também, obrigato
riamente identificado, por ser figura importante nas atividade;; 
da sociedade anónima. 

7. A nova redação proposta para o artigo 46, restringe a obri
gação, ali estabelecida, apenas à Wpõtese de o Ministério da Jus
tiça requisitar os dados ali reteridos. 

8, A nova redação sugerida para o artigo- 74, visa a l.mpedlr 
que a. expulsão se efetive em determinados ca.s-os, protegendo-sa, 
dessa !orma, a !amilia, que é importante instituição do Direito 
Privado Bra&lelro. O prazo de cinco anos, para a estabilidade da 
vida conjugai, previsto na alínea a do Inciso II, não é aleatório, 
nem casuistlco. É o mesmo que se estabelece para a adoçi\Q plena, 
pela Lei n.o 5.697, de 10 de outubro de 1970, que institui o "Códig-o 
de Menores". A alinea b do mesmo dispositivo restabelece a nor
ma do inciso II do artigo 74 do recém-revogado Decreto-lei n.o 
941 de 13 de outubro de 1969, com pequena alteração, que tem a 
suá razão de Ser. Com efeito, se· o filho não estiver sob a guarda 
do pai, ou mãe, estrangeiro, ainda que este contribua financeira
mente para a educação e manutenção do filho, não hà impedi
mento para que a expulsão se efetive: o direito de visita continua 
assegurado, pois, o estrangeiro pode ter o filho em sua companhia, 
durante o prazo acordado, ou conforme estabelecer o juiz; quanto 
à manutençâo, hâ os recursos estabelecidos nas l-eis processuais 
e há, ainda, a multilateral j'Convenção sobre Prestação de Ali
mentos no Estrangeiro", promuJgada pelo Decreto n.0 55.826, de 
2 de setembro de 1965. 

o msposoo no § 1.0 já constava, também, do Decreto-lei n.O 941, 
de 1969, com pequenas diferenças. 

O § 2.0 poss!b!llta que, a qualquer tempo, se possa efetivar a 
expulsão do estrangeiro, se modificadas a.s circunstâncias, que a 
impediam. 

9. Nos artigos 75, 78, § 2.0 e 79, § 3.0 , propõe-se seja suprimi
do o vocábulo "oonvenção" por ·supérfluo. O termo "tratado" é 
genérico e engloba os diversos tipos de acorckls internacionais. 

lO. Q_ parágrafo único, qtie-- se:- propõe seja acrescentado ao 
artigo 98, possibilitará aoo estrangeiros, de que trata o artigo 13, 

v a inscrição temporária em entidade fiscalizadora do exercicio 
cté profissão regulamentada. Adequar-se-á, dessa forma, a Lei 
n.o 6.815, de 19 de a.gosto de 1980, aos diplomas legais que, regu
lamentando profissões, exigem como condição ~~sine qua non", pa
ra o exercício legal da atividade, a inscrição naquelas enti~ades. 
A alteração estará, também, de acordo com a.s. normas penais, que 
sancionam a prática de certos a tos, privativos C\~. determinados 
pro~issionai.s, por quem não es~ja legalmente habilltado, vale di
zer, por qu-em não esteja inscrito na entidade respectiva 

11. Propõe-se, 'ail.Luã,, ~ja alterado o ·artigo 108, ~ara· per
mitir a-o Ministro da Justiça, apenas, cassar ·a autorizaçao de que 
trata o pa:..·ágrafo Unico do artigo 107, e -suspender ·o funciona
mento da.s .entida<ies referidas naquele dispositivo, ·adequando-o, 
dessa forma ao preceito dv § 28 do artigo 153 da Constituição 
Federal. O ~bjetlvo, que outro não é se não o de ~pedir a ati
vidada proibida pode ser colimado com a suspensao, sem a ne
cessidade de cancelamento sumário. do registro. Por outro la<!_o, 
antes do proc.esJo judicial, é necessárlo ca:s.s:ar-se a autorizaçao 
concedida. 

12. No artigo 111, propõe-se o acréscimo de_ um § 1.0 , renu
merando-se. _os demais parágraf.ps, para dispensar da prova de 
boa saúde, relativamente à naturalização, o· estrangeiro que r~
dir no_ Pais há mais de dois anos, restaurando-se, dessa torma, o 
di•posto no § 2.0 do ~rt!go 124 do Decreto .. !ei n.0 941, de 13 de 
outubro de. 196~. 

13. Goro a alkração proposta ao ar.,~~o 114, diSciplinam-se 
as duas formas de naturalização previstas no artigo 145, II, b, 1 
e 2, da Constituição Federal. Relativamente ao primei~, o . artigo 
115 da Lei n." 6.815, de 19 de· agosto de 1980, restringiu a. natu
ralização à hipótese de requerimento de :certificado prov!so"o . de 
naturalização, repetindo. 9 dlSposto no artigo 128 e parágrafo uruco 
do Decreto-lei n.0 941, de l.3 de outubro de 1969. Pretende-se r~" 
taurar o· que era disciplinado nos §§ 3.0 e 4.o do artigo 127 do dl
ploma legal r.evogaàú. 

14 com .a nova rooação sugerida para o artigo 118, preten
de-se 'restatelecer a competência ·da autoridade judiciária pa0a 
entrega do certificado de naturalização. A Lei atual, pela redaç~ 
do ca.put do art .. 118 e do parág~af? único, do· artig<;> 135 confenu 
tal competência z. autoridade aamml.Stratlva. O JUiz, en.tretanto, 
pela natureza do cargo que exerce, imprime aos ato.s que pratica 
soleni<iade que não se corr:.para à da_ autoridade_ administrativa 
que o Regulamento poderia conside:r;~r compet_ente para o ato. ;E 
como a naturalização só pro{luz e!eltos após a entrega do certi
ficado (artigo 121, é conveniente que a a';irni.ssão de um n~:?VO me~
bro, na comunidade nacional . .seja ef-etlvada pela autondade JU-

diciária, por adquirir maior realce e revestir-Se de maior .signifi
cação, além das rac!lldades que oferece, ao possibilitar que. a en
trega s.ej a feita pelo Juiz 1rdinário da· Comarca ond-e residir o 
naturalizando, caso _ai não haja Juiz federal. 

15. ~ropõe-se, també.D". seja aperfeiçoada a red!l.ção do item 
VI do artigo 124 na parte relativa à pena. O autor da infração é 
o transportador ' e oomo está redigido, o 'dispositivo parece dar 
margem· a que se lhe. dê interpretação que estabeleça uma sanção 
para o estrangeiro. 

16. Pe!la. a.Iteração proposta no art. 128, pretJende-se, no ca.put, 
aper!eiçoar-.se a redação e excluir a competência fiscalizadora do 
COnrelho Nacional de Imigração; no § 1.0, que se incluam repre
sentantes do Ministério da Indústria e do camérelo e do Con
selho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico, :n,a 
composição do novo ó"gão. Quanto à supressão da à.tivldade !i.s
calizadora do Conrelho Nacional de Imigração, justifica-se a pro
posta, porque o termo fiscalizar é mais afeto ao poder de policia 
do Estado. O COnselho deve assegurar uma coordenação constante, 
a nivel inilerministerlal, entre os diversos órgãos federais, através 
da edição de normas genéricas, sobretudo, de Droeedlmento. 

17. ProJ>õe-·se seja a.LtJerada o. data limite <>stabelec!da na 
alínea a do Item II do art. 132, para permitir que o registro pro
visório, de que trata o parágrafo se~lrit!;, se estenda aos estran
geiros que hajam entrado no Brasil ate 20 de a;gosto de 1980, 
último dia de vigéncia do Decreto-lei n.0 '941, de 13 de outubro de 
1281. Esta proposta posslb!litarà a esses estrangeiros, que estej~ 
irr-egu1arm·ente no País, a legalização definitiva de, S"l!_:a s1tuaçao, 
nas condições previstas no próprio art. 132, e a legalizaçao imediata 
e prov!sópa, conforme a proposta a seguir. 

18. o art. 134, que se propõe seja acrescido à Lei2 <J?M a re
numeração do atual e seguinte, permitira _a regula_:izaçao nnedia.ta, 
ainda que provisória, dos estrangeiros, em situaçao ilegal, de qu_e 
trata o art. 132 possibilitando-lhes sair da c:'Slldestinidade, atraves 
do registro prÓvisório e da conseqüente expedição de .cédula de 
iden tldade que lhes assegurarão o exerclcio ele ati vldade remune
rada com' melhoria das condições ele vida, e o direito de livre 
loco:rÚoção no território nacional. 

•Na redação proposta, .pretende-s-e tornar auto-aplicável o <~.is
positivo, permitindo a imediata reguim:!mção provisória, indepen
dentemente de qualquer regulamentaçao, para .que esses estran
gêiros possam logo exeree!l" o direito que se lhes pretende conferir. 
o prazo de eeuto e vinte dias, .previsto no § 3. 0 , é wn po1,1co mais 
amp:o que o estabelecido na alinea c do item II do art. 132. 

19. COm a alteração proposta ao art. 135, a ser renumerado 
como art. 137, proetende-se que todos os processos e:q~ _curso. no 
Ministério d.a Justiça., exeeto os referentes à naturalizaçao, seJam 
ooncluidos segundo as disposições do Decreto-lei n.o 941, de 13 de 
outubro de 1969, e do seu regulamento, Decreto n.0 66.689, de 11 
de junho de 1970. 

SUprlmlr-se-á então, o atual~ paTágram ún!oo do art. 135. em 
conaeqüênela do ~estabelecimento da competência da autoridade 
judiciàrla para a entrega do certificado de naturalização, oon!orme 
exposto no parágrafo 13 desta Exposição. 

20. O IU't. 138, que se propõe seja <1crescentado à Lei prevê 
sua aplicação às pessoas de nacionalidade portu~esa •. sob reserva 
d8B .:U..posições especiais expressas na CO~>tuiçao e nos Tratado~ 
em vigor. A redação proposta, com um unlco artigo, pOss!bilita.,.á 
que o Regulamento especifique todos os casos em que a. situaçao 
do .português deve ser diversa da de outros estrangeiros, seja em 
virtude de mandamento constLtucional (art. 145, II, b, 3, Consti
tuição Federal}, seja em con.seqüêncla de rratado. 

21. Propõe-se, ainda, seja acrescentado à Lei o art. 139, pre
V'endo a ·possibilj.dade de o Ministro da Justiça. de:egar a compe
tên<:la, que a Lei lhe attlbui, pa"a determinar a. prisão do estran
geiro, em caso de deportação, ~ulsão ou extradição, desburo
crat!zaondo-se o .procedimento e tornando-o mais dlnâ.mico e rá
pido. Pretende-se, com Isso a .prevlsãq legal do que se fez, sem 
contestação do Poder Judiciârto, na vigência; do Decreto-lei n.O 941, 
de 13 de outubro de 100!}. 

. 22. F'retende-s,e que o atual art. 136 se}a desmembrado nos 
arts. 141 e 142. O primeiro tratará da vigência da Lei e o segundo 
da revog<1ção das disposições em contrârlo. A este último, acrescen
tou-se a revogação expressa da Lei n.0 5.333, d·e 11 de outubro de 
1007; que exige a a;presentação do atestado de vacinação contra 
polloinlellte, a menores de três meses a seis anos, .para fins de con
cessã-o de visto de entrada no País. O :Ministério da Sa.úrde consi
derou que es.sa exigência é ineficaz como medida de saúde pública 
e não -encontra respaldo -nas normas internacionais. 

· 23, · P.ret<mde-se, alnd,a, a substituição, em ·todo o texto da 
Lei' n.o 6 .'815, de 198o.; da eJOpressão território .brasildro por terri
tório nacional e a republicação do texto da Lei n.0 6. 815, com as 
modificações que ora são propostas. 
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24 .. ,Em co,nseqüêneia dos d<>is artigos. a serem acreseentadoo 
à Lei n.0 6.815, de 1g de agoste> <1e 1980, .propõe-se, ainda, se deter
mine a OQrreção, em diversoo dispositivos, de remissã<> a artigos que 
de-retiio .sei: .-enumeradoo. 

Ressa'vo .Que -os a.rtigos referidos nesta. i!:-XlprOSição foram citados 
na numeração constante da Lei n.o 6.815, de 19 de agoste> de 1980. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa EXcelência. os 
protestos do ,meu mai5 profundo •respeito. - Ibrahim Abi-Ackel, 
Ministro da Justiça.. 

LEGTSLACAO CITADA 

LEI N.O 6.815, DE 19 DE AGOS'llO iDE 1980 

.Define a situação jurídlct do· P.strangelro no Brasil, 
cria. o Conselho Nacional de Imiçação, e dá olltnis· )11'<>
~ên.r.ias. 

o Presidente· da República: 
FaÇ()' sa.ber que o COngresso Nacienal decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 
Art. 1. 0 .Em tempe> de paz qualquer estrangeiro p<>derá; sa

tisfeitas ·as condições desta: Le, entra· " j}enn:u>"écet nc Brll.s!l 
e dele sair, resguardados os Interesses nacionais, 

T1TULO l 
Da Aplicação 

Art. 2.0 Na aplicação desta Lei atender-se-á •precipuamente 
à segurança, nacional, à organização Institucional, aos l.ntere"""!' 
pollticos, sóclo-econõmlcos e culturais do Brasil, bem assim a 
defesa do trabalhador nacional. 

Art. 3.0 A concessão do visto, a sua prorrogação ou trans
formação ficarão sempre condicionadas aos Interesses nacionais. 

TiTULO n 
Da. Admissão, Entrada e Impedim~P.nto 

OAP1TULO I 
Da Admissão 

Art. 4.0 Ao estrangeiro que pretenda entrar no território 
brasileiro poderá ser concedido visto: 

I - éle trãnslto; 
n - de túrlsta; 
J!E[ --' temporário; 
IV - permanente; 
V - de cortesia; 
VI -·oficial; e 
vn - diplomático. 
Parágrafo único. o. visto e Individual e sua concessão poderá 

estender-se a dependentes legais, observado o disposto no art. 7.0 

.Art. 5.0 Serão fixados ~m regulamento os requisitos para a 
rt;-~nção dos vistos de entrada previstos. nesta Lei. 

IArt. 6.0 A posse ou a propriedade de bens no Brasil não 
contere ao estrangeiro o direito de obter visto de qualquer natu
reza, ou autorização de pennanêncla no território brasileiro. 

Art. 7.0 Não se concederá· visto ao estrangeiro: 
I - menor de dezoito anos, desacompanhado do responsável 

legal ou sem a sua autorização ~:ressa; 
n - considerado nocivo à ordPm pública ou aos interesses 

nacionais; 
m - anteriormente eXIj>ulso do País salvo se a expulsão tiver 

sido revogada; 
IV - condenado ou processado em outro país por cri!lle 

dolos<l, passivei de extradição segundo a lei brasllelra; ou 
V - que nãc satisfaça as condições de saúde estabere..ldas 

pelo M1nistério da Saúde. 
Art. 8.0 o visto de trãnsito poderá ser conee<ll<lo ao estran

geiro que, para atingir o país de destino, tenha de entrar em 
território brasileiro. 

§ 1.o O visto de trânsito é válido para uma estada de até 
dez dias !mprorrogávels e uma só entrada. 

§ 2.0 Não se eXIgirá visto de trãnSltO ao estrangeirv ~m via
gem continua, que só se interrompa paro. as escalas obrigató;ias 
do melo de transporte utilizado. 

Art. 9.0 o visto de turtsta poderá ser concedido ao estrangei
ro que venha ao Brasil em ear;tter recreativo qu de. visita, assi:rn 
considerado aquele que nãO tenha finalidade !migratória, nem· 
intuito de exercício de atlvirl<tde remunerada. 

Art. 10. Poderá ser dispensada a exigência de visto, prevista 
no artlg<> anterior, ao ·turista nacional de pais que dispense ao 
brasileiro Idêntico tratamento. 

Parágrafo único. A reciprocidade prevista neste arti~:~o será, 
em todos os casos, estabelecida mediante acordo internacio)Jal 
que observará o prazo de eStada do turista fl><ado nesta Lei. 

Art. LI. A empresa transportadora deverá verl!lcar, por oca" 
slão do embarque, no exterior, a documentação exigida, sendo res
ponsável, no caso de irregularidade apurada. no momento da 
entrada, pela saída do estrangeiro, sem prejuízo do disposto no 
art. 124, Item VI. 

Art. 12. O prazo de estada do turista será de até noventa 
dias. 

Parágrafo único. o prazo poderá ser reduzido, em cadà caso, 
a critério do Ministério da Justiça. 

Ali. 13. ·o visto temporário poderií. ser concedido ao es~ran-
geiro que pretenda vir ao Brasil: 

I - em viagem cultural ou em missão :i"' estudos; 
II- em viagem de neg~1os; 
Ilii - na eoncl!çãn de artista ou despe>rtlsta; 
IV - .na condicão dP P.Smda.l"'t~; 

V - na condição de cientista, professor, técnico o~ prot.ls
sional de outra categoria, snh regime de contrato ou a S~"'l"l!iço 
do Governo brasileiro; e 

Vl - na condição de correspondente de jornal, revista, rádl<1• 
televisão ou agímcla noticiosa éstrangelra. 

Art. 14. ú prazo de estada no Brasil, nos casos dos Itens II 
e ni ·do art. 13, será de até noventa dias, e. nos demais, salvo 
o disposto. no parágrafo único ~"ste artigo, o eorre&pondente à 
duração da missão, do contrato, ou da prestação de serviços, 
comprovada peran.te a autoridade consular, observano <> disposto 
na legislação trabalhista. 

Parágrafo único. No caso .do item IV do ar.t. 13 o prazo 
será de até uin ano; prorrogável, quando foz o c:a.so. medlantP.: 
prova de aproveitamento escolar e da matrícula. 

Art. 15. Ao estrangeiro referido nos itens IU ou V do art. 13 
so se concederá o visto se satlsf~r as exigências especiais esta
belecidas pelo Conselho Nacional de Imigração e for parte em 
contrato de ·trabalhe>. visado pele> Ministério do Trabalho; salvo 
no calo de comprovada prestação de serviço ao G<>verno bras!-. 
lelro. 

Al1;. 16. O visto pel'!llanente. poderá ser concedido ao estran
geiro. que pretenda se fixar definitivamente no Brasil. 

Parágrafo · ún!éo. A inúgraçã<> objetlvará, primordialmente, 
propiciar mão-de-obra especializada aos vários setores da econo
nonúa nacional, visando ao aumento da produtividade, à assimi
lação de. tecnologia e à captaçãó de recursos para setores especí-
f!COIS. . 

Art. 17 .. Para obter visto pen_nanente o estrangeiro deverá 
satis!~r. a·lém dos requisitos referidos no art. 5.0, as exigên
cias dê caráter espec1ai· previstas nas normas de seleçáo de imi
grantes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Imigração. 

Art. 18. A concessão do visto permanente poderá ficar con
dicionada, por prâzo não supe:clor a cinco anos, ao exerciclo de 
atlvidade certa e à fixação em região determinada do território 
bras!lelro. 

Art. 19. O Ministério clns Relações Elilteriores definirá os 
casos de eopcessão, prorrogação ou dispensa dos vistos dlplomátt
cos, oficial e de corte.sla. 

Art. 20. Pela concessão de visto cobrar-se-io ein9lumentos 
consuia:res, ressalvados: 

I - 9S regulados por acordos que concedam gratuldade; 
II - os vistos de cortesia, oficial ou diplomático; 
m - os vistos de trânsito, temporário ou de turista, se con

cedidos a titulares de passaporte diple>mátleo ou de serviço. 

_Parágrafo único. A validade para a utilização de qualquer 
dos vistos é de noventa dias, contB.dos .. da data de· sua concessão, 
podendo ser prorrogada pela autoridade consular uma sô vez. 
por Igual prazo, cobrando-se os emolumentos devidos. 
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Art. 21. Ao natural de país limítrofe, domiciliado em cidade 
contigua ao território brasileiro, respeitados os interesses da se
gurança nacional, poder-se-á permltlr a entrada nos municípios 
fronteiriços a seu respectivo pais. desde que apresente prova de 
Identidade. 

§ 1.0 Ao estrangeiro, referido neste artigo, que pretenda exer
cer atividade remunerada ou .freqüentar estabelecimento de ensi_
no naqueles munieip!os, será fornecido ·doc.umento especial que o 
Identifique e caracterize a sua condição, e, ainda, carteira de tra
balho e previdência social, quando for o caso. 

§ 2.0 
. Os documentos referidos no ·parágra.fo anterior não 

conferem o direito de residência no Brasil, nem autorizam o- afas
tamento dos limites territoriats daqueles municípios. 

CAPiTULO !!I 
Da Entrada 

Art. 22. A entrada no território brasileiro far-se-á somente 
pelos locais onde houver fiscalização dos órgãos competentes dos 
Ministérios da Saúde, da Justiça e da Fazénda. 

Art .. 23. O transportador ou seu agente responderá, a qual
quer tempo pela manutenção e derriais despesas do passageiro em 
viagem contínua ou do tripulante que não estiver presente por 
ocasião da ta!da do meio de transporté, bem como pela retirada 
dos mesmo~ ·cto território brasileiro. 

Art. 24. Nenhum e.st.rangeiro procedente· , do exterior pod-erá 
afastar-se do local de entrada e in.speção sem que o seu documen
to d€ viagem e o cartão de -mtrada e saída hajam sido visado.s. 

Art. 25. Não poderá ser resgata do no Brasil, sem prévia auto
rização do __ MlnJ.stério da .Justiça, c bilhete de viagem do estran
geiro que tenha entrado no território brasil-eiro na condição de 
turista ou em trânsito. 

CAPíTULO m 
Do Inpedimento 

Art. 26. O visto concedid-o pela autoridade consular configura 
mera expectativa de direito, podendo a entrada, a estada ou o 
registro do estrangeiro ser obstado ocorrendo qualquer dos casos 
do art. 7.0

, ou a inconveniência de sua , presença no territóriO 
brasileiro, a critério do Ministério da Justiça. 

§ 1.0 O estrangeiro que se tiver retirado do Pais sem recolher 
a multa devida em virtude d·esta Lei, não poderá reentrar sem 
efetuar o seu pagamento, acrescido_ de correç5.o monetária. 

§ 2.0 O imp~dlmento de qualquer dos Integrantes da familia 
poderá estender-se a todo o grupo familiar. 

Art. 27. A empresa transportadora responde, a qualquer tem
po, pela saída do clandestino e do impedido. 

iParágrafo Unico. Na impossibilidade da saída imediata do 
Impedido ou do cl:mdcst!no, o Ministério da Justiça podera permi
tir a Slla ·entrada condicional, mediante termo de responsabili
dad-e firmado pelo representante da empresa transportadora, que 
lhe assegure a manutenção, fixados o prazo de estada e o local 
]em que deva permanroer o impedid{), ficando o _cle.ndes"tino 
custodiado pelo prazo máximo de trinta dias, .prorrogável por 
igual período. 

TíTULO m 
Da Condição de Asilado 

Art. 28. O es:trangeiro admrtldo no território brasileiro na 
condição de asilado político ficarâ-_:;;ujeito, além dos deveres que 
lhe forem impo.stos pelo Dheito Internacional, a cumprir as 
disposições da legislação vigente e as que o Governo brasileiro 
lhe fixar. 

Art. 29. o asilado não pod-erá sair do Pais sem prévia auto
rização do Governo brasileiro. 

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo 
importará na renúncia ao asilo e impedirá o reingr.e.sso nessa 
condição. 

TíTULO IV 
Do Registro e suas Alterações 

CAPíTULO I 
Do Registro 

Art. 30. o estrangeiro admitido na condição de permanente, 
de temporário (art. 13, itens I, e de IV a VIl, ou de asilado é 
obrigado a registrar-se no Mini_stério da Justiça, dentro dos tnnta 
dias seguintes à entrada ou à concessão do B;-Silo ~ ~ identificar-se 
pelo sistema datiloscópico, observadas as diSposlçoes regulamen
tares. 

Art. 31. o nome e a nacionalidade do estrangeiro, para o 
efeito de registro, serão os ·constantes do documento de viagem. 

Art. 32. O titular de visto diplomático. oficial ou d·2 corte
sia, acreditado junto ao Governo brasileiro ou cujo prazO previsto 
de est~da no· Pais seja superior a noventa dias, deverá providen
ciar seu registro no Ministério das Relações Exteriores. 

Parágrafo único. O estrangeiro titular d·e passaporte de ser
viço, oficial ou diplomático, que haja entrado no Brasil ao amparo 
de acordo de dispensa de visto, deverá, igualmente,. proceder ao 
registro mencionado neste artigo sempre_ que sua e.stada no Brasil 
deva ser superior a noventa dias. 

Art. 33. AO estrangeiro registrado será fornecido documento 
de identidade. 

Paragrafo único. A emissão de documento àe ldentfdade, 
salvo nos casos de asilado ou de titular de visto de cortesia, oficial 
ou diplomático, está sujeita ao pagamento da taxa prevista na 
tabela de que trata o ar.t. 130. 

oAiPíTULO n 
Da Prorrogação do Prazo de -Estada 

Art. 34. Ao estrangeiro que tenha entrado na condição de 
turista temporário ou asilado e aos titulares de visto de cortesia, 
oficial ou diplomático, poderá ser concedida a prorrogação do 
prazo de estada no Brasil. 

Art. 35. A prorrogação do pr&zo de .estada do turista não ex
cederá a· noventa dias, podendo ser cancelada a -critério do Mini:;
tério da Justiça. 

CAPiTuLO III 

Da ~ansforlna.ção dos Vistos 
Art. 36. O titular do visto de que trata o art. 13, Item V, pode

rá obter transformação do mesmo para permanente (art. 16) , 
satisfeitas as condições previstas nesta Lei e no seu Regulamento. 

Parágrafo único. Na: transformação do visto poderá apli
c~>r-se o disposto no art. 18. 

Art. '37. :GJ vedada a legalização da estada de clandestino e 
de irregular, e a transformação em permanente, dos vistos de 
trânsito, de turista, temporário (art. 13, itens I a IV e VIl e de cor
tesia. 

Art. 38. O titular de visto diplomático ou oficial poderá obter 
transformação desses vistos para temporário (art. 13, Itens I a VIl 
ou para permanente (art. 16), ouvido o Ministério das Relações 
Exteriores, e satisfeitas as exigências previstas nesta Lei e no seu 
Regulamento. 

Parágrafo único. A transformação do visto oficial ou diplo
mático -em temporário ou permanente Importará na cessação de 
todas as prerrogativas, privllégios e imUllldades decorrentes da
queles vistos. 

Art. 39. A solicitação da transformação de visto não Impede 
a aplicação do disposto no art. 56, ·se o estrangeiro ultrapassar o 
prazo legal de estada no território brasileiro. 

Parãgrafo único. Bo despacho que. denegar a transformação 
do visto, caberá pedido de reconsideração na forma definida em 
Regulamento. 

Art. 40. A transformação de vistos de que tratam os arts. 36 e 
38 ficará sem efeito, se não for efetuado o r"glstro no pram de 
noventa dias, contados da publicação, no Diário Oficial, do deferi
mento do pedido. 

Art. 41. o titular de quaisquer dos vistos definidos nos arts. 
~~ ~~j,t;;',;,l~l~o:6 podera ter os mesmos transformados para oficial 

CAP1TULO IV 

Da Alteração de Assentamentos 

Art. 42. o nome do estrangeiro, constante do registro (art. 
30), poderá ser alterado: 

I - se estivei- comprovadamente errado; 
II - se tiver sentido pejorativo ou expuser o titular ao rldi

culo; ou 
m - se for de pronunciação e compreensã-o difíceis e puder 

ser traduzido ou adaptado à prosódia da língua portuguesa. 
· § 19 . o. pedido de alteração de nome deverá ser instruido com 

a documentação prevista em Regulamento e será sempre objeto de 
investigação sobre o comportamento do requerente. 

§ 29 Os erros materiais no registro serão corrigidos de ofício. 
§ 39 A alteração decorrente de desquite ou divórcio obtido em 

pais estrangeiro dependerá de homologação, no Brasil, da sentença 
res:P.Cctiva. 
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§ 49 Poderá ser averbado no registro o nome abreviado usado 
pelo estrangeiro como firma comercial registrada ou em qualquer 
atividade profissional. 

Art. 43. Compete ao Ministro da Justiça autorizar a altera
ção de assentamentos constantes do registro de estrangeiro. 

CAPiTULO V 

Da Atualização do ·Registro 

Art. 44. A Junta Comercial, ao registrar firma de que parti
cipe estrangeiro, remeterá ao· Ministério da Justiça os dados de 
identificação do estrangeiro e os do seu documento de identidade 
emitido no Brasil. • 

Parágrafo único. Tratando-se de sociedade anónima, a 'provi
dência é obrigatória ~m relação ao estrangeiro que figure na con
dição de administrador, gerente ou diretor. 

Art. 45. Os Cartórios de Registro Civfl remeterão, mensalmen
te, ao Ministério da Justiça cópia dos registres de casamento e de 
óbito de estra.ngeiro. 

Art. 46. O estabelecimento hoteleiro, a empresa imobiliária, o 
propri·etário, locador, sublocador ou locatário de imóvel e o síndico 
de edificio remeterão ao Ministério da Justiça os dados de Identi
ficação do estrangeiro admitido na condição de hóspede, locatário, 
sublocatário ou morador. 

Art. 47. Salvo o disposto no § 10 do art. 21, a admissão de es
trangeiro a serviço de entidade pública ou privada, ou a matrícula 
em estabelecimento de ensino de qualquer grau. só se efetivará se 
o mesmo estiver devidamente registrado (art. 30). 

Parágrafo único. As entidades, a que se refere este artigo re
meterão ao Ministério da Justiça, que dará conhecimento ao Minis
tério do Trabalho, quMldo for _Q caso, os dados de identificação do 
estrangeiro admitido ou matriculado ~ c·omunicarão, à medida que 
ocorrer, o término do contrato de trabalho, sua rescisão ou prorro
gação, bem 'COmo a suspensão ou cancelamento da matrícula e a 
conclusão do curso. - - -

CAPiTULO VI 

Do Cancelamento e do Restabelecimento do Registro 

Art. 48. O estrangeiro terá o registro cancelado: 
I - se obtiver naturalização brasileira; 
II -se tiver decretada ·sua expulsão; 
III - se ·requerer a saida do território brasileiro em carãter 

definitivo, renunciando, expressamente, ao direito de retorno pre-
visto no art. 50; ~ 

IV - se permanecer ausente do Brasil por prazo superior ao 
j}revisto no art. 50; 

V- se ocorrer a transformação de visto de que trata o art. 41; 

VI -·se houver transgressão do art. 18, art. 36 parágrafo úni
co, ou 98 a 100; e 

VII - se temporário ou asilado, no término do prazo de sua 
estada no terti tório brasileiro. 

§ 19 O ·registro p.oderá sei restabelecido, nos casos dos itenS 
I ou II, se cessada a causa do cancelamento, e, !!lOS demais casos, 
se o estrangeiro retornar ao territól"io brasileiro oom visto de que 
trata o art. 13 ou 16, ou obtiver a transformação j}revi.sta no art. 38. 

§ 20 OCorrendo a hipótese prevista no item III deste artigo, o 
estrangeiro dev1erá proceder à entrega do documento de identidade 
para estrangeiro e deixar o território brasileiro dentro de trinta 
dias. 

§ 39 Se da solicitação de que trata o item III deste artigo re
sultar isengão- do ónus fiscal ou financeiro, o restabelecimento do 
registro dependerá, sempre, da satisfação prévia dos referidDs en
cargos. 

TíTULO V 
Da Saída e do Retorno 

Art. 49. Não se exigirá visto de saída do estrangeiro que pre
tender sair do território brasileiro. 

§ 10 O Ministro da Justiça poderá, a qualquertempo, estabe
lecer a exigência de visto de saída, quando razões _de segurança 
interna aconselharem a medida. 

§ 20 Na hipótese do parágrafo anterior, o ato que estabelecer 
q exigência disporá sobre o prazo de validade do visto e as condi
ções r;ara a sua concessão. 

3 go O asilado deverá observar o disposto no art. 29. 

Art. 50. o estrangeiro registrado como permanente, que se 
ausEmtar do Brasil, poderá regressar independentemente de visto 
se o fizer dentro de dois anos. 

Parágrafo único. A prova da data da sai da. para os fins deste 
artigo,, far-se-á pela anotação aposta, pelo órgão competente do 
Ministerio da Justiça, no documento de viagem do estrangeiro no 
momento em que o mesmo deixar o território brasileiro. ' 

Art. 51. O estrangeiro registrado como temporário que se 
ausentar do Brasil, poderá regressar independentemente 'de novo 
visto, se o fiZ€r dentro do prazo de validade de sua estada no ter
ritório brasileiro. 

Art. 52. O estrangeiro titular de visto consnlar de turista que 
se ausentar do Brasil, poderá regressar independentemente de Íwvo 
visto, se o fize·r dentro d-o prazo de estada. no território brasileiro 
fixado no visto. ' 

TiTULO VI 

Do Documento de Viagem para Estrangeiro 

Art. 53. São documentos de viagem o passaporte para estran
geiro e o laissez-passer. 

Parágrafo único. Os documentos de que trata este artigo são 
de propriedade da União, cabendo a ~eus titulares a posse direta e 
o uso regular. 

Art. 54. Poderá &e•r concedido passaporte para estrangeiro: 
I - no Brasil: 
a) ao apátlida e ao de nacionalidade indefinida; 
b) a nacional de país que não tenha representação diplomática 

ou consular nD Brasil, nem representante de outro país encarregado 
de protegê-lo; 

c) a asilado ou a refugiado, como tal admitido no Brasil; 
II- no Brasil e no exterior, ao cônjuge ou à viúv:a de brasileiro 

que haja perdido a nacionalidade originária em virtude do casa
mento. 

Parágrafo único. A concessão de passaporte, no caso da letra 
b, do item I deste artigo, dependerá de prévia consulta ao Ministé
rio das Relações Exteriores. 

Art. 55. O laissez-passer poderá Se.r concedido, no Brasil ou 
no exterior, ao estrangeiro portador de documento de viagem emi
tido por governo não reconhecido pelo Governo brasileiro. ou não 
válido para o Brasil. 

Parágrafo OOico. A concessão, no exterior, de laissez-passer a 
estrangeiro registrado no Brasil como permanente, temporário ou 
asilado, dependerá de audiê~cia prévia do Wnistério da Justiça. 

TiTULO VII 

Da Deportação 
Art. 56. Nos casos de entrada ou estada irregular de estran

geiro, se este não se retirar voluntariamente do territórto brasileiro 
no prazo fixado em Regulamento, será promovida sua deportação. 

§ 19 Será igualmente deportado o estrangeiro que infringir o 
disposto l!lOS ·arts. 21 § 20, 24, 36, parágrafo único, 97 a 100, §§ 19 ou 
20 do art. 103 ou art. 104. 

§ 29 Desde que conveniente aos interesses naeionais, a depor
tação far-se-á independ_entemente da fixação do prazo de que tra
ta o caput deste artigo. 

Art. 57. A deportação consistirá na saída eompulsória do es
trange>ro. 

Parágrafo único. A deportação far-se-á j}ara o país da na
cionalid:ade ou de procedência do estrangeiro, ou para outro que 
consinta ein recebê-lo. 

Art. 58. Não sendo apurada a responsabilidade do transporta
dor pelas despesas com a retirada do estrangeiro, nem podendo este 
ou terceiro por ela responder, serão as mesmas custeadas pelo Te
Souro Nacional. 

Art. 59. O estrangeiro poderá ser dispensado de quaisquer pe
nalidade relativa à entrada ou estada irregular no Brasil ou for
malidade cujo cumprimento possa dificultar a deportação. 

Art. 60. O estl"angeiro, enquanto não se efetivar a deportação, 
poderá ser recolhido à prisão por ordem do Ministro da Justiça, 
J>elo prazo de sessenta dias. 

Parágrafo único. Sempre que não for possível dentro do pra
zo previsto neste artigo, determinar-se a identidade do deportan
do O?- _obter-se _documento de viagem para promover a sua retirada, 
a pnsao podera ser prorragada por igual período, findo o qual será 
ele posto em liberdade, aplicando-se o disposto no art. 72. 

Art .. 6!. Não sendo exeqüivel a deportação ou quando existi
rem IndlClOs sérios de peri'Culosida:de ou indesejabilidade do es
trangeiro, proceder-se-á à sua expulsão. 
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Art. 62. Nã:o se procederá à deportação &e implicar em extra
dição inadmitida pela lei brasileira. 

Art. 63. O deportado só P<lderá reing·ressar no território bra
sileiro se ressarcir o Tesouro Nacional, com correção mon-etária, daf: 
despesas com a sua deportação e efetuar, se for o caso, o pagamen
to da multa devida à época, tanibém corrigida. 

TíTULO vrn 
Da E:s:pulsão 

Art. 64. É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer 
for~a, atenta~ c~ontra a segurança nacional, a ordem política ou 
socral: a tranq~ihdade ou moralidade pública e a economia popular, 
ou CUJO procedimento o torne nocivo à conveniência e aos interes
ses nacionais. 

Parágrafo único. É passível, também, de expulsão o estran
geiro que: 

a) pra·ticar fraude a fim de obter a sua entrada ou nermanên
cia no Brasil; 

b) _ havend~ entrado no território brasileiro com infração à lei, 
dele nao se retrrar no prazo que lhe for determinado para fazê-lo 
não sendo a·conselhável a deportação; ' 

c) entregar-se à vadiagem ou à mendicância; ou 

d) desrespeitar proibição especialmente prevista em lei para 
estrangeiro. 

Art. 65. Caberá ~~lusivamente ao Presidente da República 
resolver sob~e a convenrencia e a oportunidade da expulsão ou de 
.sua revogaçao. 

Parágrafo único. A medida expul.sória ou a sua revogação 
far-se-á pOr decreto. 

Art. 66. Desde que conveniente ao interesse nacional a ex
pulsão do estrangeiro poderá efetivar-.se, ainda que haja Processo 
ou tenha ocorrido condenação. 

Art. 67. Os órgãos do MiniStério Público remeterão ao Mi
~istério da -!ustiça, de ofício, até trinta dias após o trânsito em 
Ju~gado, cóp:;.a da sentença condenatória de estrangeiro autor de 
cnme dolo_s<;t ou de qualquer crime contra a segurança nacional, a 
ordem polltwa ou social, a economia popular .a moralidade ou a 
saúde pública, assim como da folha de antecedentes penais cons
tantes dos autos. 

Parágrafo único. O Ministro da Justiça, recebidos os do
cumentos mencionados ne_ste artigo, determinará a instauração 
tle inquérito para a expulsão do estrangeiro. 

Art. 68. o Ministro da Justiça, a qualquer tempo, poderá de
terminar a prisão. por noventa dias, do estrangeiro submetido a 
processo de expUlsão e, para concluir o inquérito ou assegurar a 
execução da medida, prorrogá-la por igual prazo. 

Parágrafo único. Em caso de medida interposta junto ao 
Poder Judiciário que suspenda, provisoriamente, a efetivação do 
ato expulsório, o prazo de prisão de que trata a parte final do 
caput deste artigo ficará interrompido, atá a decisão definitiva do 
Tribunal a que estiver submetido o f-e_Ito~ 

Art. 69. Compete ao Ministro da Justiça, de ofício ou aco
lhendo solicitação fundamentada, determinar a instauração de 
inquérito para a expulsão do estrangeiro. 

Art. 70. Nos casos de infração contra a segurança nacional, 
a ordem política ou social e a economia popular, assim _como nos 
casos de comércio, posse ou facilitação de uso indevido de subs
tância entorpecente ou que dete1·J.lline dependência física ou psi
quica, ou de desrespeito a proibição especialmente prevista em 
lei para estrangeiro, o inquérito será sumário e não excederá o 
prazo de quinze dias, dentro do qual fica assegurado ao expulsando 
o direito de defesa. 

Art. 71. Salvo as hipóteses previstas no artigo anterior, ca
berá pedido de reconsideração no~:prazo de dez dias, _a contar da 
publicação do decreto de expuLsão, no Diá._1io Oficia! da União. 

Art. 72. O estrangeiro, cuja prisão não se torne necessária, 
ou que tenha o prazo desta vencido, permanecerá ern liberdade 
vigiada em lugar designado pelo Ministro da Justiça, e guardará 
as norffias de comportamento que lhe forem estabelecidas. 

Parágrafo único. Descumprida qualquer das normas fixadas 
de conformidade com o disposto neste artigo ou no seguinte, o 
Ministro da Justiça, a quãJquer tempo, poderá determinar a pri
são admini.strativa do estrangeiro, cujo prazo não excederá a no
venta dias. 

Art. 73. O Ministro da Justiça poderá modificar, de ofício 
ou a pedido .. as normas de conduta impostas ao estrangeiro e de

. sign.ar outro lugar para a sua residência. 

Art. 74. Não se procederá à expuLsão se 1mpllcar ·em extra
dição lnadmltlda pela lei brasileira. 

TiTULO IX 
Da Extradição 

Art. 75. A extradição poderá ser concedida quando o gover
no requerente .se fundamentar em convenção, tratado ou quando 
prometer ao Brru:;il a reciprocidade. 

Art. 76. Não se concederá a extradição quando: 
I - se tratar de brasileiro, salvo se a aquisição dessa na

cionalidade verificar-se após o fato que motivar o pedido; 
II - o fato que motivar o pedido não for considerado crime 

no Brasil ou no Estado requerente; 
III - o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar 

:1 crime imputado ao extraditando; 
IV - a lei brasileira impuser ao crime a pena ·de prisão igual 

ou inferior a um ano; 
V- o extradítando estiver a responder a processo ou-já hou

ver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em 
que se fundar o pedido; 

Vl - estiver extinta a punibilidade pela prescrição segundo a 
lei braslleira ou a do Estado requer~nte; 

VII - o fato constituir crime político; e 
VIII - o extraditando houver de responder, no Estado xeque

rente, perante Tribunal ou Juízo de excegão . 
§ 1.0 A exceção do item VII não impedirá a extradição quan

do o fato constituir, principalmente, infração da lei penal comum, 
ou quando o crime comum, conexo ao delito político. constituir o 
fato principal. 

§ 2.° Caberá. exclusiv3.mente, o.o Supr·emo Tribunal Federal, 
a apreciação do carâter da infração. 

§ 3.0 O Supremo Tribunal Fede·ral poderá deixar de consi
derar crime:; politicas os atentados contra Chefes ele Estado ou 
quaisquer autoridade:::. bem :1ssim os atas de anarquismo, terro
rismo, sabotagem, seq~estro de pessoa, ou que importam prOpa
ganct:l. de guerr:?. __ on de processo!S_ violentos para subverter a or-
dem politica ou social. · 

Art. 77. São condições para concessão da extrad!ção: 
I -. ter .sido o crime cometido no território do Estado reque

--rente ou serem aplicãveis ao e.xtJ:aditando as l·~':is penais desse Es
tado; ·e 

II - existir sentença final de privação de liberdade, ou estar 
a prisão do extraditando autorizada por juiz, tribunal ou autori
dade competente do Estado requerente, .salVo o disposto no art. 81. 

Art. 78. Qu::mdo maiS de um Estado requerer a extradição da 
mesma pes.soa:· pelo mesmo fato, terá pref·erência o pedido da
quele em cujo territério a infração foi cometida. 

§ V? Tratando-se de crimes diver:~os, terão preferência. su
cessivamente: 

I-- o Estado requerente em cujo território haja sido cometido 
o crime mais grav..:-, segundo a lei brasileira; 

II.- o _que em primeiro lugar houver pedido a entrega do 
extraditando. se a gravidade dos crimes for idêntica; e 

III - o Estado de origem, ou, na sua falta o domiciliar do 
extraditando, se os pedidos forem simultâneo.s. 

§ 2.0 Nos casos não previstos decidirá .sobre a preferência o 
Governo brasileiro. 

~ 3.0 Havendo tratado_ ou convenção com algum qos Esta
do~ re_querentcAs, prevalec·erao suas normas no que di.sserem res-
peito a prcferenCia de que trata est€ artigo. · 

Art. 79. A extradição será requerida por via diplomática ou. 
na falta de agente diplomático do Estado que a requerer, direta
m€~"te: de Gc_:>ve!llo a Governo, devendo o pedido ser instruído com 
a col?1a _autentica ou a certidão da sentença condenatória. da de 
:pr~munc1a ou da que decretar a prisão pr·eventiva, proferida por 
JUlZ ou .autorid:lde competente. Esse d-ocumento ou qualquer outro 
que se Juntar ao p~dido c:mterá indicaqões precisas ,sobre o local, 
data, r:atureza e circunstancias do fato criminoso. identidade do 
extraditando. e. a_in_?a. cópia dos textos legais sobre o crime, a 
pena e sua prescnçao. 

§ 1.0 O encaminhamento do pedido por via diplomática con
fere autenticid.:.de aos documentos. 

§ 2.0 Não havendo tratado ou convenção que disponha em 
contrár.io, os documentes indicado<; neste artigo serão acompanha-.-
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dos de versão oficialmente feita para o idioma português no Es
tado requerente. 

Art. 80. O Mintstério das Rel3.çées Exteriores remete rã o pe
dido ao Ministério da Justiça. que or<i·enará a prisão do extradi
tando colocando-o à disposição do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 31. Em caso de urgê!lcia. pod-erá ser ordenada a prisão 
preventiva do extraditando de!de que pedída, em termos hábeis, 
qualquer que >"e:a o meio de comunicação. por autoridade compe
tente, agente diplomático ou consular do Estado requerente. 

§ 1.0 O pedido. que noticiará o crime cometido, deverá fun
damentar-se em sentença condenatória. auto de prisão em fla
grante, mandado de prisão, ou, ainda. em fuga do indiciado. 

§ 2.0 Efetivada a prisão, o Estado requerente deverá formali
zar o pedido em noventa dias, na c-onformidade do art. 79. 

§ 3.0 A prisão com base neste artigo -não será mantida além 
do prazo referido no parágrafo anterior, nem se admitirá novo 
pedido pelo mesmo fato sem que a- extradição haja .sido formal
mente requerida. 

Art. 82. Nenhuma extradição se:rá---c-õàcedida sem prévio pro
nunciamento C:o Plenário do Supremo Tribunal Fed·eral sobre sua 
legalidade e procedência não cabendo recurso da decisão. 

Art. 83. Efetivada a prisão do extraditando cart. 80), o pe
dido será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. 

Parágrafo único. A prjsão perdurará até o julgamento final 
do Supremo Tribunal Federal, não sendo _admitidas a liberdade 
vigiada, a prisão domiciliar, nem a prisão-albergue. 

Art. 84. Ao receber o pedido, o Relator designará dia e hora 
p1ra o interrogatório do extraditando e, conforme o caso, dar-Ihe
á curador ou advogado, se não o tiver, correndo do interrogatório 
o prazo de dez dias para a defesa. 

§ r.o A defesa versará sobre a identidade da pessoa reclama
da, defeito de forma dos documentos apresentados ou !legalidade 
da extradição. 

§ 2.0 Não estando o processo devidamente instruído, o Tri
bunal, a requerimento do Proc:urador-Geral da República. poderá 
converter o julgamento em ~iligêncla l?ara suprir ~ falta no praz? 
improrrogável de sessenta dlas, decorndos os qua1s o pedido sera 
julgado independentemente da dlllgência. 

§ 3.o O nrazo referido no parágrafo anterior correrá da data 
da notificação que o Ministério das Relações Exteriores fiZer à 
Missão diplomática do Estado requerente. 

Art. 85. Concf'dida a extradicão. será o fato comunicado 
através do M:lnistér!o das Relações Exterio!'es à Missão diplomática 
do Estado requerente que, no prazo d't sessenta dias da comuni
cação.. deverá retirar o extraditando do território brasileiro. 

Art. 86. Se o Estado requerente não retirar o extr2ditando do 
território brasileiro no prazo do artigo anterior, será ele posto em 
libedade. sem pre,iuizo d-e responder a proce~so de expulsão se o 
motivo da extradição o recomendar. 

Art. 87. Negada a extradição, não se admitirá novo pedido 
baseado no mesmo fato. 

Art. 88. Quando o extraditando estiver sendo processado ou 
tiver sido_ condenado. no Brasil. por crime punível com pena pri
vativa de liberdade a extradição será executada soment·e depoi~õ> 
da conclusão do processo ou do cumprimento da pena. res<::alvado. 
entretant-o. o disposto no art. 66. 

Parágrafo único. A entrega do extraditando ficará igual
mente ad:ada se a efetivação da medida puser em risco a sua vida 
par causa de enfermidade grave comprõVada por laudo médico 
oficial. 

Art. 89. o Governo poderá entregar o extraditando- ainda 
que responda a processo ou esteja condenado por contravenção. 

Art. 90. Não s-erá efetivada a entrega sein que o Estado re
querente a.~suma o compromisso: 

I - de não .ser o extraditando preso nem processado por fatos 
anteriores ao pedido; 

II - _de computar o tempo de prisão que, no Brasil, foi im
posta por força da extradição; 

III - de camutar em pena privativa de liberdade a pena cor
poral ou de morte, ressalvados. quanto à última os casos em 
que a lei brasileira permitir a sua aplicação; 

IV - de não ser o extraditando entregue, ~em consentimento 
do Brasil, a outro Estado que o reclame; e 

V - de não considerar qualquer motivo político para agravar 
a pena. 

Art. 91. A entrega do extraditando, de acordo com as leis 
brasileiras e respeitado o direito de terceiro, será feita com os ob
jetos e instrumento.s do crime encontrados ein seu poder. 

P::t.rágrafo único. os objetos e in;trumentos referidos neste 
artigo poderão .ser entJ:egues independ.entemente da entrega do 
extraditando. 

Art. 92. O extraditando que, depots de entregue ao Esta<!o 
requerente, escapar à a<;ão da Justiça e homiziar-se. no Brasil, ou 
p:::.r ele transitar, s-erá ctet,ido m;ediante pedido fe-ito diretam-ente 
por via di,plomática., e de novo entregue sem outras .fDrmalidades. 

- Art. 93. Salvo motivo de o>"dem pública, poderá ser permiti
do, pelo Minis~ro da Justiça, o trânsito, no ~rritório brasi_leiro, 
de p-e~-s.o·a:.s extraditadas ,por Estados estrangen-us, bem assun o 
da respectiva guarda, mediante ap:r;e.sentaçã;o de documentos com
probatórios de _concessã·o da medida. 

TiTULO X 

Dos Direitos e Deveres do Estrang~eiro 

A.rt. 94. O estrangeiro residente no Brasil goza de todos os 
ct.:.reit:J.s reconhecidos aos brasileiros, nos termos da Constituição e 
das leis. 

Ar' .. 95. Sempre que lhe fo~ exigido por quO::quer autoridade 
ou seu agente, o e-strangeiro deverá exibir documento comrprob.a
tório d,e sua estada legal no território l::.ra.sileiro. 

'P::::w:'ágrafo únic::>. Para os fins_ d~ste arti~o e dos arts. 42, 44, 
46 e 4.7, o docwmento deve_rá ser apresentado nb original. 

Ar~. 96. O exercício de at1vidade re-munerada e a matrícula 
em e.3tabelecimento de ensino são .permitidoo ao estrangeiro com 
as res "riçõas estabelecidas nesta Lei e no seu Regulamento. 

Art. 97. Ao estrangeiro que se enc.ontra no Brasil ao amparo 
de visto de turista, de trânsito ou temporário de que trata o art. 13, 
item IV, bem como aos de,pend.ente.s de titulares de quaisquer vis
tos t·empor:irios é vedado o exercício de atividade r.emunerada. Ao 
'itular de visto tempol'á.rio de que trata o art. 13, item VI, é ve
dado o exercicio de atividade remu~rada por fonte brasileira. 

Art. 98. Ao estrangeiro titUlar de visto tempurário e ao que 
se encontle no Brasil na condição do art. 21, § 1.0 , é vedado es
tabe·kcer-s-e cem firma indiviO.uar, ou exercer cugo ou função 
<le adlministra,dor, gerente ou diretor de sociedade comercial ou 
civil, be·m como inscrever-.se em entidade fiscalizadora do exer
cício de profissão regulamentada. 

Art. 99. O estrangeiro admitido na condição de temporário~ 
so1b regime de contra.to, só poderá exercer atividade junto à en
tidade pela qual foi contratado, na oportunidade da conces~· do 
visto, salvo autorização expressa do· Ministé-rio da Justiça, ouvido 
o Ministério do Trabalho. 

Art. 100. O estrangeiro admitido na forma do art. 18, ou do 
art. 36 parágrafo único, para o desempenho de atividade _profis
sional c·erta, e a fixação em região determinada~ não poderá, den
t.r::> do prazo que lhe for fixado na opo.:r;tunidade da oo-nce.ssão ou 
da transf.Qrmagão do visto, mudar de domicilio nem de atividade 
profissional, ou exercê-la fora daquela região, salvo em caso ex-

cepciona:l, mediante autorização prévla do Ministério da Justiça, 
ouvido o Ministério do Traba·lho, quando necessário. 

Art. 101. O estrangei:ro registrado é obrigad? a comuni7ar 
ao :M:inistério da Justiça a mudança do seu domiclU'O ou r:esiden
cia devendo fazê-lo nos trinta dias imediatamente seguintes à 
suá efeti:vaçãn. 

Art 102. O estrangeiro que adquirir naci•onalidade diversa 
da con~·tante do registro (art. 30) de-verá, nos noventa dia.s seguin
~es, requerer a ave:r:bação da nova na.ctona.Iidade em seus a.'S\Sen
t.amen~os. 

Art. 103. o portador d·e vlsto de cortesia, oficial ou diplomá
tico só poderá ex·ercer a·tiv~Gad-= Nmunerada em favor do. Estado 
estrangeiro, organ~zação ou agência interna-cional d_e caa:-acter in
tergav.ernamental .a cujo ser~iço se e~contr': no Pa1s, ou. do Go
V·erno ou d2 .entidade brasileiros, mediante 1nstrumento lnteTna
cional firmado com ou+ro Govenro que encerre cláwula es.pecífica 
oobre o assunto. 

§ 1.o O serviçal com visto de cortesia só p-oderá exercer ati
vidade remunerada a serviço pa:ticular d·~ t~tular de visto de cor
tesia, ofici·a·: ou diplomático. 

§ 2.o A mlssão, o:g9.niz.?-ç5.o ou pe3.So.a, a cujo serviço se en
contra o serviçal, fica re.~ponsãvel pela sua saída do território 
bra·sileiro, no· prazo de trinta dias, a contar da d~ta em que ces
sar o vínculo em,pr·~gltíci::;, sob pena de de.portaçao do mesmo. 

§ 3.0 Ao titular de qualquer dos victoõ referidos neste artigo 
não se a·p.Jica o d~.sposto na 1egis1ação tra.balhista. brasileira. 
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Art. 104. A:o estrangeiro que tenha ·entrado no Brashl na con
dição de tur:sta ou em trânsit-o--é- P!fJi'bido o -engajamento como 
t;ri1pulante em porto br-asileir_o, salvo e·m navio- de bandeira de 
seu país, por viagem não redonda, a requerimento do_ transporta
dor ou do seu agente, median ... .e autorizaçãcr do Ministério da Jus
tiça. 

Art. 105. É V€dado ao estrangeiro: 
I - .ser prop-rietário, annadoi" ou comandante de navio na

c:o·naJ., i~usiv·e_ nos serviços de nav·egacão fluvial e lacustre; 

!L:...._ __ Sei' :i)l'loprletã.rio de empresa jornaUstica de qualquer es
pécie, e d-e empresas de tel·e.vi.são e d<e radiodtfusão, só_cio o·u acio-

1 nista de sociedad.e proprietária des.sa: empresas; 

III __: :S-er -1·-esp.::::nsável, o!ientador intelectual ou administrati
vo da-s empresas menc:~anadas no 1tem anterior; 

IV - ob~ er concessão ou autorização para a pesquisa, pros
pecção, exploração e aprove-itame:rito das jazidas, minas e demais 
recursos. minerais e dos potenciais de ener.gia hidráulica; 

V - ser proprietário- ou ex:plorador d€ a-eronB .. ve brasileira, ·res
salvado o di=mcsto na leg~slação especíifica; 

Vl. - .ser oorretor de navi-os, de fundos públicos, letioeiro e 
de.S'ilJachante aduaneirD; 

VII - participar da a;dm!n!stração ou repa:-esentação de sin
dicato ou associação prc>!iss!onal, bem como de ent!dad·e !iscall
zadora do exerci-cio de profissão regulamentada; 

VIII - ser prático de barras, portos, rios, lagos e can.ais; 
IX - possuir, manter ou operar, mesmo com anlador, apa

r·elho de radiodifusão, de radiotelegrafia e similar, salvo reciproci
dade de t.ratamen"o; e 

X - prestar assistência religiosa às Flarça.s Armadas e Au
xiliares, e t3.mh~m aos est~belecimentos de internação coLetiva. 

§ 1.0 O di.>posto no item I deste artigo não se aplica aos 
navios nacionais de pesc-a. 

§ 2. 0 _Ao português, no gozo d·OS dir:eitos e obrigações previs
tos no Estatuto da I·gualdade, apenas lhe ·é defeso: 

a) as.sumir a re,snJonsabilidade e a orien~:ac;ão intelectual e ad
m:nistrativa das empresoo mencionadas no item II deste artigo; 

b) se·r pi'Dprietário.s, armador Ou comandante de na-vio nacio
na·l, inclusive de navegação fluvial e lacustre, ressalvado o dis
posto no parágrafo anterioc; e 

c) presta.r assistência religiosa às Forças Armad31S e auxiliares. 
Art. 106. O e.strangeirD admitido no território br.a.sileiro nãO 

pode exercer ~tividade de natureza po-lítica, nem se imiscuir, di
veta ou indiretam_ente, nos negócios públicos do Brasi·l, sendo--~he 
especialmente vedado: 

I - organizar, criar ou manter soc~edade o-u quaisquer enti
dades de caráter político, ainda que tenham porr fim apenas a 
propaganda ou a difusão, exclusivamente entre compatriotas, de 
idéias, pr-ogramas ou norma.s de ação de partido.s politicas do 
pais de orig>em; 

II - exer_cer __ açã'O indiVid_ual, junto a compatriotas_ ou_ não, 
no &2ntldo de obter, medlamte coa~ão ou constrangimento de 
qualq·uei:- natur·e-Z:3., ade·são a id,lé-ias, programas ou normas d~ 
ação de partidos ou facções políticas de qualquer pais; 

III - organizar desfiltes, passe a ta.s, oomicioo e reuniões de 
qua1quer natur:eza, ou deles rparticipar, com os fins a que se refe_
r·em os itens I e II d·este artigo. 

Parágrafo únl.co. O disposto no "caput" deste artigo n~ se 
aplica ao português benef:.c!ário do-Estatuto da. Ignalc!ade ao qual 
tiVJeT sido rerconhecido o gozo de dir€1to.s p<Jilít!,cos. 

Art. 107. É licito aos est"angeiros associarem-se para fins 
culturais, religiosos, recreativos, beneficentes ou de assi.stência, 
f:liarem-se a clubes sociais e desporti-vos, e a quaisquer- outras 
enJidades _ cnm iguais fins, bem como ~parti-ciparem de reunião 
comemorativa de datas nacionais ou acontecimentos de sig!U:iJfica
ção patriótica. 

.parágrafo único. As entidades menc!ona.das neste artigo, S·e 
constituídas de mais da me·tade de associado.s estrangeiros, somen
te >pDderão fun'eionar mediante autorização do Ministm da Jus
ti9a. 

Art. 108. A en'idade que hou"\'er ohtido re.gistro mediante 
falsa dedar~ç~ de seus. ~ins, ou que passar, depois de re·gi.strada, 
a e?'ercer at1v1dades pro1b1das, terá .sumariamente cancelado o seu 
regrstro :t?elo :Ministro da Justiça, e ::reu funcionamento será. sus-
penso ate que s;.;ja judicialmente dis.so~vida. · 

Art. 109. O Ministro da Justiça poderá, se!lliPre <rue conside
rar conveniente aos interesses nacionais, im.l)edir a realizacão. 

por estrangeiros, de conferências, congre'Ssos e exibições artisticas 1 
ou_ folclóricas. 

TiTULo XI 

Da Naturalimção 

CAP1T!JLO I 

Das Condições 

Art. 110. A concessão da natura:Jza.ção nos casos previstos no 
art. 145, item II, alínea b, da Constituição, é f_aculdade exclusiva 
do POd;er Eke.c-utivo e fa.r-s.e-á medi_ante _ _portaria do Ministro da 
Justiça. - -

Art. 111. São condiçõ~ para a concessão da naturalização: 
I - Cápâcidade -civil, seguridO a iEü brasileira; 
II - ser registrado como permanente no BrasU; 

III --residência contínUa -no território brasi1etro-, pelo prazo 
mlnimo de quatro ano.s, imediatamente anteriores ao pedido de 
naturalização; 

- TV - l·er e -esc.rever a língua portugwesa, considerada'S as con-
dições do naturalizando; -- -

V - ~ercíclo de profissão ou po·.sse de bens .suficientes à ma
nutenção própria e da família; 

VI - bom procedimento; 

VII - inexistência de d!Enúncia, ·pron*ncia ou condenação no 
Bxasil ou no ext.erior por crime dolDso a que seja oolllllnada pena 
m.in:m'a d~ p:risão, a.biS~tratamente considerada, superior a 1\.lin 

ano; e 
VIII - boa saúde. 
§ 1.0 Verificada, a qua~·quer tempo, a falsidade ideológica ou 

material de qualquer dcs requisitos exigidos neste artigo ou nos 
á11tigos 112 e 113 de.sta Lei, será de·clara_do nulo o ata de naturali
z;ação sem prejuízo da ação penal cabível pela. in1fração cometida. 

§ 2.0 A declaração de nulidade a que se refere o parágrafo 
.anrer:.or processa.r-se-á administrativamente, no Ministério da Jus
tiça, de oofício o.u mediante re:presentação fundamentada, concedi
do ao naturalizado, para defe.sa, o prazo de quin:l!e dias, contados 
da not·ificação. 

Art. 112. O praz.o de residência fixado no artigo 111, item III, 
poderá ser re:Iuzido se o naturalizado preencher qualquer da.s 
seguintes oonà.ições: 

I - ter filho ou c&njug€ brasileiro; 

II - ser !1lho de brasileiro; 
III - haver prestado ou poder prestar serviços re!Jt vantes ao 

Bra.sll, a juízo do Ministério da Justiça; 
IV - recom€ndar-se ·por sua ca;paeidade proflsslona.'l, cienti

fica ou artística; ou 
V- ser proq>r!etár!o, no Brasil, de bem imóvel, cujo valor seja 

igual, pelo menos, a. mil vezes o maior valor de r~rên.:cia; ou 
ser industrial que disponha de fundos de igual valor; ou possuir 
cota o-u ações integralizadas de montante, no mínimo, idêntleo, 
em sociedade cronercial ou civi:l, destinada, principal e permanen
temente, à exploração de atividade industrial ou agrícola. 

Parágrafo único. A residência será, no .nún.imo, de um ano, 
nos casos dos itens I a Ill; de dois anos, no do item IV; e de 
·três anos, no do item V. 

Art. 113. iDispensar-se-:l. o requisito da residência, exigindo
se apenas a estada no Brasil por trinta dias, quando se tratar: 

I ,_ de cônjugm· estrangeiro casado há ma1s de cinco amos com 
diplomata brasileiro em. atlv!dade; ou 

H - de estrangeiro que, empregado em M:Lssão Diplomática 
ou em Repartição Gonsular do B:rasil, contar mais de dez anos de 
serviços ininterruptos. 

Art. 114. O estrangeiro que pretender a na;turalização deverá 
requerê-la ao M!nistro da Justiça, declarando: nome por extenso, 
naturalidade, nacionalidade, filiação, sexo, estado civil, dia, mês e 
ano de nascimento, px-ofi.ssão, lugares onde haja residido anterior
mente no Brasil e no exterior, se satisfaz o requiSito a que alude 
o art. 111, ;tem Vli e se de.seja ou não traduzir ou ad"!!)lar o seu 
nome à língua portuguesa. 

Parágrafo único~ Qu-al·quer mudança de nome ou do preno
me, posteriormente à naturalização, só por exceção e motivada
mente será permitida, mediante autorização do Ministro da Jus
tiça. 

Art. 115. O estrangeiro admitido no Brasil durante os pri
meiros cinco anos de v.!da; e.st3.1belecido de·finitlvannente no terri
t-ório bra.sUeiro, poderá, enquanto menor, requerer ao Ministro da 



Outubro de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S.,ão II) Quinta~feira 8 5245 

Jiustiça por Intermédio de ·seu representa:.nte legal, a emissão de 
certificado provisório de. na.turallzaçã,o, que valerá como prova de 
na.cionalldade brasileira até dois anos depois de a;tingida a ma.iort
dade. 

Parágrafo único. A naturalização se tornará delf1t!itiva se o 
titular do certificado . provisório, até ·dois ano.s . wpós atingir a 
. maioridade, confirmar eJOp!I'essamente a infJenção de ~ontinuar 
brasileirO, em requerimento dirigido ao Ministro da Jiustiça.. 

Art. 116. o requerfm.ento de que trata. o art. 114, dirigida ao 
Ministro da Justiça, será aJPresentada; no Distrito. Federal, _Estados 
e Territórios, ao ó"gão ~-tente do Ministério da Justiça., que 
proe_ed-erá a sindicância .sobre a Vida pregressa do naturalizando 
e opinará quanto à concveniêncla da naturalização. 

.\rt. H 7. ·Recebido o processa pe1o dirigente do ól1!lã<> corilrr>e
tente do Ministério da Justiça, poderá e!:e determinar, se neces~ 
sário, outras diligências. Em qualquer hipótese, o processo devera 
se-r- submetido, com parecer, ao :Ministro da Jiu.stlça.. 

Parágrafo único. O dirigente do órgão cozna>etenfJe do Mlnis
tério da Justiça determinará o arquivamento do pedido, se o na
turalizando não sa.til>fizer, conforme o caso, a qualquer d~· condi
ções pr-evistas no art. 111 ou 115, cabendo reconslderaçao desse 
despacho; se o arquivamento for mantido, poderá o naturalizando 
reco~rer ao Ministro da .rustiça; em 3Jl1bos os casos, o prazo _é de 
'rlnta dias contado.s da publ!cação do ato-. 

Art. 118. Pulillcada no Diário Oficial a Portaria de natura
lização, será ela arquivada no ó"gãn cmÍllpetente do Mln!stério da 
Justiça,. o qual emitirá cerillicado relativo a cada naturali2Wldo, 
que sera entre.gue na forma fixada em Re!'Juiamento·. 

Parágrafo único. A naturalização ficará sem efeito, se o cer
tificado não for so!lcltado pe'"'o naturalizando, no prazo de doze 
meses, contados da data da publicação do ato, salvo motivo_ de 
força maior devidamente comprovado. 

A!lt. 119. No curso do processo de n~tl..iralizaç_ão, poderá qual
quer do povo impugná-la, desde que o faga fundamentadamente. 

Art. 120. A sati1sfação das condições previstas nesta Lei não 
asseguz:a ao .estrangeiro direito à naturalização. 

CAPíTULO II 
Dos Efeitos da Naturalização 

Art. 121. A naturalizaçoo, salvo a hipótese do artigo 115, só 
produzirá efeitos após a -entrega do certificado e confere ,ao natura
liza~:!'o o gozo -de todos os direitas civis e políticos, exce:.uados os 
que a Constituição Federal atribui exelusivamente aiiY bra.s~lelro 
nato. 

Art. 122. A naturalização não importa aquiiSição da naciona
lldade brasileira pelo cônjuge e filhos do naturalizado, nem auto
riza que estes entrem ou se radiquem no Brasil sem que satisfa
çam as exigências desta Lei. 

Art. 123. A naturalização não extingue a responsabilidade 
civil ou penal a que o naturalizando &l~av,a ,anteriorment-e sujeito 
em qualquer outro país. 

TíTULO XII 
Das Jnfrações, Penalidades e seU Procedimento 

CAPíTULO I 

Das Infrações e Penalidades 
Art. 124. C.onst!tui infração, sujeitando o infrator à;s penas 

aqui cominadas: 
I - 'entrar no território brasUeiro sem estar autori~do (clan

destino); 
Pena: deportação. 

Ir .... :: demorar-se no território brasileiro ·após esgotado o prazo 
legal de estada; 

Pena: multa de um décimo do maior valor de referência, por 
dia de excesso, até o máximo de dez vezes o maior valor de refe
rência, oe depo:n~ção, caso não saia no prazo fixadO. 

III - deixar de registrar-se no órgoo competente, dentro do 
pra;zo estabelecido nesta Lei (al'tigo 30); 

Pena: multa de um ctécimo do maior valor de referência, por 
dia de excesso, até o máximo de dez vezes .Q maior valor de refe
rência. 

IV - deiJ<ar de cumprir o cllisposto nos artigos 95, 101 e 102; 
Pena: multa de duas a dez vezes o nraior valor de referência. 

V - deixar a empresa transportadora de atender à m·anuten-
ção ou promover •a saida do território 'bra.sUeiro do dand.estino ou 
<lo impedi<lo (artigo 27); 

Pena: -.multa de •trinta veres o :maior valor de ,referência, por 
estro.ngelro. 

VI - transporbar -para o Brasil estrangeiro que esteja sem a 
dom.im.entação em ordem; 

Pena: multa de dez vezes o maior valor de referência, por es-
trangeiro e sua retirada do território brasil-eiro. · 

VII - ·empregar ou mànter a seu serviço estrangeiro em situa
ção Irregular ou impedido de exercer "'tlvldade rellliUl1erada; 

Pena: multa de trinta vezes o maior valor de referência, por 
estr:ang:eiro~ 

vm - infringir o disposto nos artigos 21, § 2.0 , 24, 97, 1_03, 
§§ 1.0 ou 2.0 e 104; 

Pena: deportação, 
IX - infringir o disp<:.sto no artigo 25; 
Pena: muita de cinco v>Eres o maior valor de ref.erênci'a para o 

resgata.dor e de,portaçãó :para o estr.ingeirõ. 
X -· Infringir o disposto nos artigos 18, 36, parágrafo único, ou 

98 a 100; 

Pena: cancel,amento do registro e deportação. 
XI - infringi·r o <lispooto nos .artig-os 105 ou 106; 

Pena: detenção de um a três anos e eXipulsão. 
XII - introduzir estrangeiro clandestiname.tlte ou ocultar 

clandestino ou irregular; 
Pena: detenção de um a três anos e. se. o infra.tor for estran

geiro, e~ulsão. 
XIII - fa;zer declairação falsa em processo de transformação 

de vi:;to, d,e registro, ode alteração !de assentamentos, de natl}-'l"ali
zação, ou para a ob:engão de passaporte ipara estrangeiro, Ia•ssez~ 
passer, ou, quando exigido, visto de saída; 

Pena: reclusão de. um a cinc,..._ -q,nos e, se o infra'bor for estran~ 
gelro, expulsão. 

XIV - infringir o disposto nos .artigo.• 44 a 47; 
Pena: multa de cinco ·a dez vezes o maior vaLor de refierência. 
XV ...:.. infrln!dr o disposto nos artigns 26, § r.o ou 63; 

Pena: depoxt::...~ão e, ila reincidência, expulsão. 
XVI - infringir ou debtar de observar qualquer disposição 

desta L:ei ou de seu Regulamento para a qual não seja cominw~a 
sanção especial; 

Perui: multa ode duas a ·cinco vezes o maior _valor de refe
rência. 

Parágrafo único. As pen-alidades previstas no Item XI, apli
cam-se tam.'bém aoo direOOres das entidades referidas no item I 
do artigo 106. 

Art. 125. As multas prevw:a.s neste CapítUlo nos casos de rein
cidência, poderão 'ber os !'lespeetivos valores· aumentados <lo dobro 
ao qulntUiplo. 

CAPíTULO II 
Do Procedimento para Apuração das Infrações 

Art. 126. A infração punMa. com multa será apurada :em pro
cesso administrativo, que terá por base o respectivo auto con-
forme se displl!ler em Regulamento. ' 

_Art. 127. No caso do ·artigo 124, itens XI a XIII, observar-se-á 
o Codigo de Proce..~o Penal e, nos casos de -de.portação -e eXpulsão, 
o disposto nos Títulos VII e VIII d"-'ta Lei, respectivamente. 

TíTULO XIII 

Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 128. 1Fica criado o Conselho Nacional de Imigração, vin~ 
culado ao Ministério do Trabalho, a quem caberá, além das atribui
ções constantes dest·a Lei, orientar. coordenar e fiscalizar as ativi-
dade<l de >migração. · 

§ 1.0 O Conselho Nacional de Imigração será integrado por 
um representante Ido Ministério do Trabalho, que o presidirá, um 
do Ministério da Justiça, um do Ministério das Relações Exteriores, . 
um do Ministério da Agricultura e um do Ministério da Saúde, 
nomeado pelo Presidente da República, .por indicação dos res
pectivos Minlstrns de Estado. 

§ 2.0 A Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional 
manterá um obeervador Junto ao Conselho Nacional de Imigraçoo. 

§ 3.0 - O Poder Executivo ·disporá sobre a estrutura e o funcio
namento do Conselho Nacional de Imigração. 

~-) 
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Patágra.fô únloo. (Veta.<lo.) 

·· ATt. 129 .. o':Pocie.r Execu.tivo fi.ca autorizado a firmar acordo3 
internacionais pelos quais, observado o rprlncíplo da reciprocidade 
de tratamento a brasileiros e respeitados a conveniência e os inte-
res.res nacionais, estab-eleçam-se as condições paPa a c-onceiSSão, 
gratuidade, isenção ou dispensa dos vistos e.statuidos :ile>Sta· Lei. 

Art. 130. Fi·ca aprovada -a tabela de emolu:m.entos consulares 
e _taxas que integram esta Lei. 

§ 1.0 Os valo~s 1da-s taxas incluídas na tabela terão reajus
tarnento 3:11JUal na m·esm·a ptopoi"Ção ·do coefi.ci·ente ·do valor de 
ref-erência. 

§ 2.0 O Mini&!".ro daG Re-lações Exte·r1o.res fic-a ~autorizado a 
aprovar, mediante Portaria, a revisão dos valor.es dos emolumentos 
consulares, tendo em conta a taxa de câmbio do cruzeiro/ouro com 
as principals moedas de livre convertibilidade. 

ATt. 131. Fica o Ministro da Justiça, autorizado a instituir 
mo-delo úni,co de cédu.lJa de i!dentidade .para •estrap.geH-o, portador 
de visto temporãrio ou perm·anente, a qual terá valicl.adJe em. todo o 
território bra.sileiro e substituirá as carteiras de identidade em 
vigor. 

Parágrafo único. Enquanto não for criada a cédula de que 
trata este artigo, ·contin-uarão válidas: 

I - as ·cartekaJS de identid·ade emitidas com ·base no artigo 
135\do Deereto n.0 3.010, de 20 de agosto de 1938, bem -como ·as cer
tidões de crue tmta o § 2.0 do artigo 149 do meomo Decreto; e 

II - as emitlc>as e as que o sejam, com base no Decreto-iei 
n.0 670, de 3 de julho de 1969, e nos 'artigos 57, § 1.0 , e 60, § 2.0, do 
Decreto n.o 66.689, de 11 de junho de 1970. 

Ant. 132. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar, co-m os 
Estados de que sejam nacionais os estrangei"Iios qUie estej.am em 
situação Ilegal no Brasil, acordos bliaterais pc>r força doo quais tal 
situação sej-a regularl•ada, desde que: - -

I - a regularização se ajuste às oon:dições enum·e~adas no ar-
tigo 18; e 

II - os estrangeiros benefidadQs: 
a) hajam entrado no Brasil antes de_ 31-<le dezembro d,e 1978;-
b) satisfaçam as condições enumeradas no ·artigo 7.0: e 
c) requeiram a Tegularização de ~ua sit~ação no prazo im

prorrogável de noventa dias a contar <la ·entrada em vigor do 
acordo. · 

Parágrafo único. Nos acordos a q1,1e se refe.r•e este artigp deverá 
constar ne;cessariamente contrap.a.rlid·a ipel·a qual o Estfdo ·de que 
sejam nacionais os estrangeiros beneficiados se. comprometa a:·. 

I -controlar estritamente a emj,goo.ção para o. Brasil; 
II _- arcar, em condições a sere:ín · aj ú.stadas, cotn · Os custós 

de .tliansporte oriundos da deportação de seus nacionais; 

III - prrestar coo·peração finanCeira _e técnica ao assent.a
mento, na forma do antigo 18, dos :.seus nacionais que, em· -virtu-de do 
a~cordoQ, tenham regul•aTizada sua pennanên'Cia no Br.a.sil. 

Art. 133. O estmngeiro que se encontre residindo- no BvasU n~ 
condição prevista no artigo 26 do Decreto-lei n.9 941, de 13 de 
outubro de 1969, deverá, para. continuar a residir no território 
brasHeiTo, requerer permanência ao órgão competente do Ministétlo 
ela Justlç_a dentro do prazo de noventa dias lmprorrogávels_ a 
coon~'\r d,a_ data da- entrad•a em vigor desta Lei. 

Pâ.rãi~.afo único. Independerá da satis~ação àas exigências 
de caráter especial referid-as no artigo 17 desta Lei a autorização 
a que alude este artigo. · -

Art. 134. Se o estrangeiro tiver ingressado no Brasil ·até 20 
de agosto 1de 1938, data da entrada em vigor do Decreto n.0 3.010, 
desde que tenha mantido residência continua no ~~e:rri.tório brasi
leiro, a partir daqueLa data, e prov·e a qualificação, incluGive a 
nacionalidade, ,poderá requerer p.ermanênda ao órgão ·comp-etente 
do Ministério da Justiça, observado o disposto no parágrafo únieo 
do artigo anterior. 

AD:. 135. Aplica-se o .disposto nesta Lei aos requerimentos de 
naturali~acão .em cunso no- Ministério da Justiça. 

Parágrafo úni·oo. _ Os certificados de naturalização emitidos até 
·a d·ata da publicaçOO desta Lei serão entoogue.s na forma prevista 
no Decreto-lei n.0 941, de 13 de outubro d-e 1969, e nO seu Regula
mento, no De·cr.eto n.0 66.689, de 11 ·-cte_ junho de 1970, com as alte
rações introduzidas .pela Lei n.0 6.262, de 18 de novembro de 1975. 

Art .. 136. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, revogadas aiS !disposições em con:rário, especi-almente o De
creto-lei n.O 406, de 4 de maiD de 1938; ~artigo 69- do Decreto-lei n.o 
3.688, de 3 de outubro de 1941; Decreto-lei n.0 5.101, de 17 de de
zembro de 1942; De,cr,eto-lei n.0 7.967, de 18 de setembro de 1945; 

· Decre·!.Q-lei n.0 .. 417, de 10 de jàneiro de· 1989; Decreto;..iei -n-.o· 941, 
de 13 de outubro de 1969; ·!>rtlgo 2.0 <la Lei n.O 5.709, ·de T d." outubro 
de 1971, e L<>! n.O 1'.262, de 18 de novembro de 1975. 

Brasília, 19 de a:gosto _de 1980;- 159.0 da Independência ,e 92.0 

da Repúbllca. - .JOAO FIGUEIREDO - Ibrahim Abi-Hackel -
R.. S. Gu.erreiro ..,...... .Angelo A.maury Stabile - Murillo Macêdo -
Waldir Mendes Arcoverde --Danilo Venturini. 

ANEXÓ 

TABELA DE EMOLUMENTOS E TAXAS 
(Art. 13G da Lei n.0 6.815, de 19 de agosto de 1980) 

I --Emolumentos Consulares 

- Conce.ssão_ de passaporte. e "lissez-passer" para estrangeiro: 
Cr$ 15.00 (quinze cruzeiros) ouro. 

-- Vi.sto .em passaporte estrangeiro: 
a) visto de trânsito: Cr$ 5,00 (cinco cruzeiros)_ ouro. 
b) visto de turista: Cr$ 5,00 (cinco cruzeiros) ouro; 
c) vi.sto temporário: Cr$ 10.00 (dez cruzeiros) ouro; 
d) visto permanente: Cr$ !U,OO (dez_ cruzeiros) ouro. 

II- Tax8.S 

- Pedido de visto de saida: Cr$ 300,00 (tr-ezentos cruz.eiros). 
- Pedido de transformação de visto: Cr$ 4.000,00 (quatro 

mil cruzeiros). 
- Pedido de prorrogação de prazo de estada do -tltuiar de 

visto de turista ou temporário: Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros). 
- Pedido de passaporte para estrangeiro ou 04laissez-pa53er": 

Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros). 

- Pedido de retificaç-ão de assentamentos no registro de es
trangeiro: Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros). 

- Pedido de registro temporârio ou permànente: Cr$ 600,00 
(seiscentos cruzeiros). 

- Pedido de _res.tahele.cimento de registro temporário ou per
manente: Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros). 

-Pedido de registro de sociedade: Cr$ 2.000,00 (dois mil cru· 
zeiros). 

- p,ed!do de naturalização: Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros). 
- Pedido de certidão: Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros) por 

a to a certificar. 
-Pedido de visto em contrato de trabalho: Cr$ 2.000,00 (dois 

mil cruzeiros). 

- Emissão de documento de Identidade (art. 33): primeira 
via Cr$ 600,00 (sel.scentos cruzeiros); outras vias Cr$ 900,00 \no
vecentos cruzeiros) . 

- Pedido de reconsideração de despacho e recurso: o dobro 
da taxa devida no pedido inicial. 

(As C~missões de ConstituiçGo e Justiça. de Relações Exteriores e de 
Legislação Social.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 29, DE 1981 

(N' 107/81, nà Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto das notas trocadas em 16 de junho e 16 de julho de 
1980, em Brasília, entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, pelas quais foram 
introduzidas modificações no texto do Convênio sobre Transp'orte 
Marítimo, vigente entre os dois países. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Fica aprovado o texto das notas trocadas em 16 de junho e 16 

de julho de {980, em Brasília, entre o Governo çla República Federativa do 
Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, pelas quais foram 
introduzidas modificações no texto do Convênio sobre Transporte Marítimo, 
vigente entre os dois países. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

MENSAGEM No 133, DE 1981 

Excel-entissim·os Senhores Memhros do Oongresso Nacional: 

De conformidade com o di.sposto no art. 44, inciso I, da Cons
tituição Federal. tenho a honra de submeter à elevada considera
ção de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivo§. 
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do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o textO do ~ 
Anex.a IV (Seguros) ao Convênio sobre Transporte Internaci<>nal 
Terrestre, a;(otada pela X Reunião de Ministras de Obras Públic"-'l 
e Transportes dos Países dõ Cone Sul, realizada em Brasília, no 
periodo de 13 a 17 de outubro. de 1980. · 

O referido anexo é submetido à "'preclaçlio de Vossas Excelên
cias na forma do disposto no art. :?.5 do conv,ênio sobre Tmn.sporte 
Internacional Terrestre, aprovado pelo Decreto Legislativo n.• 2, 
de 12 de março de 1981. ~~ -

Brasilla, 13 de abril de 1981. - João Flpelredo. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 DTC/DAI/DAM-n/SAL/97/614(B2), 
DE~ 3 DE ABRIL DE 1981, DO SR. MINISTRO DE ESTADO 
DAS RELAÇOES-EXTERIORES.. ~· ~ 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista ·d·e Ollveira Figueiredo, 
Presidente da Repúbllca. 

Senhor PreSidente, 

Tenho a honre. de levar ao conhecimento de Vossa Excelência 
que a X Reunião de Ministros de Obras PúbUcas e Transportes dos 
Paí.ses do Cone Sul, reallzada em Brasílla. de 13 a 17 de outubro 
de 1980, aprovou o t-exto do HAnexo_ IV __:_ Seguros" ao Convênio 
de Transporte Internacional Terrestre, aprovado pelo Decreto Le
gislativo n.0 2, de 12 de março de 1gs1. 

2. Tal documento resultou do trabalho desenvolvidO, na alu
dida reunião, pela Subcomissão d·e Especialistas em Seguros, na 
qual a Delegação bras!lelra se fez representar pelo Instlouto de 
Resseguros do Brasil -~ !RB. 

3. Tendo em vista a natureza do Convênio d-e Transporte 
Internacional Terre.s_tre e de _seus Anexos, é necessár:a. a aprova
ção formal do texto do refeido Anexo_lV, ];)elo Congresso Nacio
nal, como disposto no art. 44, inciso I, da C:anstituição Federal. 

4. Nessas condições, encaminho projeto de Mensagem para 
que Vossa Excelência, se assim houver por .bem, subm·eta o texto 
do Anexo IV, na forma do art. 25 ~o referido instrumento multi
lateral à apreciação do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. 
- Ramiro Saraiva Guerreiro. 

CONVENIO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE 
Anexo IV (Seguros) 

Art. 1.0 A obrigação para as empresas que realizarem via
gens internacionais, prevista :no a.rt. l5, se faz ex!tensiva aos pro
prietários ou motoristas dos veículos destinados ..a transporte não 
retribuído de cargas, porém limitando-a à responsabllldade civil 
par lesões, morte ou danos a terceiros não .t.ransportad.Os. 

', 
Art. 2.0 A autorld!lide de controle de fronteiras de cada pais 

signatário autorizará as transferências dos :Prêmios dos seguros e 
dos pagamentas em conceito de lndenizaçõe.s por sinl.stras e des
pesas, em cumprimento do previto no art. 15 do Convênio. 

Art. 3.0 -Os países signatários .se obrigam a int.ercambiar in~ 
formaçôe.s referentes à.s normas vigentes ou às que venham a sei 
ditadas no futuro, oobre a responsa-bilidade civil e os seguros aos 
que se refere o presente Convênio, bem conto à.s disposições impo
sitiYas ou de outro caráter, que gravem os prêmios cobrados por 
conta dos ::5eguradores que assumam a responsabilidade pelos ris
COS no exterior, como também àqueles gravames com respeito aos 
quais as mencionadas operações estarão isentas. COm esta finali
dade, as norma.s de aplicação tenderão a favorecer o desenvolvi
mento da atividade de seguros de transporte internacional e evi
tar " dupla Imposição. 

Art. 4.0 Para a apresentação à autoridade '"de controle, os 
s-eguradores que assumam a cobertura fornecerão a seus repre
sentantes nos outros paises signatários, formulários de certificados 
de cobertura, com os seguintes dados: nome e -·endereço do segu
rado-r: numeração correlativa, nome e ~ndereço -da empresa de 
transporte, individualização e características do veiculo, período 
de cobert,ura, risco coberto, importâncias seguradas, lugar e data 
de emissão, nome e endereço do representante, e assinatura do 
mesmo. 

Art. s.o Os países concordam em que as importâncias míni
mas a serem atingidas p-elas coberturas outorgadas, de acordo 
com o presente Convênio, são as seguintes: 

a) Responsabllldade clvH para com terceiros não transporta
dos: US$ 15.000.00 por pessoa, US$ 15.000,00 por bens e 
US$ 8G.OOO,OO por ocorrência (catástrofe). 

b) Responsabllldade civil para co!ll os passageiros: ....... ~ .•. 
US$ 15. OOO,OG por pessoa e US$ 200. OOO,OG por ocorrência (catás
trof-e); bagagem: US$ 250,00 por pessoa e US$ 5.000,00 por ocor-
rência (eà.tástrofe). ~ ~ ; ~ 

c) Respon.sabll!dade civil pela carga: não Inferior "- 50$ do 
valor ClF declarado para a contratação do seguro. Mhtimo: .... 
US$ 20. 000.00. 

TodoS os vRfu-reS expressados em -dólares .serão atuali~ados 
anualmenre, em função da variação do valor_ do dólar no mercado 
int~;'rnactonal. 

Art. 6.0 Serão válldos <:>s seguros por responsabilldade civil 
~tra-contratual cobertos pelas empresas seguradoras do pais de 
origem, desde que tenham acordos com empresas seguradoras n<> 
paí.'i ou paises onde transitem os segurados,. para a liquidação e 
pagamento das sinistros, de completa conformidade com as leis 
desses paises. 

Alrti. 7.• Com a finalidade de Instrumentar os artigos que 
antecedem, serão promovidos conYêni·os entre entidades segura
doras ou resseguradoras, com a devida intervenção e cons_eqüente 
regulamentação pelos organismos de controle d_e seguros de cada 
pals, e entre as autoridad-es competentes at: transpor.te e controle 
de fronteiras. 

Al"t. 8.0 Nos termos do art. 15, entende-se por 'empresa" 
toda pes.s:oa física ou jurídica que efetue viagens intemaclonais 
remuneradas. 

Art. 9.0 A obrigação prevista no pTimelro parágrafo do art;
go 1'5 do convênio, com respeito à cobertura da responsabilldade 
civil para com terceiros, inclui os riscos de morte, lesões ou danos. 

( Ãs Comissões de Relações Exteriores e de Transportes. Cómunz'
cações e Obras Públicas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Ex~pediente lido vai à 
publicação. · ~ 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Co
missão de Redação em seu Parecer n"'760, de 1981), do Projeto de 
Decreto Legislativo n' 20, de i980 (n' 53/80, na Câmara dos Depu
tados), que aprova os textos dos A tos da União Postal das Américas 
e Espanha- UPAE, concluídos em Lima, a 18 de março de 1976, 
durante o XI CongresSo da União Postal das Américas e Espanha. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~la, declaro~a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente 

aprovada, nos termos do art.-359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 20, de 1980 
(n' 53/80, na Câmara dos Deputados). 

Faço_saber que o Congrcss~ Nacional aprovou, nos termos do art. 44. 
inciso I, da Constituição, e eu, , Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETOXÊGISLATIVú N• ~ _,DE 1981 

Aprova os textos dos Atos da União Postal das Américas e Es
panha- UPAE, concluídos em Lima. a 18de março de 1976, du
rante o XI Congresso ·da União Po$tal das Am~ricas e Espanha. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I<:> São aprovados os textos dos A tos da União Postal das Améri
cas e Espanha- UPAE, concluídos em Lima, a.l8 de março de 1976, duran~ 
te o XI Congresso da União Postal das Américas e Espanha. 

Art. 2<~ Este Decreto Legislativo entra em vigo_r na data de sua publi~ 
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 2: 

Discussão, em turno único da redação final (oferecida pela Co
missão de Redação, em seu Parecer n• 761, de 198i), do Projeto de 
Decreto Legislativo n' 30, de 1980 (n' 66/80, na Câmara dos Depu
tados), que apro.va o texto da Convenção nCJ 148 da Organização ln-
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temacional do Tr.1balho, sobre a Proteção dos Trabalhadores con
tra os Riscos Profissiortãis devidos á Contaminação-do Ar, ao Ruí
do e às Vibra-ções no Local de Trabalho, adotada em Genebra, a 1 Q 

de junho de 1977. durante a Sexagésima Terceira Sessão da Confe
rência Geral da Organi:~açãO Internacion~l do Trabalho. 

Em discussão redação final (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é dada como definitivamente 

aprovada nos termos· do art. 359 do RegirilentO Interno. 
A matéria vã:i à promulgação. 

E a seguinte a redaçào fina[ aprovada 

Redação final do Projeto de" Decreto Legislativo .n' 30, de 1980 
(n<' 66/80, na Câmara"dos Deputados). 

Faço saber que o CongreSso Nacionàl aprovOU nos termos dO art. 44, in~ 
ciso I, da Constituição, e eu, , Presidente do Senado Federal 

·promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1981 
Aprova o texto da Convenção ri'>' 148 da Organização Internacio~ 

nal do Trabalho, sobre a PrOteçào dos Trabalhadores contra os Ri~s 
Profissionais devidos à Contaminação do Ar, ao Ruído e às Vibrações 
no Local de Trabalho, adotada em Genebra, a l'>' de junho de 1977, d~~ 
rantc a sexagésima terceria sessão da Conferência Geral da Organi
zação Internacional do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 '~ E aprovado o texto da Convenção n'>' 148, da Organização In
ternacional do Trabalho, sobre a Proteção dos Trabaihad.ores, contra os Ris
cos Profissionais devidos à ContaniihaÇãó -do Ar, ao Ruído e às Vibrações no 
Local de Trabalho, adotada em Genebra, a 19 dejuj11:to de 1977, durante a se
xagésima terceira sesSão da Confetênc~a Geral da Organização Internacional 
do Trabalho. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 3: 

Discussão, eril turnO stipteme-Iitar, do SubstitutivO dó Senado 
ao Projeto de Decreto Legislativo n' 13, de 1980 (n' 42/80, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Trans
portes Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Suriname, em Brasília, a 28 
de janeiro de 1980, tendo 

Parecer, sob n9 759, de 1981, da· Comissão 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão a· matéria, em turno suplementar. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro~a encerrada. 
Encerrada a discussão, a matéria é dada como definitivamente adotada 

nos termos do art. 318 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Câmal-a -dos Deputados. 

E o seguinte o substitutivo aprovádo 

Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n' 13, de 1980 (n' 
42/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
sobre Trasnportes, Aéreos, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Suriname, em 
Brasília, a 28 de janeiro de 1980. 

O Congresso NaciOrial decreta: 

Art. 19 E aprovado o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos, ce
lebrado entre o Governo da Repúblic;a Federativa-do Brasil e o Governo da 
República do Suriname, em Brasília, a 28- de janeiro de 1980. 

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. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 4: 

Discussão, em turno -unicõ~ do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 3, de 1981 (n' 71/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo de Cooperação Cultural e Científica entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Governo da República Po-

pular de Angola, conclufdo em Luanda a 11 de junho de 1980, téndo 
Par('!(:eres favorãveis Sob n9s 803 e 804, de 1981, das Coinissões: · 
- de Relações Exteriores; e 
_- de E(iucacào e Cultura.· 

Em discussão o ·projetó. ( PausaJ 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 

- E_m v.,otação. 
Os Srs .. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à ComiSsão de Redãçã.O. 

P. o seguinte o pf'~jeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 3, DE l981 

(N' 71/80, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Coopel-açã,O Cultur~l e Científica 
entre o Governo d:i República Federativa do Brasil e o Governo daRe
pUblica --Popular de Angola, concluído em Luanda a 11 de junho de 
1980. 

Q Cohgres.so Nacional der;::reta: 
Art. I• Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação Cultural e 

Clentíficá ·entre á Gov"erno da República Federativa do Brasil e a República 
Popular de Angola, conduído em Luanda a 11 de junho de 1980. -

Art. 29 Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publi-
caÇão. · · 

O SR. PRESIDENTE (hrbas Passarinho) - Item 5: 

Votação, em turno único, do Parecer da Coniissão de Relações 
ExterioreS sobre a M~nsagem n• 264, de 1981 (n' 418/81, na ori: 
gem), 'de t? de setembrO dO correrite ano, pela qual o Senhor· Presi
dente da República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Sr. Armindo Branco Mendes Cada:x.ã; Ministro de Prime.ir_a Classe, 
da Carreira de Diplomata~ para exercer a função de Embaixador· do 
Bras11 junto à República Popular Polonesa. 

A matéria- constante do item 5 da p3.uta da preseflte sessão, nos termos 
da alínea .. h" do art. 402 do Regiinento-Interno, deverá ser apreciada em ses
são secreta._ 

Solicito aos Srs. funciónãríos as providências necessáriaS,- ã. fim· de que 
seja _respeitado O dispositivo regimental. 

(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 48 minutos e volta a ser 
pública às 18 horas e 55 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) Esgotada a matéria constante 
da Ordem do Dia. Passa-se, nesta oportunidade, a apreciação do Requeri
mento n9 339, de 1981, do Senador Aderbal Jurema, em que S. Ex' solicita au
torização para aceitar missão do Executivo. 

A proposição recebeu parecer favorável da Comissão de Relações Exte~ 
riores e não foi votado na sessão anterior por falta de quorum. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica concedida a autorização solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nada mais havendo que 
tratar, vou en.cerrar a presente sessão, designando para a de amanhã a seguin
te 

ORDEM DO DIA 

Continuação da votaçãO, em turno único, do Projeto de Resolução fi9 49, 
de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Pa
recer n9 361, de 1981~ com voto vencido do Senador Affonso Camargo), que 
autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a realizar operação de 
empréstimo externo no valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares 
americanos), destinado ao programa de investimentos do Estado, tendo 

PARECERES, sob n•s 362, 663 e 664, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, lP pronunciamento: pela constitucionalidade 

e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 2P pronunciamen
to: favorável à Emenda n9 I da Comissão de Finanças, com voto vencido, em 
separado, do Senador Mendes Canale; e 

-de Finanças (2" pronunciamento: em virtude de documentação anexa
da), apresentando Emenda n'>' 1-CF, com voto vencido dos Senadores José 
Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon. 
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(Dependendo da votação do Requerimento n9 338, de 198[, do Senador 
Dirceu Cardoso, de adiamento da votação para reexame da Comissão de Fi
nanças.)' · 

; 2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 72, de 1979 (n9 
3.467/77, na Casa de origem), que dá nova redação ao caput do artigo 55 da 
Lei n>1 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES, sob n's 248 e 249, de 1981, das Comissões: 
-de Legislação Social (ouv)do o Ministêrio da Previdência e Assistência 

Social), favorâvel, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Cha
ves; e 

- de Saúde, favorável. 
3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 27, de 1981 (nº 
1.001/79, na CaSa-Qe origem), que aUtoriza 6 Poder Executivo a inStiilli:r a 
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio-Grande do Sul, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 640 e 641, de 1981, das Comis-
sões: 

-de Edufaçào e Cultura; e 
-de Finanças. 

4 

Votação, em turno único, do _Projeto de Resolução n"' 90, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nº 608, 
de 1981, com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autoriza o Gover
no do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e 
quatro milhões, cinqüenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 609, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale. 

5 
Votação, em turno ún"ico~-do Projeto de Resolução nº 93, de 1981 (apre

sentado pela Comissão de Econo·mia como conclusão de seu Parecer nº 619, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé {MG) a elevar em 
Cr$ 50.000.000,00 (Cinqüenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 620 e 621, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e JUstiça, pela conStiüicionalidade e juridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. · 

6 

Votação,_ em turno único, do Projeto de; Resolução n'1 95, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia cOmo conclusão de seu Parecer n'1 625, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapâ (AP) a elevar em. 
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECERES, sob n's 626 e 627, de 1981, das Coiníssões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. · 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 96, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economi_a_ corno cOnclusão de seu Parecer n9 628, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringã (PR) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527J9D,95 (duzentos e oitenta e nove 
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noyenta cruzeiros e noventa e 
cinco centavos), téndo 

PARECERES, sob nos 629 e 630, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Munidpios, fa-voiável. . 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 205, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 1.356, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar 
em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta 
e dois cruzeiros e oitenta e oitO centavoS) o montante de sua dívida consolida_-

. da, tendo 
PARECERES, sob n's 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões: 

..,·<i• - de Constituiç-ãõ- (f Jilsti(a, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorãvel. ' 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Re_so1ução n9 7, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 21, de 
1981), que a-utoriza a Prefeitura MuniciPal de Coqueiral (MG) a elevar em 
Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, sete
centos e vinte e cinco cruzeirOS) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 22 e 23, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de ·MufzicTplõS, favorável. 

10 

Votação, em turno _(i:nico, do Projeto de Resolução n>1 68, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de EconOmia com~ conclusão de seu Parecer n9 421, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar 
em Cr$ 48.600.000;00 (qUarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida' consolidada, tendo ' 

PARECERES, sob nos 422 e 423, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade _e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Munictpios, favoi"ãvel. 

ll 

Votação, em turno únic-o, do Projeto de Resolução n9 84, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 485, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura -Municipal de Castanhal (PA) a elevar em 
crs 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqüenta 
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 486 e 487, de 1981, das Comissões: 
-de- Constituição e"Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 91, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n>1 610, 
de 1981). que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$ 
2.722."000,00 (aOiS milhões, -seteCentos e viitte-e dois mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 611 e 612, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição-e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Franco Mentol-o; e 
- de Municípios, favorável. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 8, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 24, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$ 
29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cin
co cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob nos 25 e 26, de 1981, das Comissões: 
_- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favoráveL 

14 

Votação, em turno únicO, do Projeto -de Resolução n9 64, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 409, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (SP) a elevar em Cr$ 
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqüenta e ciricO.rilil, nove
centos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna, tendo ' 

PARECERES, sob n's 410 e 411, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiéidade,· com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e · 
,-de Municípios, favorável. ~ 

IS 

VotaÇão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 12, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
Cr$ 6.017 .. 802,61 (seis milhões, dezesseú: mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses
senta e um centavos) o montante de Slla dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 13 e 14, de T981; das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucioilalidade. e juridicidade; e 

· - de Municfpios, favorável. 
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I6 

Votação, em turno único, do Projdo de Resolução n'» 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 15, de 
1981), que autoriza a Prefeítura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cínqüenta e seis mil, setecen
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favOrãvel. 

I7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu,ção n9 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conClusão de seu Parecer n9 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e -quatro cen'tavos) o montante de- sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favoráveL 

JS 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 38, de 198 I {apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em 
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta 
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 280 e 28I, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nç 88, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parec_er n<l 594, 
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiás a con
tratar operação de crêdito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oito
centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n' 595, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

20 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'» 101, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 675, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió {AL) a elevar em 
CrS 130.213.939.45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centa\•os) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridi,cidade; e 
-de Municípios, favorável. 

2I 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'» 60, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'» 396, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito nlilhões, novecentos e sessenta e 
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

22 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 102, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como· conclusão de seu Parecer n9 678, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) a elevar em 
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões~ setecentos e dezesseis 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

23 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'» 108, d"e 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'» 7 I 3, 
~ 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar 

em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e no
venta e nove mil, duzentos e cinqüenta e nove cruzeiros e setenta e i:Iove cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 714, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justica. pela constitucionalidade e juridicidade. 

24 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 40, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo do escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro 
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. 

25 

Votação, em turno único, do Requerimento n'» 43, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, 
baixadas em comemoração ao 17'» aniversário da Revolução de março de 
1964. 

26 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n'» 240, de 1980, do -Senador Franco 
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e 
empresários na adminis-tração da Previdência Social (INPS, lAPAS e 
lNAMPS). 

27 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 149, de 1981, do Senador 
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo intitulado ·~o Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Mone
tário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do 
Brasil. edição de 23 de junho de 1981. 

28 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 313, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n• 156, de 1979, do Senador Hum
berto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras provi
dências. 

29 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1981, 
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores 
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras pJ:ovidências, tendo 

PARECERES, sob n•s 654 e 655, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no 

mérito, favoiávd; e 
- de Educação e Cultura, favorável. 

30 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 117, de 
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como incenti
vo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pe
las pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 204 a 207, de 1981, das Comissões: 
-de Constitu{ção e Justiça, pela constitucionalidade ejurídicidade, com 

voto em separado do Senador Aderbal Jurema; 
-de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José 

Lins; 
-de Economia, favorável, com voto vencido dÜ Senador José Lins; e 
-de Finanças. favorável. 

3I 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 
357, de 1979, do Senador Orestes Quêrcia, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo 

PARECER, sob n• 1.006, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador,.Ader
bai Jurema. 

32 

Votação, 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 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da 
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Pre
vidência Social, tendo 

PARECER, sob no 1.034, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça. pela inconstitucionalidade. 

33 
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali

dade, nos termos do art. 29_6 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que- ísenta do imposto de 
renda o 139-salário, tendo 

PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstituciOnalidade. 

34 
Votação, em primeiro turno (apreciaçãO preliminar da constitucionali

dade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje
to de Lei do Senado no 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo 

PARECER, sob n' 1.009, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconsti~uciôil.alidade e injuridicidade. 

35 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 40, de 1981 (a

presentado -pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 

318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitücionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n' 309(81, do Senador Dir

ceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Cons
tituição e Justiça.) 

o SR, PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Està-ericerraaa a sessão. 

( Levanta~se a sessão às 18 horas e 58 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LU
CENA NA SESSÃO DE 6-10-81 E QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTEf!.IORMENTE: 

O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Líder, pronuncia o seguinte dis
curso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A Liderança do PMDB, no Senado, recebeu o seguinte ofício da Fede-
ração Nacional de Jornalistas Profissionais: 

Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais 
Of. conj(FENAJ - SJPDE/185-81 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, 
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Trabalho, 
Excelentíssimos Senhores Senadores e :Qeputados Líderes de Banca
da junto ao congres-SO -Nicional: 

Por este instrumento, a Federação Nacional dos Jornalistas 
Profissionais- que reúne e representa os 17 mil jornalistas brasilei
ros- e o seu filiado, Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Dis
trito Federal, diante da violência cometida pela empresa '"Jornal do 
Brasil Ltda." contra os empregados-jornalistas, vem até Vossas Ex
celências para expor e solicitar, com a urgência que o caso requer, o 
seguinte: 

19) O Jornal do Brasil Ltda.", no mês de setembro, no arrepio 
de toda a legislação em vigor no país, resolveu, unilateralmente, co
municar aos seus jornalistas que reduzirá todos os salários, depois 
do próximo reajuste semestral pelo INPC, diminuindo em duas ho~ 
ras a jornada de trabalho até agora imposta aos jornalistas; 

29) como fez com os companheiros que trabalham para o jor
nal no Rio de Janeiro, a sua direção simplesmente comunicoU aos 
jornalistas que quem não concordar com sua decisão será demitido; 

39) corno se não bastasse, a direção da empresa jornalística não 
aceitou negociar o assunto com o Sindicato dos Jornalistas Profis
sionais do Distrito Federal, única entidade representativa da catego
ria na base territorial, admitindo o Sindicato a-penas como ''assis
tente" na assinatura de acordo entre a empresa e cada um de seus 
empregados-jornalistas. Ao mesmo tempo, a direção da empresa 
anuncia que não concordará com a Tnterferência de qualquer Sindi
cato de Jornalistas de outros Estados; 

49) como compete às autoridade e aos poderes constituídos ze
lar pelo cumprimento da legislação em vigor, estamos nos dirjgindo 
inicialmente aos Poderes Executivo e Legislativo para assegurar que 
a lei serâ cumprida. Não apelamos neste momento para o Poder Ju
diciáriõ pili"a que, se falharem nossos apelos aos Poderes Executivo 
e Legislativo, possamos recorrer à Justiça. O que não podemos é fi~ 
car calados diante de tamanha violência, principalmente se essa ile
galidade ficar impune, o que estimulará outros empresários a agi
rem do mesmo modo. 

Recebam, Excentíssimos Senhores, renovadas, as nossas respei
tosas saudações sindicais. Aqui, ficamos aguardando as providên
cias necessárias e indispensáveis para que se faça respeitar a lei. 

Brasília, aos 30 de setembro de 1981. Washington Mello, presi
dente da FENAJ; Hélio M.P. Doyle, presidente do SJPDF, 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro, Peia sua Bancada no Semido Federal, não tem outro caminho se
não o de registrar a sua solidariedade aos jornalistas, que, no momento, estão 
sendo vítimas dessa pressão por parte da Empresa Jornal do Brasil Ltda. que, 
evidentemente, está violentando a legislação em vigor sobre política salarial. 

O Sr. Eve/ásio Vieira - Permite Senador? 
O SR. HUMBERTO LUCENA - Com muito prazer. 
O Sr. Evelásio Vieira - A nossa posição é de solidariedade àqueles que 

trabalham no Jornal do Brasil, e que sofrem esse prejuízo material. Mas é pre
ciso que se diga também que atitudes dessa natureza vêm sendo tomadas a 
granel, por empresas brasileiras, em razão das dificuldades econômicas e fi
nanceiras que este País atravessa, produto da política econômico-financeira 
errÓnea do Governo Federal. Já tivemos oportunidade de pronunciar vários 
discursos, apelando ao Governo no sentido de estabelecer uma política que 
impeça o crescimento do deSemprego no Brasil, as reduções de jornada, o su
bemprego. Entretanto, os problemas nesses setores se agravam e não há a me
nor iniciativa do Governo, atraVés do Ministério do Trabalho, no sentido de 
pelo menos amenizar esses sérios problemas. Era o registro que desejaríamos 
fazer, na oportunidade em que V. Ex• lê esta manifestação do Presidente do 
Si~dicato dos Joinalistas, aqui em Brasília, ein defesa dos jornalistas que 
atuum no Jornal do Brasil. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- O importante, nobre Senador Evelâ
sio Vieira, é o apoio que V. Ex• traz, como Líder do PP no Senado Federal, 
ao meu pronunciamento. Se a lei de política salarial não for devidamente res
peitada pelas empresas, há o risco de sofrer uma nova reformulação, o que, 
em último ca\o, é um desejo que vem sendo manifestado constantemente pelo 
Sr. Ministro do Planejarnento. 

Sabemos nós, Senadores, que essa lei não é o ideal para as oposições. 
Sempre pregamos mais do que isso. Pregamos, inclusive, o reajuste trimestral 
dos salários, diante do aumento crescente dos índices inflacionários. Mas, de 
qualquer modo, essa lei veio atenuar a situação dos trabalhadores brasileiros. 
Nós, das oposições, somos intransigentemente contrários a .qualquer refor
mulação restritiva desse diploma legal. E exigimos, desta tribuna, o seu cum
primento, para que os trabalhadores brasileiros, de um modo geral, pos_sam 
pelo menos melhorar a sua renda, diante da alta vertiginosa do custo de vida. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÁSIO VIEI
RA NA SESSÃO DE 30-9;$1 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

O Estado de Santa Catarina é sempre profundamente reconhecido a to~ 
dos aqueles que prestam a sua contribuição ao seu desenvolvimento. 

O Correio do Povo, de Porto Alegre, um dos mais tradicionais jornais do 
Brasil, de conceito firmado e que tem merecido, po-r isso, o respeito dos brasi
leiros, tem uma grande penetração no Estado de Santa Catarina . .E, provavel
mente, o jornal de maior auditório leitor no meu Estado e é um jornal que, 
pelo registro dos fatos e das coisas de Santa Catarina, tem prestado uma 
grande contribuição ao nosso Estado. 

Por isso, é~nos rrillito grato regiStrar nesta oportunida-de, embõra que ra
pidamente, o aniversário, amanhã, do Correio do Povo. 

Esse tradicional jornal brasileiro, com sede em Porto Alegre, estará, no 
dia de amanhã, completando 86 anos de existência. Uma longa existência, re
vestida de realizações das mais brilhantes, principalmente em relação ao Sul 
do Brasil. 

Como catarinenses, pela postura séria, honesta, coerente e patriótica do 
Correio do Povo, jubilosos saudamos aquela grande organização jornalística, 
na pessoa do seu titular, o jornalista Breno Caldas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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ANEXOS I E II AO ATO NQ 105/81 DO PRESIDENTE DO SE::.l'l ... OO, 0Ue se re~u1Jlica nor haver saldo cc!"l i~co::=reç-Cc:S :::-::: ~~:: C..a ::.?):·~;S:. 

1\ N F. X O I 

PROGRESS~~~O ESPEC"IAL - 14 + l = 15 ·.:.:.o::;-~s-'< 

PAR/\ A C1\TEGOR!.i\ FU}·:~ON?::~. DE TCC!ttCO- !.!::G~~~!..l\'I'I'i..·o 

S T U A Ç Â 0 

N o M E A N T E R I o R ,, ? u ·-- L 

Cli.TEGORIA CLl'~SSE REFSR2:\CIA Ci\TEGORI1\ c:_,"':s.sz.l ?··~.:r~:c-:.. 

01. l-71RIA LU::L\ CALDAS PEREIRA MEIRA ASSI.S'I'EN'IE LEGISLATI\.D ESPECIAL }:l·!-35 'I'ú:::N·rm I..EG:SU.:::'I\.0 "B" !>:S-v. 
02. FREDERIC PINHEIFO BARRBIRA ASSISm.."TE LEGISLATI'iiü ESPECI!-L N::·l-35 TfCN:;:OJ LEG~.T!"./-) "B" 1'~-::..,; 

03. :ffi:1\'"EDI'ID íi'A.t{SON RmEIFO JI.SSISTENI'E LEGTSLATI\'0 "C" N:-l-32 Tú:NIOJ LEGISL.~ar.J:J "!,'' ~S-8 

04. CCT"....cl.LIO lXJ!'RA .HiUA 1\SSISTI:hTE LEGLSlJ\TIVO ESPEX::Il'..L N:·l-35 'l'fX::NICJ ImiSU·.TI\0 "B" !:S-.1.~ 

05. A.~ l'o!ll.RIA OE OLIVEIRA HAOWP ASSIS'ID>.'TE LEGISLATIVO ESPO::L'\L }.,"v.-35 'l1:GNICJ ISGIS'L.J'.:!.'I\D _ ":a" !S~;.~ 

06. f.:.r..RIA OO?SIT'B SCUZA !'lATOS ASSISTENI'E LEGISLATIVD ESPECIAL ~!-35 T!OJIOO I.E::;JSL!..TJ\U "B" !~-l~ 

07. E'i}@.l'ID DE ·AL."!Effi'\ t-DUSINIO ASSISTEN'IE LEGISIJ\TIVO ESPECL~ t-r·!-35 Ttc-;rm I..E::iiSI.J..Tr.o "B" !-:S-H. 

cs. R.U:·!L")..1:0 CA.tt.t<.E!FO SIINA ASSIS'l'O\"''E LD3ISLliTI\i'O ES?EC11\L w:-35 T"".:.:nm:o r..:x;:::sr.;:7::<Jo "5" ~:3-!.;. 

09. R:S3RI' Q' .• i!Nl'J:O [.;}; OLIVEIRA ASSISTENIE LEGISIJ~TIVV ESPlX:IAL ~!-35 T"aaco ~!S!l:TI\:0 ''5" ~:s-1.: 

10. ,JOSE': J.7,URJCIO LlllA. DE SOUZA Jl..SSIS'I'!:::'i'TE LEGISIZI.TIVO ESPECDL :t\T-1-35 T".:.C-I!OJ IZ;ISU·.T~.D "5" ~-!4 

11. ·JOSELI'IO COR.IBIA E Sll..WI.. l'.SSIS~"TE ImiSLi\TIV.J ESPECIAL ~:-3-5 T.Í:O'!IC) !.!:'.3::SL'\Tit.D "3" ~:s-1.; 

12. CIHDIO :·ZCE:m::::s DE SOOZA ASSISTENI'E LB3ISLl.Tr.O ESPECIAL I>N-35 ~00 LEGISU:XIVO "B" ~::;-!,..; 

13. LEIIA I.ZIVllS FERro O)ST.I\ l\SSISTENTE LEGISLATIVO ESPECil'IL 10-1-35 Tf:::Nroo r.:c:asu.:r.rvo ".B" !-:S-14 

14. I Pl\UW FR">:X::ISCD DS I>LIJUQL'El~UE FORI'ES BiUW l.SSISTEWIE LEGISJ;.'ITIVO E'SPOCIAL ID~-35 T"'J:.C:~!CD .!.!XJ:ISUú':vJ ":S" t-:3-!,.; 

15. ~Iz..t~r:-1 l,!.V?~"G.;, ALVES m SIL\'A JI.SSISTDI'TE LEGISU',TI\'0 ESPOCit''IL l\."'1-35 'I~ICO I2GISTJ.:'r.:o "B" ~~-H 

* 1 '\-aga pree:'l.chida por progressão especial por insuficiência de. candidatos habilitados para .ascensão ft:::cic:r:.al 

{Art. 45, § lQ, Res. ~46, de 1980) 

PFOGRESSÃG ESPECIAL. - ~ · vag.:!.S * 

PARA A CATEGORIA FUNCIONAL DE INSPETOR DE SEGUR.ll;t;ÇA LEG!SL;..?I\7A. 

i 
s I T u A ç Ã o I 

NOME A N T E R I o R I A T _u ;. !. I 
I REFERlliCIA I:L'SSE 

' 
Cl\l'EOORIA CUISSE O..TEG:>RIM. ?2?:?~cJ 

I 

OL AR!CELSO IOPES ASSISrenE ~IV'O ''C" I NM.-28 INSPEIPR DE SEl3tJR>;>t;A ra;:rsu-.crr.,;, I Co::CA ~:s-22 I 

! I 
I 
I 
I 

* Provida 01 va ... :ra ,pelo úti.co candidato habilitado. 
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PROGRESSÃO ESPECIAL 05 VAGAS ir 

PARA A CATEOJRIA Ft.NCIONAL 'DE 'AGE:'ITE Art·lThTJ:STRATI\0 

s I T u A ç Ã o 

N o M E A N T E R I o R ;, T u l~ :::. 

CATEGORIA CLASSE REFEP.!:<CIA CATEGORIA ICL'$SE I P.=:::2?.:::::·:CI..;. 

01 •. ES?illi'ID At.'GUS'IO QJKCEI('.l.o DAT=AAFO "B" N'"l-20 l\.GE!\'TE l>.r::t·!lNIST?..'\TI\0 "p;• ~-~21 

02. ED."'I ~ 'souZA CCSTA DATliDGMFO ESPECIAL NM:-23 P..GEN'I'E A!:C.l.nliSTPATD.D "B" l':·l-24 

03. L'.UR!NIX) TEJXlliRA OJSTA Q.ll..TIICGRA.t"U ESPECIAL h."\1:-23 l'..GD.'TE .~ll1I::IS'!'?J',TTtJO ''B" ~-:-2.=. 

I 
* 2 vagas r.ão preenchidas p:>r progressão especial, p:)r i115uficiêr-..Cia de candidatos hahilit:.ados, se. ... .CO p..--mridas por ascer.sâ::> fl=.cic:21 

na fo:cna do § 19 do artigo 33 da Resolução n9 146/80·. 

NOME 

01. E.El2DI'm Hr'\.:uA DE S:X.i''ZA .,. 

02. cJ;!\D!Il\ HtlR!li.. PIF.J""\GlBE GRI"\EE'F 

08. GiP.LOS A!.BERIO DE SOUZA !DPES 

. lO. J.J.~ ... ~·Z'I..:uA DE OLIVAL VEI.OSO 

li. A.'\'WNIO JOSi!: VIA.~ Fn.:MO 

12 •. K;ID~ !E OLlVEIRA lOPES 

liNEXO II 

ASC!:.:N_SÃO FUNCIONAL 13 vagas 
PARA A CATEGORIA FU:.JCIONAL DE 'I8CNICO LEGISLATIVO 

S L 'I' U A Ç Ã O 

ANTE.~<IOR A T U A L 

Cn'rEGORIA CJ\TZGORIA 

BIBLIOTEOI.RI.~ ESPECIAL h'S-21 "'=~CJ LE:;J:ST~-;:cr<:O I ES?S:::AL 

BmLIOI=iUA ESPECIAL NS-21 T'a:ICO LE:;ISIATIV::> I ES<= 

TJlc. EM CO.fu'NIC •. SOCIAL ESPECil\L NS-20 T"".cO'!CO LEGIS!ATI\.? "C" 

ASSISTEt:.."'''E SCCIAL ESPECIAL NS-19 'I:'..C:ZICJ UXiiS""J...l·.I'I\'8 I 
BIBLrorECi\RIA ESPOCIAL NS-21 TZCN'IOJ LEGis-;.;I";D.tO ES?~IALI 
TEC. E:1 O:::N. SOCII'L ESPECIAL NS-20 rtct;:ro LE:i:s:...-..?r:o "C" I 
ASSISTEi:'ITE SCX:::L-'\L "B" NS-18 ~ICD :u:::GISJ...r-s:;:-~:0 "C'' ! 

! 
TEC. EM CD:-1.. SOCIAL ESPECiliL NS-21 'I'B:r,:ICO LEGISL.'W!VD ES?S::=I 

I 

TEC. E'-1 C0."1. SOCIAL ESPECIAT" NS-21 ~ICO Li:G:CSUCI\D ES:?B.:W.j 
I 

TEC • EN. O:C·1. SOCIAL "B" NS-13 '!EGZ!l:O I.ZGISLtJ'I\"' "3" l 

I 
1\GENI'E AI:MINISTRl\TI\10 ESPECIAL W1-32 TECNICO LEG!SLATI\'0 "A" 

I AG:J.-..'TE AmUNISTRATIV"' ESPXIAL NL't.:-32 Tl':C::TCO TEGTSINéTI'' ··~" 

~z:::cr.; 

?:S-22 

t--:S-22 

:-;s:-21 

::2-20 

XS-22 

~:S-21 

::S-19 

:-3-22 

~3-22 

:;s-14 

o:s-s 
,. __ , 

* ~ FO!t·~ 00 ARI'IOO 60 D1\ RES. 146/80, PICOU ASSmú"RADA. A SERVICOPA A IiS~"$1\0 ~roR HAVER SIOO CL~I?I<:l'ill'\ !:0 ?P.XESSO ~"""''I\'0 

llEi\LIZ.'JX) E:·! 1980. 

** 1 \ll.G.~ z.;-
1
;:) FF.Olim.. l?OR ~'SJ::IO ~~'· f>oR INSUFIC:cfN'CIA. DE CANDIDA'IOS EABILETAJ:OS, SE-ro P~ :P0a P&CGRZSS:O ES?EC!ML !~ 

FOR'·'A 00 ~ l9 DO ~"fl'TOO 45, nn. R'F,C:. 14~/Rn. 

-! 

I 
I 
I 

I 

l 
I 

I 
I 
l 
I 
i 

I 
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P..:::CENSÃO FUNCIOl'<'"AL -· 1 va·ga 

PARA A CATEGORIA' FUNCIONAL DE T:8CNICO E1 cm·mNICAÇÃO SOCIAL 

S I T U A Ç Ã O 

ANTERIOR A TU A L 

ASSISTENTE LEGISLATIVO "C" KM-29 TEX::l\.'ICO E'l CQiliNICAÇAD SCCIAL 

1 + l = 2 vacas * 

PAR.~ A CATEGORIA FU~CIONAL DE TE:CNICO '2:·1 LEGJ:SL!,C~O E OP.Cl..!·1E~lTO 

s 

ANTERIOR 

CLASSE REFER8NCIA 

k"'1-33 ASSIS'l'DI'TE LEGISLATI\'0 

ASSIS~I'E LB:;ISLATI\0 

I 

"C" 

ES?ECIAL N:·!-35 

A ç Ã o 

I 
J.. TU A L 

'l'ú:NICO :E!1 LEGIST....l-.çf.O E OFÇlO:-~'i'O 

IT.c:N'ICO D1 LEGIS"J..AÇÃO E OFÇ!l-S'?IO 

"A" 

".A." 

"A" 

Outubro de 1981 

NS-4 

~:S-12 

KS-1~ 

* 1 vaga r:ão preer.dliCa por progressão esp:::cia1, J;Or insuficiência Ce candidato habi.li'tacbser.do p::::ovida por ascer.são ft::r.cio."Wl na fc::::::a 

do § 19 do art.J.so 33 da Resolução nQ 146, de 1980. 

ANEXOS I EII AO ATO N•113/81 DOPRESIDENl SOO SENADO 
FEDERAL, QUE SE REPUBLICA POR HAVER SAlDO COM INCOR
REÇOES NO DCN DE 24-9-81. 

Anexo I 
Item IV - Categoria Funcional de Assistente Legislativo 
Conceito I -(merecim-ento Classe .. C") 
Onde se lê: 
Da Referência NM-28 para NM-19 
Leia-se: 
Da Referência NM-28 para NM-29 
Item V -Categoria Funcional de Assistente de Plenários 
Conceito I - (merecimetno) 
Clase "D" 
Onde se lê: 
Da Referência NM-25 para NM-26 (Art. 19 da Res. 146/80) 
Leia-se: 
Da Referência NM-24 para NM-25 (Art. 19 daRes. 146(80) 
Anexo II 
Item III -Categoria Funcional de Inspetor de Segurança Legislativa 

Conceito 2 -(antigUidade) 
Classe única 
Onde se lê: 
Da Referência NS- I 5 para NS- I 6 
Leia-se: 
Da Referência NS-14 para NS-15 
Relação Nominal: 
O I. Geraldo Lúcio Queiroz 
02. Justino Lira Mendes 
03. Antonio José da Rocha 
04. Pedro Emídio Leite 
05. João Batista Familiar 
06. Alberto Corá Filho 
07. Manoel Carlos Damascena 
08. Odilon Vicente Isac 
09. Ernesto Passani 
I O. José Machado de Lima 
11. Orácio Rodrigues da Cunha 
12. A velar José Roberto 
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MESA 
Presidente 

J arbas Passarinho 

19-V ice-Presidente 
Passos Pôrto 

29-V ice-Presidente 
Gilvan Rocha 

19-Secretário 
Cunha Lima 

29-Secretário 
Jorge Kalume 

39-Secretário 
Itamar Franco 

4Q-Sccretário 
Jutahy Magalhães 

Suplentes de Secretários 
Almir Pinto 

Lenoir Vargas 
Agenor Maria 
Gastão Müller 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 

Diretor: António Carlos de Nogueira 
local: Edilicio Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo 

Coelho -
Telefones: 223-6244 e 2ll-4141 - Ramais 3487, 3488 e 3489 

A) SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES 

Chefe: Daniel Reis de Souza 
local: Edifício Anexo daS Comissões- Ala Senador Nilo Coelho 
Telefone: 211-4141 - Ramais 3490 e 3491 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: leite Chaves 
Vice-Presidente: Martins Filho 

Titulares Suplentes 
POS 

I. Benedito Canelas I. Dinarte Mariz 
2. Martins Filho 2. Lourival Baptista 
3. JoãoCalmon 3. José Caixeta 
4. João Lúcio 

PMDB 
I. Leite Chaves L Agenor Maria 
2. José Richa 

PP 
I. Mendes Canale I. Evelásio Vieira 

Assistente; Sérgio da Fo-nseca Braga - Ramal 3492 
Reuniões: Terças-feiras, às I I.Oõ hoi"as 
Local; Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 3378 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Alberto Silva 
Vice-Presidente: José Lins 

Titulares 

I. José: Uns 
2. Eunice Michiles 
3. Gabriel Hermes 
4. Benedito Canelas. 

I. Evandro Carreira 
2. Mauro Bcnevides 

I. Alberto Silva 

Suplentes 

PDS 
I, Raimundo Parente 
2. Almir Pinto 
3. Aloysio t.:havcs 

PMDB 
1. Marcos Freire 

PP 
I. MendesCanale 

Assistente; Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 3493 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3024. 
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LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO PARTIDO DO 

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMDB 

Líder 
Marcos Freire 

Vice-Líderes. 
Roberto Saturnino 
Mauro Benevides 
Humberto Lucena 

Pedro Simon 
Orestes Quércia 

Henrique Santillo 
Lázaro Barboza 

Evandro Carreira 

LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO 

PARTIDO POPULAR- PP 

Líder 
Evelásio Vieira 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCj) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Aloysio Chaves 
]Q-Vice-Presidente: Nelson Carneiro 
29-Vice-Presidente: Lenoir Vargas -

Titulares 

1. Aloysio Chaves 
2. Hugo Ramos 
3. Lenoir Vargas 
4. Murilo Badarô 
5. Bernardino Viana 
6. Amaral Furlan 
7. Moacyr Dalla · 
8. Raimundo Parente 

I. Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 
3. Nelson Carneiro 
4. Leite Chaves 
5. Orestes Quércia 

I. TancredoNeves 
2. José Fragelli 

Suplentes 
PDS 

I. Benedito Canelas 
2: João Calmon 
3. Almir Pinto 
4. Martins Filho 
S. Aderbal Jurema 

PMDB 
I. Franco Montoro 
2. Lãzaro Barboza 
3. Humberto Lucena 

PP 
1. Mendes Canal e 

Assistente: Paulo Roberto Almeida Campos - Ramal 3972 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 4315 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (DF) 
(I l membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: lourival Baptista 
Vice-Presidente: Mauro Benevides 

Titulares 

I. Lourival Baptista 
2. Bernardino Viana 
3. Moa<:yr Dalla 
4. José Caixeta 
5. Martins Filho 
6. Murilo Badaró 

1. Lázaro Barboza 
2. M\l.uro Benevides 
3. Adalberto Sena 

I. Saldanha Derzi 
2. Luiz Fernando Freire 

Suplentes 
PDS 

t. Luiz Cavalcante 
2. Almir Pinto 
). Aderbal Jurema 
4. José Lins 

PMDB 
I. Henrique Santillo 
2. Evandro Carreira 

PP 
1. Affonso Camargo 

Assistente: Leda Ferreira da Rocha- Ramal 3499 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10;00 horas 
Local: Sala da Comissão, "na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões ~Radlal3l68 

VPce-Líderes 
Affonso Camargo 

José Frageili 
Gastão Müller 
Mendes Canale 
Saldanha Derzi 

Quinta-feira 8 5255 

LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO PARTIDO 

DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS 

Líder 
Nilo Coelho 

Vice-Líderes 
Aderbal J urema 
Aloysio Chaves 

Bernardino Viana 
Gabríel Hermes 

José Uns 
Lomanto Júnior 
Moacyr Dalla 
Murilo Badaró 

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE) 
(I I membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: José Richa 
Vice-Presidente; Luiz Cavalcante 

Titujares 

l. Bernardino Viana 
2. José Uns 
3. Arno Damíani 
4. Milton Cabral 
5. Luiz Cavalcante 
6. José Caixeta 

I. Roberto Saturnino 
2. Pedro Simon 
3. José Richa 

I. José Fragelli 
2. Alberto Silva 

\Suplentes 
PDS 

I: Lomanto Júnior 
2. Gabriel Hermes 
3. Vicente Vuolo 
4. Benedito Canelas 

PMDB 
I. Marcos Freire 
2. Teotônio Vilela 

PP. 
I. Affonso Camargo 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro- Ramal 3495 

Reuniões: Quartas-feiras, às 09:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 3256 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Aderbal Jurema 
Vice-Presidente: Gastão Müller 

Titulares 

I. Aderbal Jurema 
2. João Calmon 
3. Eunice Michiles 

4. Tarso Dutra 
S, José Sarney 

1. Adalberto Sena 
2. Franco Montoro 
3. PedroSimon 

I. Gastão M Clller 

Suplentes 
PDS 

I. LomantoJúnior 
2.. Gabriel Hermes 
3. João Lúcio 

PMDB 
I. Marcos Freire 
2. Mauro Benevídes 

PP 
l. Evelãsio Vieira 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492 
Reuniões: Quintas·feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões . ..- Ramal 3546 
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COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

.Presidente: Franco Montara 
Vice-Presidente: Gabriel Hermes 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Lomanto Júnior 
3. Amaral Furlan 
4. Amaral Pehoto 
5. Martins Filho 
6. Tarso Outra 
7. Gabriel Hermes 
8. Bernardino Viana 
9. Almir Pinto 

I, M aura Benevides 
2. RobertoSaturnino 
3. Pedro Simon 
4. Teotônio Vilela 
4. Franco Montara 

I. Tancredo Neves 
2. Affonso C amargo 
3. Mendes Canale 

Suplentes 
PDS 

1. José Guio[iiáfcl_ 
2. Lourivãl BaptiSta 
3. Benedito Canelas 
4. Vicente Vuolo 
5. José Uns 

PMDB 
I, Humberto Lucena 
2. Paulo Brossard 
3. José Richa 

PP 
l. Saldanha Derzi 
2. Jos_é Fragelli 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca- Ramal J493 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

-Anexo das ComissõeS.-.R:imal 4323 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
{9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Raimundo Parente 
V ice- Presidente: Humberto Lucena 

Titulares 

I. Raimundo Parente 
2. Aloysio Chaves 
3. Moacyr Dana 
4. Eunice Michiles 
5. Gabriel Hermes 

I. Franco Montara 
2. Humberto Lucena 
3. Jaison Barreto 

I. José Fragelli 

Suplentes 
PDS 

I , Arno Damiani 
2. Aderbat Ju~ema 
3. Almir Pinto 

PMDB 
l. Agenor Maria 
2. Nelson Carneiro 

PP 
I. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Luíz Cláudio de Brito - Ramal 3498 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Ale;o;a_ndre CoSta 

-Anexo das Comissões-- Ramal 3339 

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

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice-Presidcnte: Teotónio Vilela 

Titulares 

I. Milton Cabral 
2. Luiz Cavalcante 
3. José Lins 
4. Almir Pinto 

I. Henrique Santillo 
2. Teotónio Vilela 

Affonso Cainar8o 

Suplentes 
PDS 

I. Dinarte Mariz 
2. Gabriel Hermes 
3. Martins Filho 

Pfo4DB 
I. RobertoSaturnino 

PP 
I. AlbertO -Silva 

Assistente: Francisco GOnçalves Pereira - Ramal 3496 
Reuniões: Quartas-feiras, ~s 10:30 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Ale;o;andre Costa 

- Anexo d.as Comissões - Ramal 3652 

.J?I.!R~O DOCONGRESSO_NACION_AL (Seçào II) 

COMISSÃO DE MUNIC1PIOS- (CM) 
{17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lomanto Júnior 
Vice-Presidente: Agenor Maria 

Titulares Suplentes 
PDS 

I. Almir Pinto I. Tarso Dutra 
2. Lomanto Júnior 2. Aderbal Jurema 
3. Amaral Furlan 3. José Sarney 
4. Amaral Peixoto 4. Murilo Badaró 
S. Benedito Canelas 5. Jose Caixeta 
6. Arno Damiani 
7. Moacyr Dalla 
B. Raimundo Parente 
9. Vicente Vuolo 

PMDB 
I. José Richa 1. Marcos Freire 
2. Orestes Quércia 2. Jaison BaiTeto 
3. Evandro Carreira 3. Humberto Lucena 
4. Lázaro Bar):loza 
S. Agenor Maria 

PP 
I. Gastão Müller I. Alberto Silva 
2. Affonso Camargo 2. Luiz Fernando Freire 
3. Mendes Canale 

Assistente: Francisco Gonçalves Pe.reira - Ramal 3496 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3122 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
(5 meml:tros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice-Presidente: Murilo Badaró 

Titulares 

I. Joàt'Calmon 
2. Murilo Badaró 
3. Aderbal Jurema 

I, Adalberto Sena 

L Saldanha Derzi 

Suplentes 
PDS 

I. José Sarney 
2. Moacyr Dalla 

PMDB 
I, Evandro Carreira 

PP 
l. Mendes Canale 

Assistente: Fátima Abrahão de Araújo - Ramal 3266 
Reuniões: Quintas-feiras, às 14:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ata Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões- Ramal 3121 

COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Luiz Viana 
J?.Vice-Presidente: Paulo Brossard 
2?-Vice-Presidente: Amaral Peixoto 

1. Luiz Viana 
2. Tarso Dutra 
3. LomantoJúnior 
4. Amaral Peixoto 
5. João Calmon 
6. Aloysio Chaves 
7. José Sarney 
8. Lourival Baptista 

I. Paulo Brossard 
2. Nelson Carneiro 
3. José Richa 
4. Mauro Benevides 

1 
5. Marcos Freire 

Suplentes 
PDS 

I. Aderbal Jurem a 
2. Bernardino Viana ' 
3. Amaral,Furlan · 
4. Moacyr Dalla 
S. Martiqs Filho 

pMDB 
1. Leite Chaves 
2. Pedro Simon 
3. Roberto Saturnino 

Outubro de" 1981 

PP 
I. Luiz Fernando Freire 
2. Tancredo Neves 

I. Saldanha Derzi 

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa- Ramal 3497 
Reuniões: Quartas·feiras, às 14:00 horas 
Local: Sala da ComissãÕ, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 3254 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jaison Barreto 
V ice· Presidente: A lmir Pinto 

Titulares 

l. Lomanto Júnior 
2. Almir Pinto 
3. José Guiomard 
4. Lourival Baptista 

l. Henrique Santillo 
2. Jaison Barreto 

I. Saldanha Derzi 

Suplentes 
PDS 

I. Benedito Canelas 
2. João Calmon 
3. Arno Damiani 

PMDB 
I. Adalberto Sena 

PP 
I. Gastão M üller 

Assistente:: Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alex;mdre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3020 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice-Presidente: José Fragelli 

Titulares 

I. Dinarte Mariz 
2. Luiz Cavalcante 
3. JoséGuíomard 
4. Murilo Badaró 

I. Mauro Benevides 
2. Agenor Maria 

I. José Fragetli 

Suplentes 
PDS 

I. Raimundo Parente 
2. Amaral Furlan 
3. José Caixeta 

PMDB 
I. Orestes Quércia 

PP 
I. Gastão MUller 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feiras, às I l:OO horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala s'enador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3020 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
{7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 
Vice-Presidente: Raimundo Parente 

Titulares Suplentes 
PDS 

L Raimundo Parente 1. Helvfdio Nunes 
2. Aderbal Jurema 2. Bernardino Viana 
3. Lourival Baptista 3. JoséGuiomard 
4. Moacyr Dalta 

PMDB 
I. Agenor Maria I. Lãzaro Barboza 
2. Humberto Lucena 

PP 
I, Gastão M üUer I. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Luiz Cláudio de Brito ..__ Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feiras, às I [:00 horas 
Local: Sala da Cómissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3121 
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CO'I!SSÃO DE TRANSPORTES, COMUNiCACOÉS 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente:- VicCnte Vuolo 
Vice-Presidente: Benedito Ferreira 

fitiJlares 

I. Vicente"Vuolo 
2. aenedito Ferreira 
3, Aloy_sio. Chaves 
4. Milt~n_Cabral 

Suplentes 

POS 
L Lornanto Júnior 
2. Lui% CaValcantC 
3~ -Alrl~l Peixoto 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

PMDB 

1. Evandro Carreira I. OreStes Quérciu 

2. Lázaro Barboza 

PP 

l. Alberto Silva L AJTonSo Carnar8o 

Assistcnte; Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 

Reuniões: Quintas-feiras, lls 11:00 horas 

Loca1: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 
- Anexo _das Comissões - Ramal 3130 

Quiota-feira 8 5251 

B) SERVIÇO DE-COMISSOES MISTAS 
Chefe: Alfeu de Oliveira 
,.oca!: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo- Coelho 

- Andar Té:rreo - 211-3507 
Assistentes: Helena lsnard Accavhy - 211-3510 

Mauro Lopes de Sá- 211~3509 
Frederic Pinheiro Barreira - 211-:3.503 
Maria.de Lourdes Sampaio- 2ll-j5Q3 
João Hélio Carvalho Rocha- 211-3520 

C) SERVIÇO DECOMISSOES ESPECIAIS E DE IN- .· 
QU~RITO 

C:hef~: Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz - 211-3511 
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes- 211-3512 

Elizabeth Gil BarbOsa Yiinna-- 211~3501 
Nadir da Rocha Gorries - 211-3508 
Clayton ZanlorenCi - 211·3502 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
QUADRO DE HORÃR!O DAS ~EUNIOES ORDINÁRIAS DAS 

COMISSOES PERMANENTES PARA Q BIENIO !?81/1982 

TERÇA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

QUINTA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

Horas Comissões Horas Comissões 

Sala da COmissão, na Alâ 
10:00 CAR Senador Alexandre Cosia GUILHERME 

Sala da CorriiSsão, na Ala 
10:00 CEC Senador Alexandre COsta SI'!RGIO" 

Rama13024 Ramal3546 -

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CA Senador Nilo Coefho SBRGIO 

Sala da Coro.íssão, na Ala 
10:00 CF SenadOr Nilo Coelho GUILHERME 

Rama13378 Ramal4323 

Sala da Comissãó, na· Aia 

QUARTA-FEIRA 10:00 cs Senador Alexandre COsta LBDA 
LOCAL DA REU.NIÃO ASSISTENTE Rama13020 

Horas Comissões 

Sala da Comissão, na Ala 
09:00 CE Senador Nilo Coelho FRANCISCO 

Sala da Comissão, nâ Ala 
LUIZ 11:00 CLS Senador Alexandre Costa 

Ramal3339 CLÁUDIO 

Rama13256 
Sala da Comissão, na Ala · 

Sala da Comissão, na Ala PAULO 
09:30 CCJ Senador Alexandre Costa 

Rama14315 
ROBERTO 

11:00 CM Senador Alexandre Costa GONÇALVES 
Ramal3122 

Saia da ComiSsão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala 11:00 CT Senador Alexandre Costa MARCELINO 
10:00 DF Senador Alexandre Costa LBDA Ramal3130 

Rama13168 
Sala da Comissão, na Ala 

Sala dá. Comissão, na Ala 
10:30_ CME Senador Alexandre Costa GONÇALVES 

14:00 CR Senador Alexandre Costa FÁTIMA 
Ramal3121 

Rama13652 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CRE Senador Nilo Coelho LEI LA 

Rama13254 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CSN Senador Alexandre Costa MARCELINO 

Rama13020 

Sala da Comissão, na Ala LUIZ 
11:00 CSPC Senador Alexandre Cos_ta 

Rama13121 CLÁUDIO 



DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 

PREÇO DE ASSINATURA 
(Inclusa as despesas de correio} 

Seção I (CAmara dos Deputados} 

Via-Superficie: 

Semestre ............................... Cr$ 
Ano ..................•................ Cr$ 
Exemplar avulso ....•.................... Cr$ 

Seção 11 (Senado Federal} 

Via'Superfície: 

Semestre ................. :: ......... , ... _ Cr$ 
Ano ..................... , ............. Cr$ 
Exemplar avulso ......................... Cr$. 

2.000,00 
4.000,00 

50,00 

2.000,00 
4.000.00 

50,00 

Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque Visado, pagáveis em Brasília ou 
Ordem de Pagamento pela Caixa Económica Federal- Agência Parlamento, Conta-Corrente n~ 
950.052/5, a favor do: 

Centro Gráfico do Senado Federal 

Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF 

CEP 70.160 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXVI- N• 126 SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 1981 BRASfLIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1• da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 54, DE 1981 

Aprova os textos dos Decretos-leis n•s 1.861, de 25 de fevereiro de 1981, e 1.867, de 25 de março de 1981, que 
Halteram a legislação referente às contribuições compulsórias recolhidas pelo lAPAS à conta de diversas entidades, e 
dão outras providências". 

Artigo único. São aprovados os textos dos Decretos-leis n•s 1.861, de 25 de fevereiro de 1981, e 1.867, de 25 de março de 
1981, que "alteram a legislação referente às contribuições compulsórias recolhidas pelo IA PAS à conta de diversas entidades, e 
dão outras providências". 

Senado Federal, 8 de outubro de 1981. - Senador Jarhas Passarinho. Presidente. 

DECRETO LEGISLATIVO N• 49, DE 1981 

Aprova o texto do Acordo sobre os Usos Pacíficos da Energia Nuclear, concluído entre o Governo da República 
Federativa do Brasil c o Governo da República do Iraque, a 5 de janeiro de 1980. 

RETIFICAÇÃO 

Na ementa do Decreto Legislativo, publicada no DCN - Seção II- de 2-10-81, página-5047. 
Onde se lê: ·--·-----

... República derativa do Brasil... 
Leia-se: 

... República Federativa do Brasil... 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

I- -ATA DA 176• SESSÃO, EM R DE OUTUBRO DE 1981 

1.1.- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Leitura de projeto 

SENADOR LUIZ CAVALCANTE- Observações sobre a decisão 
da Câmara dos Deputados em negar licença para que o Supremo Tribunal 
Federal processe o Deputado Gilson de Barros. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Cinqüentenãrio da ilumi
nação do Cristo Redentor na cidade do Rio de Janeiro. 

- Projeto de Lei do Senado n9 295 (8 t, de autoria do Sr. Senador Ro
berto Saturnino, que declara de utilidade pública a Associação Fluminen
se de Engenheiros e Arquitetos de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Nota da Confederação Na
cional dos Trabalhadores na Agricultura, sobre a ocorrência de conflitos 
de terra no Estado da Paraíba. 

!.2.2- Oiscursos do Expediente 

SENA DOR LAZARO BA RBOZA -Importância que adviria para o 
desenvolvimento da região geoeconôrnica do Distrito Federal, com a pavi
mentação da rodovia Luziánia-Orizona, no Estado de Goiás. 

SENADOR EVELASlO VIElRA - Problema do desemprego no 
País. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- I Encontro Nacional sobre o 
Nordeste, a realizar-se nos dias 15 a 17 na cidade de Salvador-BA. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Distorção que teria havido em 
noticiário da Voz do Brasil, referente a intervenções de S. Ex~ no Senado. 

SENADOR ORESTES QL'ERCIA - Apreciação pelo Congresso 
Nacional, na data de hoje, de propo:;ta de emenda à Constituição que con
voca assembléia nacional constituinte para 1982. 



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) Outubro de 1981 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Defesa da atuação de S. Ex• no 
desempenho de seu mandato de Senador, a propósito de interpelação feita 
a S. Ex" na cidade de Juiz de Fora. 

SENADOR JOSE UNS- Testemunho de S. Ex• sobre a atuante 
participação do Senador Itamar Franco nos trabalhos da Casa. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -'Solicitação à Presidência 
no sentido de que do Relatório Anual da Presidência, sobre os trabalhos 
desenvolvidos pelo Senado, conste a participação dos Srs. Senadores nos 
trabalhos das comissões. 

1.2.3 - Leitura de projctos 

-Projeto de Lei do Senado n9 296/81, de autoria do Sr. Senador 
Valdon Varjão, que proíbe a venda ou anúncio de venda de tecidos ou ór
gãos do corpo humano e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n9 297/81, de autoria do Sr. Senador 
N els.on Carneiro, que introduz alterações na Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

- Pr?jeto de Lei do Senado n9 298/81, de autõria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que altera a redação do art. lO da Lei n9 5.890, de 8 de ju
nho de 1973, que modificou a Lei Orgânica da Previdência Social. 

1.2.4- Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 ho
ras e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.3 - ORDEM DO DIA 
Projeto de Resolução n~'49 /81, que autoriza o Governo do Estado de 

Mato Grosso do Sul, a realizar operação de empréstimo externo no valor 
de U.S$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos), destinado ao 
programa de investimentos do Estado. Apreciação sobrestada por falta de 
quorum para votação do Requerimento n9 338/81, após usar da palavra o 
Sr. Dirceu Cardoso. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 72/79, que dá nova redação ao caput 
do artigo 55 da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, Lei Orgânica da Pre
vidência Social. Votação adiada por falta de quorom. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 27/81, que autoriza o Poder Executi
vo a instituir a Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande 
do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n• 90/81, que autoriza o Governo do Estado 
do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e quatro mi
lhões, cinqUenta e três mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida con
solidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 93/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Guaxupê (MG) a elevar em Cr$ 50.000.000,00 (cinqUenta milhões 
de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 95/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Macapá (AP) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n9 96/81, que autoriza á. Prefeitura Munici
pal de Maringá (PR) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e vinte e 
sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e cinco centavos). Votação 
adiada por fa{ta de quorum. 

-Projeto de Resolução nl' 205/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Santo André (SP) a elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove 
milhões, setenta mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito cen
tavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n9 7/81, que autoriza a Piefeitura Municipal 
de Coqueiral (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, se
tecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n~'68/81, que autoriza a Prefeitura Muncipal 
de Florianópolis (SC) a elevar em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito mi
lhões e seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua divida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 84/81, qt.ie autoriza a Prefeitura Munici
pal de Castanhal (PA) a elevar em Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e 

nove milhões, setecentos e cinqüenta mil, quarenta e seis cruzeiros e cin
qüenta e sete centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorom. 

-Projeto de Resolução n~'9lf81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Balsas (MA) a elevar em Cr$ 2.722.000,00 (dois milhões. setecentos 
de vinte e dois mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

--Projeto de Resolução n'~ 8/8 t, que autoriza a Prefeitura MuniCip-al 
de Franca (SP) a elevar em CrS 29.272.025,36 (vinte e nOve milhões, du
zentos e setenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos), 
o montante de sua dívida consolidada, Votação adiada por falta de quo
rum. 

-Projeto de Resolução n'~ 64/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Itatiba (SP) a elevar em Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, nove
centos e cinqüenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois 
centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta 
de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 4/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Potirendaba (SP) a elevar em Cr$ 6 .O 17.802,61 (seis milhões, dezessete 
mil, oitocentos e dois cr_uzeiros e s_essenta e um centavos), o montante de 
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorunz. 

-Projeto de Resolução n"' 5/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, se
tecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quonan. 

-Projeto de Resolução n~'6/8l, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Bernardino de Campos (SP) a elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois mi
lhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e 
vinte e quatro centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 38/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e 
dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta cruzei
ros, o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n~'88/81, que autoriza a Escola Superior de 
Educação Física de Goiás a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
9.813.300,00 (nove milhões, oitoCentos e treze mil e trezentos cruzeiros). 
Votação adiada por falta de quornm. 

-Projeto de Resolução n" 101/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Maceió (AL) a elevar em Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta mi
lhões, duzentos e treze mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros e quarenta 
e cinco centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada 
por falta de quorum. , 

- Projeto de Resolução nl' 60/81, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito 
milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução nl' 102/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Joinville (SC) a elevar em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e 
seis milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros), o montante de sua dívi

_da .consolidada. Votação adiada por falta de quornm. 
--Projeto de Resolução n9 108/81, que autoriza o Governo do Esta

do do Rio Grande do Sul a elevar em CrS 10.027.899.259,79 (dez bilhões, 
vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqüenta 
e nove cruzeiros e setenta e nove centavos), o montante de sua dívida con
solidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Requerimento n~' 40/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando 
a transcrição, nos anais do Senado Federal, do artigo do escritor Josué 
Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro Eduardo Portella na Aca
demia Brasileira de Letras. Votação adiada por falta de quorum. 

- Requerimento n9 43/8 l, do Senador Lourival Baptista, solicitando 
a transcrição, nos anais do Senado Federal, das ordens do dia dos Minis
tros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, baixadas em comemo
ração ao 179 aniversário da Revolução de março de 1964. Votação adiada 
por falta de quomm. 

- Requeri.mento n9 268/8\ do Senador Marcos Freire, solicitando 
urgência, para o Projeto de Lei do Senado n' 240/80, do Senador Franco 
Montara, que estabelece a participação de representante dos empregados 
e empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS, e 
INAMPS). Votação adiada por falta de quorum. 
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- Requerimento n'? 149/81, Po Senador Mauro Benevides~ solicitan
do a transcrição, ·nos anais do senàdo Federal, do artigo intitulado ~·o 
Nordeste é Vítima do Estouro do Oi-Çãineilto "Monetário", de autoria do 
economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do Brasil, edição de 23~ 
6-81. Votação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n~? 313/81, do Senador Marcos Freire, solicitando 
urgência para o Projeto de Lei do Senado n<:' 156/79, do Senador Humber
to Lucena, que institui o seguro-desemprego e determina outras providên
cias. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n' 22/81, do Senador Jorge Kalume, que 
dispõe sobre enquadramento de professores, colaboradores e auxiliares de 
ensino e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n' 117 j79, do Senador Jorge Kalume, 
que dispõe sobre a aplicação, como incentivos fiscais, na área da SU
DAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e 
jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal e dá outras providências. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 357/79, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e 
empregados em cemitérios. (Apreciação preliminar da juridicidade). Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n'? 142/80, do Senador Orestes Quércia, 
alterando o dispositivo da Lei n~? 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dis
põe sobre a Lei Orgânica da Previdência SOcíal. (Apreciação preliminar 
da constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n'? 146/80, do Senador Orestes Quércia, 
que isenta do imposto de renda o 1 Jl' salário. (Apreciação preliminar da 
constitucionãlidade.) Votação adiada por falta de quorum. 

- Projefo de Lei do Senado n'? 163/80, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe-sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons. 
Apreciação preliminar da constitucio"nalidade. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n'? 40/81, que autoriZa a Prefeiturá Munici
pal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecen
tos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Discussão 
sobrcstada por falta de quorum para a votação do Requeriinento n<:' 
309/81. 

1.4- DISCURSOS APÕS A ORDEM DO DIA 

SENADOR AGENOR MARIA- Lançamento do nome de S. Ex• ao 
Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Quadro educacional brasilei-
ro. 

SENA DOR PEDRO SIMON - Desigualdade da distribuição de 
renda. 

SENADOR JAISON BARRETO - Reivindicação da Federação 
Nacional dos Médicos com respeito a composição do Conselho Consulti
vo da Administração de Saúde prividenciária- CONASP. 

SENADOR FRANCO MONTORO - Protesto das entidades de 
classe do Estado de Goiás c_ontra as rri-õdificações'proposias pelo GoVer.no 
na legislação previdenciária. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÕXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 177• SESSÃO, EM 8 DE Ol.'TliBRO DE 1981 

2.1 -ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Pareceres 

Referentes à seguinte matéria: 
- Projet_o de J:?ecreto Legislativo n"' 11/81. 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n'? 277/79, que determina prazo máXimo 
para a instalação de telefones adquiridos através de financiamento e dá 
outras providências. Aprovado o projeto, ficando prejudicado o substituti
vo a ele oferecido. 

-Projeto de Lei do Senado n'? 330/80, que institui o "Dia Nacional 
do Seringueiro", e dá outras providências. Aprm•ado, com emend~. À Co
missão de Redaçào. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 33 I /80, que erige em monumento na
cio?al a cidade de São Cristovão, no Estado de Sergipe. Aprovado, em pri
meiro turno. 

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÁO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Senador Humberto Lucena, proferido na sessão de 7-10-81. 
-Do Sr. Senador José Uns, proferido na sessão de 7-10-81. 

- Do Sr. Senador Bernardino Viana, proferido na sessào de 7-10-8 t. 
-Do Sr. Senador Jaison Barreto, proferido na sessão de 7-10-81. 

4- ATO DO !'RESIDENTE DO SENADO 

5-SECRETARIA-GERAL DA MESA 

- Resenha das matérias apreciadas de I a 30 de setembro de 1981. 
( Rcfiticaçào ). 

6- CONSELHO DE SUPERVISÁ O DO CEGRAF 

-Ata de reunião. 
-Ato n• 3, de 1981. 

7- MESA DIRETORA 

R- LIDERES E VICE-LíDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

9 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 176~ SESSÃO, EM 8 DE OUTUBRO DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDf:NCIA DOS SRS, JARBAS PASSARINHO, CUNHA LIMA E JUTAHY MAGALHÃES 

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

Adalberto Sena- Jorge Ka\ume- Raimundo Parente- Jarbas Passa
rinho -Alberto Silva - Almir Pinto - Josê Lins- Mauro Benevides
Agenor Maria - Martins Filho - Cunha Lima - Humberto Lucena -
Milton Cabral - Aderbal Jurema- Marcos Freire- Luíz Cavalcante
Teotõnio Vilela - Passos Põrto - Dirceu Cardoso - Itamar Franco -
Henrique Santillo- Lázaro Barboza- Valdon Varjão- Mendes Canal e
Saldanha Derzi- Affonso Camargo- Eve\ásTO Vieira- Jaison Barreto
Arno Damiani - Pedro Simon. 

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 iniciamás nossos trab3.lhos. 
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. }9-Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 295, DE 1981 

D2Ciar:i -de -Utilidade pública a Associação Fluminense 
de Engenheiros e Arqujtetos de Niterói, Estado do Rio de 
Janeiro. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 É declarada_ de uti:ictaà.e pública a AsSociação Flu
minense de Engenheiros -e Arquitek!S -- AFEA, sociedade civil de 
caráter técnico-cultural, fundada em 25 de novembro de 1953, com 
sede e f·oro em Níterói, Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 2.o A prese11te Lei entrará em vigor à data de ~ua pu
blicação. 

Justificação 

A AFEA tem <:;ua ede :::1a :Avenida. Estácio de Sá n.0 245, em 
Icaraí. Nlterói, no Estado do Rio de Janeiro. 
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É uma enttd~de eminentemz:!lte técnico-cultural, cuja fun
dação. cconida ha qu.1se trinta anos. configurou destacado mar
co no posicionamento da comunidade técnica do antigo Estado :lo 
Rio, face à magnit..ud(.• das tarefas e müsôes levadas de vencidJ. 
por seus congr-egados. 

Med:ante a Lei Estadual n.0 3.583, de_6 de agosto de 1971, f'Ji 
considerada de utilidade pública por aquela Unidade da Federação. 

A AFEA. c:~m 1nr::::--nalidade jurídica distinta da de .seus as·· 
saciados, Cl}-jo prazo de duração é indeterminado, tem por finali
dades prempuas: 

a) promover o congraçamento dos Engenheiros e Arquitetos; 

b) promover o aperfeiçoamento técnico e cultural dos asso
ciados; 

c} pugnar pe1a defesa e união dos profissionais da Engenha
ria ·e Arqultetura. VJlorização da profissão, -divulgação d:l "Código 
de Ética Profissional" e colaboração com o CREA; 

d) colaborar cem ·o-Estado para a solução dos problemas téc
nicos, econômicos e sociais relacionados com a Engenharia e a 
Arquitetura; 

e) criar e manter serviço de informações técnicas; 
f) tomar inic~ativas que visem o_desenvolvimento da Engenha

ria e Arquitetura e o aperfeiçoamento de seu::. ellilinos; 
g) pug·nar pela c-onstrução da "Cas.a dos Engenheiros e Ar

quitetos Fluminenses"; 
h) incrementar o intercâmbio com organizações congêneres 

nacionais e estrangeiras; 
i) organizar serviço de previdência e assistência aos associa

dos; 

j) promover, periodicamente,_ Congressos Té~co-Econômicos 
ct.:= intere~se da Eng.enharia e Arquitetura. 

A entidade atende à.s exigências da Lei n.0 91, de 28 de agosto 
d-e 1935, que "detennina regras pelas quais são as sociedades de
claradas de utilidades públic:?)S". em especial as contidas em seu 
nrt. 1.0 • que estabelece: 

"As sociedades civis, as associações e as fundações ins
tituidas no Pais c-::m o fim exclusivo de servir desinteres
sadamE-nte à. coletividade podem ser declaradas de utili
dade pública, provados os seguintes requisitos: 

a) que adquiriram personalidade juridica; 
b) que estejam em efetivo funcionamento e .sirvam 

de~intere.ssadam€nte à coletivid~çie; 

c) que os cargos de sua diretoria não S·sjam_ remune
rado~." 

os dcc1..rmentos aneA"'.S comprovam que a AFEA faz· juS à de
cl:il ração de u_t.plcta~e pública pretendida na present€ iniciativa. 

Isso posto, encarecemos de nossos· ·en:ii;nentes par·es, no Sena_do 
Fecleral e na Câmara dos Deputados, o. apoio de que necesSita . 
este projeto para sua elevação em lei. 

Senado Federal, 8 de outubro de ~98!: - Roberto Saturnino. 

LEGIST-AÇAO CITADA 

LEI N.0 6.583, DE 6 DE AGOS'I'O.DE 1971 
A A.o::sembléia Legislativa do Estad::> do Rio de_ J:.:meiro decreta 

e €u ::;anciono ·a seguinte Lei: . ' 

Art. 1.~ Fica considerada de utilidade pública a "Associação 
Fluminense d.~ Engenheiros e Arquitetos" com sede em Niterói. 

Raimundo Padilba, Governador - Teotôn,io de Araújo, Vice
Govemador - Mário Augusto, Chefe do Gllblnete Civil - Marinel 
de So112a Carvalho, Chefe do Gabinete Militar - Raymundo 
Meirelles Padilha, Assessor Espe-c~al. 

Secretários: Hermes da Matta. Bareellos, Administrador 
J.oão Carlos Burgues de Abreu, Agricultura e Abastecimento· 
.Delton de Mattos da Silva., Educação e Cultura - Gennano de 
Moura Rolim~ Finanças - Edwaldo Saraxnago Pinheiro, InteriOr 
e Justiça e Indústria e Cométcio - Waldir Ramos da Costa, Obras 
e Serviços Públicos - Astor Pereira Q.e Mello, Saúde e Saneame:n~ :> 
-- Gen. Paulo Teixeira da Silva, Segurança - Ricardo Augusto de 
Azeredo Vianna, Serviços So~iais - Gen. Rubens Rosado Teixeira, 
Transport-es. 

1 As Comissões de Constituição · e Justiça e de Edu
caçáo ~ C1tltura.! 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto lido serâ publí, 
cado e remetido às comissões cõin-petenteS. - · · · 

Há oradores insbritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lázaro Barb.oza. 

O SR. LÁZARO RARROZA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Serei breve. Quero apenas demonstrar ao Senado a absoluta importân
cia, para a grande extensão da chamada região geo~econômica de Brasília, da 
luta que _estamos travando para abertura de um ramal rodoviário, partindo 
da cidade de luziãnia e indo ter à cidade de Orizona, minha terra natal, Sr. 
Presidente, que viria encurtar a distância entre o eixo Pires do Rio, Santa 
Cruz, Orizona, Urutaí, no tocante a Brasília, em cerca de 80 Km, e aproxima
ria Brasíliu da cidade de Caldas Novas, em meu Estado, onde se situa o ponto 
de lazer mais importante para a população brasiliense que são as termas do 
Rio Quente, em Caldas Novas, a cerca de mais de 80 Km. 

Hoje, quem sai de Brasília para buscar Caldas Novas, tem forçosamente 
de se dirigir a Goiânia se dirigir à cidade de Morrinhes para então alcançar a 
cidade de Caldas Novas, percorrendo uma extensão de praticamente 400 Km, 
pouco menos que isto. Com a abertura deste ramal rodoviário, de apenas 90 
Km ligundo Brasília a luziânia- onde, aliás, está pronta a ligação...:.. Luziâ~ 
nia, Orizona, para alcançar a rodovia estadual que dá acesso a Caldas Novas 
- esta distância de quase 400 quilómetros ficará reduzida a menos de 180 
quilómetros, o que é de suma importância para grande parte dos habitantes 
de Brasília que, em todos fins-de-semana, buscam a região de Caldas Novas. 

O Sr. Henrique Santi!lo - V. Ex~' me permite? 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Com todo o prazer, nobre Senador. 

O Sr. Henrique Santillo- Apenas para lembrar que V. Ex• insiste mais 
uma vez numa reivindicação muito justa que é a pavimentação da rodovia 
que liga a cidade de luziânia à cidad_e do Orizona. Tem essa região, constituí
da por quase todo o sudeste dõ Estado de Goiás, outras condições de se trans
formar num grande celeiro fornecedor de Brasília e está toda ela, inclusive, 
incluída na chamada região geo-econômica de Brasília. V. Ex'- mais uma vez 
reivindica esta estrada, que é importantíssima e urgente. Quero também fazer 
minhus ~uas palavra~,_ solidarizando~me com V. Ex'- nessa reivindicação. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Muito obrigado, Senador. Efetivamen
te, todos os municípios daquela regiã9 do Estado que V. Ex• e eu ternos a 
honra de representa r nesta Casa, à exceção do Município de Goiandira, que 
por motivos que a minha inteligência não conseguiu alcançar, fazem parte da 
chamada região geo~econômica de Brasília. Aliás estamos também reivindi~ 
cando :.1 incorporação do Município de Goiandira à região geo~econômica, jã 
que não se justifica a região geo~econômica abranger municípios ao redor de 
Goiandira, ficando Goiandira fora deste programa da região geo~econômica. 
E toda aquela região do Estado de Goiás, como bem acentuou V. Ex'-, pode 
transformar-se, em curto prazo, apesar de sua infra~estrutura ser ainda inci
piente, no celf:iro de Brasília. Ainda há pouco V. Ex' e eu debat:amos num 
programri de televisão a nec~ssidade defortificart.-de dar vida ao programa da 
Região Geo~econômica, no sentido não apenas de dotar Jl,.::;,~iEa, Capital Fe~ 

·dera!, das condições ideais para o seu abastecimento, como também implan
iar. no cinturão d!i Região Geo~econômica pólos de desenvolvimento, inclusi
ve da agro-indústria, capazes de absorver grande parte da mão~de~obra ocio~ 
sa e priniária que aqui nos arredores de Brasília se encontra fixada e vivendo 
num e.stildo de pré~marginalizaçào, o que ocasiona preocupação para tOdos 
nós. 

De forma que, Sr. Presidente, mais uma vez quero, desta tribuna, cha
mai a atenção do-MiniStério dos Transportes, do Departamento Nacional de 
Estradas e Rodagem, do Governo do Distrito Federal e também do Governo 
do meu Estado, para a importância da pavimentação desta rodovia que não 
apenas aproximará Brasília de Caldas Novas em cerca de 180 quilómetros, 
como possibilitará que Brasília tenha acesso à produção hortigranjeTra e 
agropecuária desses municípios todos que se situam ao redor do meu querido 
Município Orizona, onde tive a honra de nascer, Sr. Presidente. 

Er.am as considerações que eU queria tecer no aligeirado deste início de 
sessão. Muito obrigado. (Muito hem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Evelásio Vieira. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Srs. Senadores, como restam 
apenas·r2 minutos para o término da Hora do Expediente e como alguns Srs. 
Senãdores estão ínscritqs para o Período de breves comunicações, vou apro
vêitar o r~staõie do tempÇ) para. conceder a palavra aos que estão ínscritos. 

Efu primeiro lugar, concedo-a ào 'nobre Senador Luiz Cavalcante, para 
. uma breye COJl.1unic~ção. 
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O SR. LUIZ CAVALCANTE (Para uma breve comunicação. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Muito embora a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos De
putados houvesse acolhido, por 15 contra 9, o pedido de licença para que o 
Supremo Tribunal Federal pudesse processar o Deputado Gilson de Barros, 
acusado de ter espancado o vigia do prédio onde reside, alêm de algemá-lo e 
ameaçá-lo com revólver, muito embora aquela salutar decisão, repito, o Ple
nãrio da Câmara dos Deputados, ontem, por 168 votos contra 70, resolveu 
negar a licença solicitada. 

Pesa-me lemantar tão infeliz decisão da Casa irmã, porquanto, no mo
mento em que tanto se reclama o pleno restabelecimento das prerrogativas 
parlamentares, a decisão da Câmara dos Dep-utados vem mostrar que poderia 
tornar-se perigosa, para a sociedade, qualquer ampliação do conceito de in
violabilidade do mandato parlamentar, por vir robustecer o direito de delin
qüir a que alguns se arrogam. 

E, a propósito, passo à leitura do editorial de O Globo de hoje: 

"ESCUDO DE IMPUNIDADE. 
Num momento da vida brasileira em que se impõe consolidar 

as instituições, começando por aumentar-lhes ou restabelecer-lhes o 
grau de respeitabilidade pública, é lastimável que de várias direções 
surjam procedimentos incompatíveis com essa diretriz, trabalhando 
ao contrário para minar o terreno do crédito democrâtico. 

Agora foi a vez da Câmara dos Deputados, cujo plenário, 
numa decisão infeliz que desde logo desconheceu o lúcido voto da 
Comissão de Constituição i J usilça,- negou ontem a licença pedida 
pelo Supremo Tribunal Federal para procesSar o deputado Gilson 
de Barros (PMDB- MS), acusado da prática de crime comum em 
Brasília. 

Esse é bem o tipo de procedimento que- em nome de um dis
torcido esplrito de corporação - coloca no caminho da abertura 
gratuitos entraves de caráter político e ético, pois deforma valores 
básicos da instituição parlamentar e, afinal, dO próprio regime. 

Confirma-Se, assim, uma sistemãHCa tendência, em todos os 
sentidos perniciosa para o Congresso brasileiro, que tem consistido 
em radicalizar o princípio da inviolabilidade do mandato popular 
ao ponto de convertê-lo em deplorável escudo de impunidade. 

Mesmo os delitos comuns mais ostensivos e escandalosos, co
metidos por congressistas, há muitos anos vêm sendo protegidos 
pelo manto da alegação e da solidariedade política, a exprimir~se 
sob a forma chocante da negativa de licença necessária ao compe
tente processo criminal, o que leva praticamente a instituição a 
tornar·se cúmplice daqueles representantes empenhados em escapar 
ao pronunciamento da Justiça. 

O caso que envolve o Deputado Gilson de Barros não guarda a 
mais remota relação direta ou indirefa com motívos de natureza 
política, como é do conhecimento público. O parlamentar agrediu 
um porteiro de edifício, a quem imputava maus-tratos a seu filho 
menor .. Pois foi essa reação de truculência pessoal que resultou mag
nificada politicamente, extraPolarldá para os domínios constitucio
nais e democrátic-os da inviolabilidade do mandato. 

Desde 1947 até agora o STF já encilriiinhou ao Congresso 124 
pedidos de licença para processar parlamentares, recebendo respos
ta negativa constante. O último referia-se a um acidente de trânsito. 

Congressistas são homens e mortais e, como tal, sujeitos a co
meter crimes justificáveis ou injustificáveis. Ninguêm espera que se 
comportem sempre olimpicamente, sobretudo fora d<!s limites da 
instituição e do mandato. Ma.s para as suas ações que se capitulem 
nos dispositivos do Código Penal, ao largo de implicações políticas 
de qualquer grau, o que deve valer são os mesmos critérios legais 
que operam para todos os cidadões e toda a sociedade. 

O Poder Legislativo perdeu ontem excelente oportunidade de 
ganhar em autoridade e em prestigio. Se houvesse liberado o depu
tado Gilson de Barros para prestar contas dos seus atos à Justiça, 
não estaria descobrindo flancos na inviolabilidade parlamentar e 
sim tornando o princípio mais coererite e inais respeitável." 

Sr. Presidente, concluindo, digo que a absolvição da Câmara dos Depu
tados ao nobre Deputado Gilson de Barros representa a mais condenável for
ma de mordomia - a mordomia da impunidade. (Muito bem/ Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra, para uma 
breve comunicação, ao nobre Senador Nelson Cárneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Para uma breve comunicação.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

No dia 12 de outubro quando a Nação se reúne para festejar o dia de 
Nossa Senhora de Aparecida, que é a padroeira do Brasil, será recordado no 
Rio de Janeiro o episódio que há 5ü anos constituiu um triunfo da ciência
a iluminação do Cristo Redentor, no Corcovado. 

O Rio de Janeiro acompanhará com humildade e fé as homenagens que 
serão prestadas a Cristo naquela oportunidade, e certamente todo o País esta~ 
rá atento à recordação dessa data, lembrando o triunfo de Marconi que, da 
Itália. conseguiu iluminar o Cristo, no Rio de Janeiro. 

Como representante daquele Estado, quero, neste momento, significar a 
satisfãção de todos os fluminenses pelo acontecimento que marcará, no pró· 
ximo dia 12. meio século dessa vitória da ciência, mais precisamente, do es· 
plendor do Cristo no alto do Corcovado, no Rio de Janeiro. (Muito bem/) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Concedo a palavra, para uma 
rápida comunicação, ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (Para uma breve comunicação.) -Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Os conflitos de terra têm sido objeto de debates nesta Casa do Congresso 
Nacional. E sobre eles pronunciei-me há pouco tempo, destacando inclusive 
o papel que a Igreja vem desenvolvendo em defesa dos sagrados direitos dos 
pequenos agricultores. 

Hoje, tomo conhecimento de uma nota publicada pelo Jornal de Brastlia, 
da lavra da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, nos 
seguintes termos: 

"Fomos informados há pouco, pela Federação dos Trabalha
dores nu Agricultura do Estado da Paraíba, de que ontem de manhã. 
foi covardemente aasassinado, a tiros, o trabalhador José Silvano 
Valdivino, posseiro da Fazenda "Salamargo", no município de 
Cruz do E..<;pírito Santo, pelo administrador de uma fazenda vizinha, 
"Ana Cláudia", 

"A fazenda "Sa!amargo" possui cerca de 42 hectares, cujo pro
prietário, ao morrer, não deixou nenhum herdeiro. Em 1976, 13 
famílias de posseiros instalaram-se na área, passando a produzir la
_vouras _de subsistência. Há exatamente um mês, os trabalhadores 
começaram a sofrer pressões por parte do dono da fazenda ''Ana 
Cláudia", vizinha à "Salamargo", que passou a utilizar tratares 
para invadir o roçado dos posseiros. 

"No dia 5 deste mês, os posseiros resolveram se reunir com ou
tros trabalhadores moderadores da fazenda "Ana Cláudia", tam
bém ameaçados de expulsão pelo fazendeiro. Juntos, os trabalhado
res conseguiram fazer com que os tratoristas parassem a destruição 
de seus roçados. Nessa mesma noite, o administrador recolheu os 
tratores e foi -em busca do fazendeiro. 

.... No dia seguinte, o administrador voltou com os tratares, mas 
acompanhado de jagunços fortemente armados de revólveres e ri
fles._ Investiram com os tratares contra os posseiros, ameaçando-os 
de morte. 

"Os trabalhadores se reuniram e foram à Federação, em João 
Pessoa, para tentar obter providências junto às autoridades, 

"Acompanhados de um dirigente da Federação e de um advo~ 
gado,_os trabalhadores denunciaram as violências ao superintenden
te de Polícia, coroqel Li.ndeberg, pedindo que fossem adotadas ur
gentes providências para desarmar os jagunços e assegurar à vida 
das 13 famílias instaladas na área, De lá, foram encaminhados à De
legacia do DOPSl_ que também não tomou nenhuma providência 
imediata, alegando dificuldades. 

Ontem pela manhã,-ao retorna~ à área do conflito, a Federação 
da Paraíba soube do assassinato do trabalhador José Silvano, pelo 
administrador da fazenda "Ana Cláuddia'\ de nome João Batista. 
O trabalhador José Sinésío e dois outros companheiros estão jura
dos de morte pelo assassino. 

"Os trabalhadores procuraram a Delegacia de Polícia local 
para denunciar o crime e não lograram nenhuma providência. Em
bora José Silvano tenha sido assassinado nas primeiras horas da 
manhã de ontem por volta de meio-dia seu corpo ainda não havia 
sido recolhido. 

"A Federação dOs Trabalhadores na Agricultura da Paraíba 
pediu à Secretaria de Segurança Pública do Estado a abertura de ri
goroso inquérito para apurar o assassinato do companheiro José 
Valdivino e punir os responsáveis. 

"A CONTAG enviou telegramas aos Senhores Presidente da 
República, Ministro da Justiça e da Agricultura, ao Governador do 
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Estado da Paraíba e à Secretaria de Segurança Pública, denuncian
do o assassinato do companheiro José Valdivino e insistindo por 
providências enérgicas e urgenteS para evitar que outros trabalhado
res sejam vítimas de violências na ãrea, e, principalmente, para asse
gurar a defesa do direito das famílias ªmeaçadas pelo grileiro pro
prietário da fazenda "Ana Cláudia". 

Brasília (DF), 7 de outubro de 1981." 

Como se vê, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta é a deplorável situação 
dos pequenos posseiros em todo o território nacional e particularmente no 
Nordeste, onde a rigidez da estrutura agrária é bem maior. Ao que se sabe, 
até hoje, como temos denunciados desta tribuna, nenhuma providência mais 
concreta foi tomada pelo Governo Federal, sobretudo pelo Ministro da Agri
cultura, através do INCRA, para fazer cessar essas injustiças contra os pe
quenos agricultores. E quando a Igreja, no rumo de sua linha de ação inspira
da pela teologia ·da libertação, vai em defesa dos direitos desses humildes bra
sileiros, o que se vê são denúncias, são acUsações crihtra bispos, contra sacer
dotes, que outra coisa não estão fazendo, senão lutar por uma verdadeira jus
tiça social neste País. 

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

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador M aura Benevidcs. 

O SR. MAURO BENEVIDES (Para uma breve comunicação. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Cidade de Salvador será sede, nos dias 15, 16 e 17 do corrente, do I En
contro Nacional sobre o Nordeste, que recebe o patrocínio do Diretório Re
gional do PM DB da Bahia, da Fundação Pedroso Horta e da Comissão Par
lamentar sobre o N ardeste, do nosso partido. 

Discutir-se-á ali a temática nOrdestina sob os seus múltiplos aspectos, 
num trabalho de conscientização que haverá de resultar benéfico para a defe
sa dos interesses daquela área do território nacional. 

Recorde-se que, antecedendo o importante conclave, uma comissão de 
peemedcbist,as, chefiada pelo Senador Teotônio Vilela e integrada também 
pelos Deputados Iranildo Pereira, José Carlos Vasconcelos e Oswaldo Mace
do, empreendeu uma série de viagens aos municípios mais atingidos pela ad
versidade climática, recolhendo preciosos subsídios que lastrearão o 
Documento-básico a ser agora tornado público, durante a reunião na capital 
baiana. 

Os preparativos do I Encontro Nacional sobre o Nordeste acham-se a 
cargo do economista Rómulo de Almeida, responsável pela elaboração da 
Agenda dos assuntos que serão debatidos, os quais se inserem nos seguintes 
itens: 

"'I ENCONTRO NACIONAL 
SOBRE O NORDESTE 

15, 16 e 17 DE OUTUBRO DE 1981 

Patrocínio: Comissão 
Parlamentar sobre o Nordeste do PMDB- Diretório Regional do 

PM DB-BA. - Fundação Pedroso Horta 

Proposta de Agenda 

I. As secas e políticas adotadas. Mudanças nas políticas e a 
prática administrativa. Alternativas de política: reservas de água e 
controle de enchentes; agricultura adaptada à ecologia; resistências 
económicas regionais aos efeitos das secas e das enchentes. 

2. A SU DEN E e os programas de impacto do governo: Pelo
nordeste, Projeto Sertanejo, Proterra, etc ... Antecedentes. Con
cepção. Diferença entre promessas e execução. 

3. O homem e os programas para o Nordeste. O Nordeste no 
quadro da crise nacional. DiferenÇ-as naS oportunidades entre o 
Nordeste e o resto do País. Agravamento dessas diferenças. Gastos 
em saúde e educação, inclusive das famílias, c qualidade dos ser
viços. Perspectivas para o homem nordestino com a continuidade 
da tendência à desigualdade de oportunidades. Saúde, nutrição e 
educação no quadro das necessidades básicas e numa política de em
prego desconcentrado. 

4. Estrutura fundiária do Nordeste e desenvolvimento agríco
la. Recursos para a agricultura na região. Secas e enchentes. Pesqui
sas, extensão c organização dos produtos e da comercialização. 

5. Política creditícia para o Nordeste e o papel do BNB, do 
B.B .• do Banco Central. Relação com a política de preços e com os 
riscos da agricultura tropical. 

6. Desenvolvimento e características do processo de indus
trialização regional e nacionaL Análise e perspectivas. Recursos e 

mercados. Emprego e tecnologia. Especialização regional. Descon
centração a nível nacional e acumulação no Nordeste, Desconcen
tração a nível regionaL Agroindústrias. Energia. Mineração. Indús
trias de exportação. 

7. Estratégia de integração do ~ardeste (por participação e 
não por dependência) no desenvolvimento económico e social do 
País. Possibilidades e políticas nos três setorcs: pfrmário, secundário 
e terciário. Soluções regionais derivadas de mudanças sociais no 
País e soluções especifica-mente regionais. Erradicação da pobreza e 
política compensatória para o longo período de desajuste: recursos 
naturais, reforma agrária e fundiária urbana, subsídios e garantia de 
atendimento às necessidades básicas: nutrição, saúde, educação. ha
bitação, transportes urbanos. 

8. A estrutura política do 'Nordeste: o domínio das oligar
quias. Novas formas de coronelismo. Os partidos políticos e os con
troles autocráticos e clientclistas da administração. A administração 
estadual e a federal no Nordeste. Manipulação dos meios de comu
nicaÇão: condiÇões coloniais do Nordeste. 

9. Federalismo e Municipalismo ajustado às condições his
tóricas do Nordeste. Ajustamento entre o imperativo da auto
gestão, as escalas geográficas dos serviços e sua eficiência. O sistcnia 
tributário e fiscal e seu ajustamento a uma diretriz federalista e mu
nicipalista que não agrave as distâncias regionais. Municípios como 
gestores autônomos dos programas nacionais de atendimento às ne
cessidades básicas. 

10. Desafio: Nordeste como sustentação política de um regi
me que impõe políticas económicas contrãrias aos interesses regio
nais. 

li. Estratégia para a luta oposicionista a nível regional e na-
cional." 

O ternário a ser discutido foi confiado a parlamentares e líderes do 
PMDB, bem assim a estudiosos das questões nordestinas, identificados com o 
ideário de nossa facção, conforme se constato da relação a seguir discrimina
da: 

"PROGRAMA (•) 

TEMA I -Coordenador: Deputado Jorge Viana, Ba. 
Expositor: Sen. Teotônio Villela, Presidente da Comis
são 
Parlamentar sobre o Nordeste do PMDB 
Debatedores: Dep. José Carlos de Vasconcelos, PE., 
Dep. Oswa1do Macedo, PR., Dep. lranildo Pereira, 
CE., membros da Comissão Parlamentar sobre o Nor
deste do PMDB 

TEMA 2- Coordenador: Deputado Roque Aras, Ba. 
Hora: 14,30- Expositor: Senador Mauro Benevides, CE. 

Debatedores: Dep. Marcondes Gade1ha, CE., Dep. 
Mansueto de Lavor, PE., Senador Itamar Franco, 
MG. 

TEMA 3- Coordenador: Deputado Hildérico Oliveira, Ba. 
Hora: 17,00- Expositor: Senador Marcos Freire, PE.. 

Debatedores: Sen. Jaison Barreto, SC., Prof. Aloísio 
Campos, ex-Reitor da Universidade de Sergipe, 
Dep. Heloneida Studart, RJ, Carlos Gentile de Me
lo, sanitarista. 

T_EMA 4- Coordenador: Ex-Deputado Fernando Santana, Ba. 
Hora: 2 I ,00- Expositor: Prof. Manoel Correa de Andrade, U .F. 

de Pernambuco 

Sexta-feira, 16-10-81 

- Debatedores: Prof. Alberto Passos Guimarães, 
José Gomes da Silva, Presidente da S. 8. Reforma 
Agrária, Eng. To más Pompeu Accioly Borges, José 
Francisco, Presidente CONTAG, Dep. Roberto 
Freire, PE. 

TEM A 5 - Coordenador: Deputado Elquisson Soares, Ba. 
Hora: 09,00- Expositor: 

- Debatedores: Sen. Agenor Maria, RN., ex
governador Chagas Rodrigues, Prof. Nilson Holan
da 

TEMAS 6 e 7- Coordenadores: Deputados C1odoaldo Campos e 
Filemon Matos, Ba. 

Hora: 14,30- Expositores: Ex-ministro Severo Gomes e Prof. -Car
los Lcssa 

21,00 

(*) Pendente de algumas confirmações. 
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- Dehatedores: Sen. Cunha Lima, PB., Dep. Hélio Duque, PR., 
Sen. Saturnino Braga, RJ., Prof. O.Smundo Reb6uças, Prof. Clo
vis Cavalcanti-I.J.Nabuco, Jorge Jatobã, U.F. PE. 

Sóbudo, 17-10-81 
TEMA 8- Coordenador: Deputado Domingos Leonelli, Ba. 
Hora: 9,00- Expositor: Ex-Deputado Waldir Pires, Ba. 

- Debatedores- Jarbas Vasconcelos, Presidente do 
PMDB-PE., Dep. Cristina Tavares, PE., Cartaxo Ro
lim, ex-secretário do Planejamento de PB., Dep. José 
Costa, AL. 

TEM A 9- Coordenador: Deputado A rchimedes Pedreira Franco, 
Ba. 

Hora: 14,30- Expositor: Ex-Senador Josaphat Marinho, Ba. 
- Debatedores: Sen. Humberto Lucena, PB., Dep. 
Mendonça Neto, AL., 
Raul Ferraz, Pref. de Vitória da Conquista, Ba. 

TEMA lO- Coordenador: Vereador Newton Macedo Campos, 
Salvador-Ba. 

Hora: 17,00- Expositor: Deputado Francisco Pinto, Ba. 
- Debatedores: Sen. Pedro Simon, RS., Dep. Jack
son Barreto, SE., 
Dep. Maria Luiza- Fontelelle, CE., Dep. Marcello 
Cerqueira, RJ. 

TEMA li - Coordonador: Deputado Marcelo Cordeiro, Ba. 
Hora: 21,00- Expositor: Miguel Arraes, ex-governador de Per

nambuco 
- Debatedores: Senador Teotônlo Villela, AL, Se
nador Franco 
Montoro, SP. 

ENCERRAMENTO: Deputado Ulysses Guimarães, Presidente 
Nacional do PMDB: no dia 17. 

Espera-se, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o I Enconúo Nacional 
sobre o Nordeste alcance os nobres objetivos concebidos pelos seus idealiza
dores e possa representar um marco significaTivo -na luta em favor de uma 
região-problema, revertendo o processo de seu progressivo esvaziamento eco~ 
nôrnico que as tímidas, incompletas e irregulares providências governamen
tais não conseguiram cOrrigir. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito hen-z!) 

O SR. PRESIOENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso, para uma breve comunicação. 

O SR. DIR('Etl ('AROOSO (Para uma breve comunicação. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presjdente, Srs. Senadores: 

Em razão da multiplicidade de frentes em que temos que lutar, preciso 
chamar a atenção da Mesa, quero chamar a atenção da Mesa e vou chamar a 
atenção da Mesa para o seguinte, Sr. Presidente. Sempre disse aqui que a V o: 
do Brasil atinge o meu Estado em todos os municípios e, principalmente, os 
meus amigos humildes que moram nas casas, nas choupanas, nas casas de 
pau-a-pique, de barro, de piso de chão, no fundo das lavouras do meu Esta
do. Não concordo, de maneira nenhuma, que sejam distorcidos os fatos que 
ocorrem nesta Casa, ao bel-prazer do funcionário" Ou do diretor da V o: do 
Brasil. 

Assim, Sr. Presidente, eu pergUnto-; ·s·e-o·q-ue dizerri não representa a ver
dade, o que é que eu devo fazer? No que não representa na verdade, o que eu 
devo fazer'? Eu nao conto com a Presidência, conto com a minha luta apenas. 
Não quero que eles, lá no alto, refestelados nas suas cadeiras dirigindo isto 
aqui, vão interpretar as minhas idéias, o nieu pensamento a seu bel-prazer, in
veridrcamente, distorcidamente e, às vezes; mentirosamente. 

Si. Presidente, eu Quero ouvir amanhã rli lJõ:: do Brasil, se eles retrans
mitiriio o que eu disse: Não concordo com as notícias distorcidas, as notícias 
inverídicas c, às vezes, notícias meritiroS3s dadas sobre a minha atuação na 
Casa. 

Sr. Presidente estou lutando contra a Mesa e agora com outra frente, a 
t'o:: do Brasil. E pergunto Sr. Presidente: eu posso concordar que interpretem 
ao bel-prazer, ao modo deles a minha atuaç_ão na Casa? Eu, Senador: eu que 
fui eleito e eles não. E eles, refestelados, bem comidos, bem dormidos, bem 
penteados, bem cheirosos, Sr. Presidente, arrotando o vinho do almoço, dão 
a notícia que eles querem, distorcidarnente, da minha atuação na Casa. 

Pergunto à Mesa c quero que ela me responda: eu não concordo, porque 
são distorcidas c mentirosas, o que eu devo faZei? outro assunto. Ontem, re
cebi telefonema de uma editora do Rio de Janeiro, ofúecendo-se para publi
car a História da Casa Assassinada. Talvez poucas vezes nós tenhamos tido 
esta oportunidade: Publicam fazem uma tiragem a um preço módico, patroci-

nando essas idéias: História da Casa AssaSsinada". E a Voz do Brasil serã um 
dos itens dessa história, a "História da Casa Assassinada", que nós vamos es
crever. Eu pensei que seria um discurso, mas estou vendo que a coisa estã ga
nhando um volume tão grande, Sr. Presidente, que eu tenho que colocar em 
um livro. Não à custa do Senado, mas de editora carioca. Vou esperar que se 
encerre a sessãõ semanal, para ir ao Rio conversar sobre as condições para 
editar a '"História da Casa Assassinada". Vou ter que mudar o título, "A 
Crónica da Çasa Assassinada". Isto seria uma cópia deslavada do título da 
obra de Lúcio Cardoso, irmão de Adauto Lúcio Cardoso, um Deputado que 
tanto ilustrou a outra Casa do Congresso, ilustrou o Supremo Tribunal Fede
ral e dignificou a vida pública brasileira. O pai dele e o meu avô são origi
nários da mesma terra de Portugal, da mesma rua, da mesma angra do heroís
mo, do mesmo local. E quero crer, como ele mesmo me dizia, Sr. Presidente, 
que tenhamos até um vínculo de parentesco. Pois bem, mesmo assim não me 
aventurei a pôr o título nessa pequena divulgação que vou fazer ... A História 
da Casa Assassinada". Outro nome vou dar e trarei a cópia do contrato, se 
firmar o contrato, para editar aquilo que penso, aquilo que sinto e aquilo que 
é "A Casa Assassinada". 

Eram os assuntos que vim tratar nesta tribuna, Sr. Presidente, (Muito 
hem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Nobre Senador Dirceu Cardo
so, a Mesa receberá, não só de V. Ex•, mas de qualquer outro colega ou com· 
panheiro mcmórá da Casa, qualquer reclamação e darã o acolhimento que 
merece. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Gostaríamos que V. Ex• formu
lasse, para melhor encaminhamento da questão, por escrito, a sua queixã ou a 
sua reclamação, que a Mesa tomará naturalmente, devidamente e obrigato
riamente, as devidas providências. Pode ficar tranqUilo V. Ex• 

Para uma breve comunicação, concedo a palavra ao nobre Senador 
Orestes Quércia. 

O SR. ORESTES Ql!ÉRCIA (Para breve comunicação. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, pretendo tão-somente solicitar aos nossos _colegas 
do Senado a p~esença, às 19:00 horas, na reunião do Cong_resso Nacional, 
tendo em vista que o item da pauta é um Projeto de Emenda Constitucional 
de nossa autoria, minha c de outros Srs. Senadores, que convocam uma As
sembléia Nacional Constituinte para 1982. 

É assunto da mais alta significação, tendo em vista o aspecto genérico da 
questão. No que tange ao PMDB é de fundamenta[ importância, estebelece o 
programa do nosso 'Partido, acredito que os programas de outros Partidos 
também levem em conta_a luta, o esforço, a dedicação e o desejo de restabele
cer a convocação uma Assembléia Nacional Constituinte. Inclusive, estou 
lembrado de que pensam assim homens proeminentes, como o ex-Senador e 
ex~ Ministro Afonso A ri nos, que era contra uma Constituinte, em declarações 
que fez aqui no Congresso Nacional, depois, em declarações também feitas 
aqui no Congresso Nacional, S. Ex~, há um ano ou dois, julgou que a convo
cação de uma constituinte era imPortante, inclusive achava que o General Fi
gueiredo é quem devia convocar esta constituinte; mudou de opinião e, na úl~ 
tima reunião da qual ele participoU como conferencista nesta Casa, o ex
Ministro Afonso A ri nos, ôemonstrou que entende que o Congresso Nacional 
pode convocar urna Assembléia Nacional Constituinte. 

Isso é muito importante vindo de uma autoridade como o ex-ministro 
Afonso Arinos, porque temos, através de emendas constitucionais,- já apre
sentamos uma, agora est<:J. é a segunda, que deverá estar hoje à noite lá no 
Congresso Nacional,- defendido a tese de que o Congresso Nacional tem 
condições, pode convoCar uma Assembléia Nacional Constituinte. Esse as
pecto é de interligação entre o nosso ponto de vista e o ponto de vista de uma 
autoridade como a do ex-Ministro ~ ex-Senador Afonso Arinos, algo que 
faço questão de salientar, porque ternos aprcséntado essas emendas baseados 
na idéia de que o Congresso pode convocar a Assembléia Nacional Consti-
tuinte. 

Em razão disso, dada a relevância da matéria, convidamos nossos com
panheiros desta Casa, no sentido de comparecerem à sessão das 19 horas. Há 
poucos instantes estive na Câmara, conversei com o Vice-Líder em exercício, 
Deputado Israel Dias-Navais, solicitando que fizesse idêntico convite na Câ
mara, porque acredito que, tendo em vista a relevância da rnatéria, o meu 
partido também deveria fazer um esforço no sentido de mobílizar os parla
mentares para que eles estejam na discussão e votação desta matéria tão fun
damental e tão importante. 

Era esta a comunicação, Sr. Presidente, que nós queríamos fazer. (Muito 
hem.') 
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O Sr. Itamar Franco-- Sr. Presidente, peço a palavra, para uma breve 
comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Com a palavra o nobre Se
nador rtâmar Franco, para uma breve comunicação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Para uma breve comunicação. Sem revisão· 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. SenadOres: 

Fui iriterpelado, quando visitava recentemente a minha cidade Juiz de 
Fora, a minha região, sobre o Senado Federal e particularmente sobre a mi
nha freqüência no Senado Federal. 

Eu queria declarar a V. Ex' e ao Senado de que desde que aqui cheguei 
cumpro as minhas obrigações, as cumpria nas Comissões antes de pertencer à 
Mesa Diretora. Cumpro no plenârio as minhas obrigações como qualquer 
outro Senador - não digo mais nem menos - mas cumpro. Essas justifi
cações, Sr. Presidente, são necessãrias porque a Imprensa tem notificado que 
este ou aquele Senador apenas trabalha no Senado. Evidentemente, eu não 
posso aceitar issO porque também atinge ao meu Estado e a minha atuação 
no Senado Federal. 

Eu gostaria, eiltão, Sr. Presidente, nesta pequena intervenção, de deixar 
bem claro que os Anais registrem o meu trabalho nas comissões, a minha pre
sença diuturna no plenãrio, a obri"gação que cumpro aqui, às vezes até com 
prejuízo junto ao meu eleitorado, porque enquanto outros se encontram real
mente nos seus Estados, fazendo as suas campanhas ou em contato com seus 
eleitores, hã 7. anos permaneço aqui, de segunda-feira a sexta-feira, raramente 
me ausentando de Brasília, ao contrário, sendo um defensor inclusive das 
causas brasilienses n~o &ó na Comissão do Distrito Federal, mas sobretudo 
no Plenário. . 

Essas explicações eu gostaria de deixar bem claro porque também quero 
que a V o: do Brasil registre que, pelo menos o Senador por Minas Gerais que 
aqui chegou com um milhão e meio de votos, cumpre suas obrigações no Se
nado Federal. (Muito bem!) 

O sr: José Lins- Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Também para uma breve 
comunicação? 

O SR. JOSt LINS- Sim. Mas é para um:a comunicação especial, por
que ela visa, sobretudo, testemunhar a dedicação, o trabalho, a honradez do 
nobre Senador Itamar Franco, nesta Casa. Jã hã mais de dois anos, membro 
do Senado Federal, tenho no Senador Itamar Franco um homem digno, um 
homem que tudo tem feito para acertar. E como mineiro por lei, portanto 
corno concidadão de S. Ex•, quero deixar aqui o testemunho aos meus conci
dadãos de Mi nas Gerais. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Mesa. em princípio, não 
deveria referir-se ao fato. Mas chamo a atenção dos Srs. Líderes e de todos os 
Srs. Senadores para o desdobramento do que estã acontecendo no Senado 
Federal. Quando um Senador tem que pedir a palavra para fazer sentir à 
Casa e conseqüentemente à Imprensa que -é assíduo e fieciüente, ê porque jâ 
pesa sobre a Casa, uma acusação que se generaliza. E e;ssa é a razão pela qual 
solicitei a presença dos Líderes, ontem, ao meu gabinete. A primeira pergunta 
que fiz aos Líderes foi esta: está ou não o Senado atingido pelas últimas notí
cias publicadas fartamente? Segurida; devemos fazer um exame de consciên
cia ou não para, no caso de reconhecermos ãs deficiências, tentarmos corrigi
las, o que é uma atitude de humildade cristã e correta? TerCeira: o projeto de 
Mato Grosso do Sul que aí estã aprovado, dependente agora de uma emenda 
a ser aprovada ou rejeitada, deve ou não ser um motivo de obstrução total do 
trabalho do Plenârio? Estas três perguntas fiz aos Líderes e aguardo a respos
ta. 

Entendo perfeitamente a posição do Senador Itamar Franco, mais do 
que o nobre Senador José Lins, pois com ele convivo hã sete anos e é uma 
das pessoas a quem aqui eu poderia dar esse tipo de testemunho também: a 
suá assiduidade, a sua freqUência, o seu completo zelo para com o seu manda
to. Mas se tiver de fazer de um por um, e não fizer com aqueles que também 
devam merecer, o Senado será atingido. 

O Sr._Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem V. Ex• a palavra. 
para um explicação pessoal. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Em explicação Pessoal.)- Sr. Presi
dente, ainda em desdobramento desse assunto que V. Ex' está tratando, soli
citaria à Mesa que tomasse as devidas providências para que no relatório fi
nal anual publicasse a presença dos Srs. Senadores nas Comissões Permanen
tes e Comissões Mistas. 

Deixo a sugestão sem qualquer interesse pessoal, porque como V. Ex' sa
be, nós que fazemos parte da Mesa não integramos as comissões perrnanen-

tes. Portanto, não é interesse pessoal, é apenas para demonstrar que os Srs. 
Senadores também trabalhain nas comissões. 

Era o que desejava solicitar a V. Ex', Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A solicitação de V. Ex• se
rá levada na devida consideração. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, projetes de 
lei que serão lidos pelo Sr. 1"'-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 296, DE 1981 

Proíbe a venda ou anúncio de venda. de tecidos ou 
órgãos do cOrpo humano e dá. outras providências. 

o Coo.gresoo Nacional decrella: 
Ali;. 1.• É proibido a. pesooas físlicas ou juridlcas a venda ou 

o anúncio de venda de qualquer tecido ou órgão do corpo humano. 
Art. 2.• A lnfração ao dispooto ne.súa. .Jei constitUi illcilto :penal, 

punivel o s.-eu au<bo•r com :1 pena de a.té 2 (dois) anos de detenção. 
AI1t. 3.0 Esta lei entra em vigor na <~a,ta de swa publicação. 
Art. 4.o Revogam-se as disposições em contrá.Tio. 

Justifioa.ção 

A grande imprensa de nosso Pais vem dando ultimamen.te 
destaque, através de orít!CSJS. oontunden'bes, a c1ertrus práticas que 
refogem às nimssas tradições doe povo civilizado " aúe'llto pa,ra oo 
vaQwes !materiais. Ainda rece'Il!temente, vlmoo di'.'t>lgação sobr<> o 
criminoso comércio de sangue hUJrn!a.nO, que se praticava Lrurga.
men'be ent-re nós, envoiv•endo, sobretudo, i·nteresses de Oil"'d:em eco
nómi-ca, sem fundamento :em qualquetr processo cautelar referente 
à. preservação da saúde púbUca. 

Agora, vê""" o alastramento d""""" práitlcru> erlm:inosa.s, CO!lll 
o ooméreio qna»e lnstituclll!tla!izado de tecidos 0'11 órgãos do COtTPO 
humano. E comum, •assim, dep31ratrmos com a:nrú.ntcios de ofeDtas 
de órgãos, tais como: rins, eómeas etc., num oomércio que com
!prom.ete a dignidad•e do ser hum:a .. no. Em \"erda.de, •a simples pos
sibllidarl<> de come<rc!allza,ção dessas partes do COl'pO humano, 
jadmitltla 001 lanÚillJCios de largo as<peotro em 11:01SSOS meioo dJe 
oomunicação, pressiona o infeliz que, com ressa saida, vis1umblra um 
m·eio d~e l"lesolv.er difieuld'ades finarroeiras, transaclOin'ando órgãos 
ou tecidos de seu c.orpo. 

Entende.,mo.S da maior valia que se façam doar;ões de órgãos 
ou tecidos, para extirpação post mortem. Não podemos concordar, 
:c:ré.m. com o CGmércio de partes do COl'P'J humano, não só pelas 
::v:dent.e.s sequelas qu.e produz par:a o ali.zna·nte, senão, também, 
pelo que tal prática representa em termo.s de barbárte, at.enta,tória 
à nossa formação cristã. 

Sala das Comissõ·es, 8 de outubro de 1931. - Valdon Va.rjão. 

r As Comissões àe .Constituição e Justiça.. de Legi?la
ção Social e de Saúde.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 297, DE 1981 

Introduz alterações na Consolidação das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O art. 558. da Consolidação das Leis do Trabalho. 

passa a vigorar com as seguintes modificações: 
"Art. 558. . ........................................ . 

§ 1.0 o registro a qu-3 se refere este artigo far-se-á 
p>rante o competente cartório de titules e documentos. 

~ 3.c As alterações dos estatutos das associações pl·o
fissionais não entrarão em vigor enquanto não feita a. 
correspondente averbação no registro da entidade." 

Art. 2.o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
1\rt. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justifica.<;ão 
O registro dos estatutos da entidade sindical deve fazer-se em 

cartório de títulos -e documentos, por se tratar de pessoas juridiCO.fi 
de ctir·l;;ito privado de natureza civil. 

A l·ei em vigor determina que tal registro se faça perante auto
ridade administrativa do 'Ministério do Trabalho (Delegacias Re
gionais do MTb), o que r-epresenta uma aberração e precisa s-er 
corrigido ur.gentemente. 

1!: o que aqui se projeto, por inspiração da "Carta de Vitórin.", 
dos trabalhadores nas lnd ústrias urbanas. 

Sala das Sessões 1 8 de outubro de 1981. - Nelson CarneiJ.:o. 
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LEGISLAÇAO CITADA 

DECRETO-LEI N.0 5.452, DE 1.0 DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Disposições Gerais 

Art. 558. São obrigados ao registro todas as associações pro
fissional constituídas por atividades ou profissões idênticas, sim;
lares ou conexas, de acordo com o a..rt. 511 e na conformidade do 
quadro de atlvldades e profissões a que alude o Capítulo 11 deste 
Titulo. As _associações profissionais registrada-s nos termos des"::e 
artigo poderão representar, perante as autoridades administrat.i
vas e Judiciárias, os interesses individuais dos associados rela ti vos 
à sua atividade ou profissã.o, sendo-lhes também extensivas as 
prerrogativas contidas na alinea d e no parágrafo único do art. 513. 

§ 1.0 O registro a que se refere o presente artigo competirá 
à.s Delegacias Regionais do Ministério do Trabalho ou à.s reparti
ções autorizadas em virtude de lei (Redação deste § DL 925, 10 
de outubro de 1969, DOU 13-10-69, LTr. 33/636). 

§ 2.0 O registro das associações far-se-á mediante requeri
mento, acompanhado da cópia autêntica dos estatutos e da decla
ração do número de associados, do património e dos serviços so·
ciais organizados. 

§ 3.0 AS alterações dos estatutos das asssoclações profissionais 
não entrarão em vigor sem aprovação da autoridade que houver 
concedido o respectivo registro. 

(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legis
lação Sacia!.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 298, DE 1981 

. Altera a redação do art. 10 da Lei n.• 5.890, de 8 de 
JUnho de 1973, c1ue modificou a Lei Orgânica da Previ
dência Social. 

O COngresso Nacionatl .dae~cr-eta: 
Art. 1.0 O art. 10 da Lei n.0 5. 8GO de 8 de junho de 1973, 

pa.s·sa a viger com a seguiDJt.e redaç&o: ' 

"Arrt. 10. A aposentadoria por tempo de rerviço se<rá 
concedida, voluntariamente, após trinta anos de serviço, 
com r·enda m•ensa·l calculada da seguinte f0l"'l1Ja: 
. a) propiCrcional ao tem·po de sen•iç.o, paii"3. o seguTado 

c..o .:e:;.:o m.a.wu1ir..o com menos de trinta e 'Cinco amos de 
serviço; o 

b) Integral, pam. os segurados do 'Sexo feminino com 
trinta a-r.o-s de se.rviço. e Para· os do masculino oom trinta 
e cinc-::J anos de serviço. _ 

§ 1.0 O cáll~Culo da renda m-ensal terá por base o último 
sa!láai.o pe•rcebido em .rutiv~dade. 

• § 2.0 O tempo de serviço .será comprovado na forma 
dlspo.srta ,em regulamento. 

§ 3.0 A apose·n"tã.ctoria ·por tempo de serviço será de
vida a p.a!'!.tir da data da -entra:d:a do requerJ .. m,ento. 

! 4.0 O tempo de ativida<le correspon.d»nte ,a qUia.l
queT das ca.t.egorias 'l'!e .s:egu;rado t"·r•evistas no a.rt 5o da Lei 
n.O 3.8ll7, de 26 de agosto de 1960, será com.p~~!Üio para 
m fins d,este artigo. -

§ 5.0 Além das demais condições <leste rurtlgo a con
cessão de aposentadorta por tempo <1e servico d~penderá. 
da realiooção, pelo segurado, de no m!nlmo i;G (se.ssenJ!.a) 
contribuições mens·ais. 

§ 6.0 Não se admitirá, para cômputo de tempo de 
serviço,- prova exclusivamente teste<munhal. As jootiflca-
ções judiciais ou acimiltistratlv·as, paa-a &Uil.1W'em eie<Lto, 
dev-exão partir de um Inicio razoável de prova ma;terial. 

§ 7.0 Será eomputado o tempo !nterca"ado em que o 
segurado esteve em .gôzo cte auxílio-doença ou aposenta
doria por invalidez, e o em que haja contribuído na forma 
do a.nt. 9.0 da Lei n.O 3.8ll7, de 26 de agosto de 1961}". 

Ail"t. 2.0 Os etwargos dlecoill'entes desta Lei <>nea'acio as fon
tes de receita de que trata o art. 69 da, Lei n.0 3. 807, de 26 de 
agosto de 1960. 

Alrt. 3.0 O. Pod'er Execu,tlvo, ouvido o Ministério da Previ
dência e A.s.slstenc!a Soc.!al, regulamentará esta lei no prazo de 6ü 
(.se.ss€11 ta) dias. 

Art. 4.0 Esrta lei ·ent:ra em vigor na da,ta de sua publicação. 
Art. 5.0 Revogam-oe as disposições em contrárlo. 

-Justificação 

CliJtério profW1dlamente injusto o adotado pela l!eghslação da 
previdência social, no que tange à conce-ssão da aposentadoria por 
tempo de serviço. 

De fato, em conformidade com as disposições consubstanciadas 
no a.rt. 10 da Lei n.O 5.890, de 8 de junho de 1973, os segurados do 
sexo m_asculino que se aposentarem _com trinta anos de serviço 
terão direita a prQVE)ntos correspondentes a apenas oitenta por 
cento do- salário de benefício. Por outro lado, os que passarem à 
inatividade depois de trinta e cinco an_os de atividade perceberão 
noventa e cinco por ·cmnto daquele salário - que sempre implica 
em importância muito inferior ao último salário receb~do na ativi
dade. 

_ Em _ve:i-dade, mu_it_o mais justo e humano o sis_tema atribuído 
aos servidores públicos na Lei Maior (art. 102), onde são integrais 
os proventos de aposentadorta dos que deixarem a atividade com 
trinta e cinco anos de serviço, sendo proporcionais ao tempo de 
serviço, quando este for inferior àquele número. 

Cremos que o mesmo critério deve ser aplicado aos segurados 
da Previdên~ia Social, que têm as mesmas necessidades dos funcio
nários públicos, pois todos enfrentam as mesmas dificuldad~s 

_pecUliares. ao "status" do aposentado, agravadas pela crise econo
mico-financeira que o País está a atravessar. 

Assim, por uma questão de justiça, preconiz[-!mos, nesta propo
sição, nova redação para o art. 10 da Lei n.0 5.890, de 8 de junho 
de 1973, estabelecendo que a renda mensal dos aposentados-segu
rados do INPS. corresponderá, para os que contam com trinta e 
cinco ·anos de serviço, a proventos iguais ao último salário percebi
do em atividade (o mesmo critério estendido às mulheres com 
trinta anos de serviço). Para os segurados que passarem à !nativi
dade com menos de trinta e cinco anos de serviço, a renda mensal 
será proporcional. 

Em obediência ao preceituado no parágrafo único do art. 165 
da Constituição Federal, é indicada a fonte de custeio total da 
benesse previdenciária a ser alterada. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1981. - Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N.O 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Altera a legislação de previdência social e dá outras 
providências. 

Art. 10. A aposeritadoria por tempo de serviço será concedi
da aos trinta anos de serviço: 

I - até a ímportâncla correSpondente a 10 (dez) vezes o 
malar salário miníma vigente no País, em yalor igual a: 

aJ 80% (oitenta por cento) do salário de benefício, ao segura
do do sexo masculino; 

b_) 100% (cem por cento) do salário de benefício, ao·- segurado 
do sexo femlnlno; 

II - sobre a parcela correspondente ao valor excedente ao do 
item anterior aplicar-se-ã o coeficiente previsto no item II do ar
tigo 5.0 desta lei: 

nr - o valor da renda mensal do benefício será a soma das 
parcelas calculadas na forma dos itens anteriores e não poderá 
exceder ao limite prevtsto no item III do art. 5.0 desta lei. 

§ 1.0 Para: o segurado do sexo masculino que continuar em 
atividade após 30 (trinta) anos de serviço, o valor da aposentado
ria, referido no item I, será acrescido de 4% (quatro por cento) do 
Salário de Peneficio para cada novo ano completo de atividade 
abrangida pela previdência social, até o máximo de 100% (cem 
por cento) deste salário aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço. 

§ 2.0 o tempo de atividade será_ comprovado na forma dispos
ta em regulamento. 

§ 3.0 A aposentadoria por tempo de serviço será devida: 
I - a partir da data do desligamento do emprego ou da ce.ssa

ção da atividade, quando requerida até 180 {cento e oitenta) dias 
após o desligamento; 

II - a partir da data da entrada do requerimento, quando 
solicitada após decorrido o prazo estipulado no item anterior. 

§ 4.0 Todo segurado que, ~om direito ao gozo da aposentadoria 
de que trata e:ste artigo, optar pelo prosseguimento no emprego ou 
na atividade fará jus a um abono mensal, que não se incorporará 
à aposentadoria ou pensão, calculado da seguinte forma: 

I- 25% (vinte e cinco por cento) do salário de benefício, para 
o segurado que contar 35 (trinta e cinco) ou mais anos de ativi
dade; 

n - 20% (vinte por oz.ento) do salário de benefício, para o se
gurado que tiver entre 30 Ctrlnrta) e 35 (trinrta e cinco) anos de 
atlvldade. 
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; 5.0 O abono de permanência será devido ~a contar da data 
do requerimento, e não variará de acordo com a evolução do salá
rio do segurado, fazendo-se o reajustamento na forma dos demais 
benefícios de prestação continuada. 

§ 6.0 O tempo de atividade correspondente a qualquer das ca
tegorias de segurado previStas no art. s.o da L<i n.o 3. 807, de 26 
de agosto de 1960, será computado para os fins deste artigo. 

§ 7.0 Além das demais condições· deste artigo, a concessão da 
aposentadoria por tempo de serviço depend.erá da realização, pelo 
segurado, de no mínimo 60 (sessenta) contribuições mensais. 

§- 8.0 Não se admitirá, para cômputo de tempo de serviço, pro
va exclusivamente testemunhal. As justificações judiciais ou admi
nistrativas, para surtirem efeito, deverão partir de um início ra
zoável de prova material. 

§ 9.0 Será contputado o tempo intercalado em que o segurado 
esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 
e o em que haja contribu!do na forma do art. 9.0 da Lei n.0 3.807, 
de 26 de agosto de 1960. 

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Legis!a
ção Sacia! e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Os projetas lidos serão 
rublicados e remetidos às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -A Presidência convoca ses
sUo extraordinãria a realizar~se hoje, às deZoito horas e trinta minutos,"destiR 
nada à apreciação dos Projetas de Lei do Senado n9s 277, de 1979 e 330 e 331, 
de 1980. 

COMPARECERAM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Eunice Michiles - Alexandre Costa - Luiz Fernando Freire- José 

Sarney- Helvídio Nunes- João Lúcio- Gilvan Rocha- Jutahy Maga
lhães- João Calmon- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carnei
ro - Tancredo Neves - Amaral Furlan - Franco Montara - Orestes 
Quércia- Benedito Canelas- Vicente Vuolo- José Fragelli- José Richa. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está finda a Hora do Ex
pediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
ContinuaçãO da votaçãO, em turno úniCo, do Projeto de Reso

lução n9 49, de 1981 (apresentado pela Co"missão de Finanças como 
conclusão de seu Parecer n~' 3.6I;·cte 1981, com voto vencido do Se
nador Affonso Carnargo), que autoriza o Go.veno do Estado do 
Mato Grosso do Sul a realizar operação de empréstimo externo no 
valor deUS$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos), 
destinado ao programa de investímentos do Estado, tendo 

PARECERES, sob n•s 362, 663 e 664, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, 1"' pronunciamento: pela constitu

cionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ra
mos; 29 pronunciamento: favorável à Emenda n9 1 da Comissão de 
Finanças, com voto vencido, em separado, do Senador Mendes Ca
nale; e 

- de Finanças, 29 pronunciamento: (em virtude de documen
tação anexada), apresentando Einenda n9 1-CF, com voto .vencido 
dos Senadores José Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 338, de 1981, do 
Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da votação para reexame da 
Comissão de FinU:nças.) · - , 

Em votação o Requerimento n"" 338/81, lido im sessão anterior. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Peço a palavra para encaminhar a votação, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a palavra V. Ex• 
Em votação o requerimento. (Pausa.) 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra, para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Entalado está o Senado, jã hã várias serpan~:~.s de tral?alho legislativo, 
com o projeto de empréstimo a Mato. Grosso _do Sul. 

Estamos, na sessão de hoje, recomeçando nosso trabalho de análise a tão 
tormentoso projeto, engastalhado por questões de ordem, engastalhado por 
dúvidas e engasta[hado como os balcedos que agarram nas galha rias nas çles~ 
cidas dos rios. 

Levantamos, aqui, várias dúvidas que, hã meses, temos denunciado à 
Casa. Não foi ontem, não foi hoje. Há meses, temos denunciado à Casa. 

O nosso requerimento pede a volta do projeto à Comissão de Finanças, a 
fim de apUrar se há um plano viário que autorizava esse empréstimo. 

Ontem, ouvimos, aqui, de parte do nobre Presidente da Comissão de 
Economia já abrindo mão do plano viário, Sr. Presidente, e o Senado, assim 
vem cedendo as Suas trincheiras, uma_ a uma, não sei até que ponto chegare
mos afinaL.cCedemos ao banco. ou.à organização bancária, com a qual deveria 
ter sido negociado o empréstimo, já ninguém faz mossa disso, dá-se o dinhei
ro do empréstimo e O Governador depois é que assuma os compromissos com 
quem bem lhe aprouver. 

Antes, vinha, no papelório que instruía o pedido de empréstimo, a indi~ 
cação da organização bancária estrangeira, com a qual ele estava sendo nego
ciado. Mas o Senado perdeu a memória disso e, hoje, já empresta o dinheiro e 
ele, então, com dinheiro, vai negOciar com quem ele quiser. 

Não sou eu quem está faieiido isto. Vou ler do famoso avulso amarelo 
esta conclusão: 

~~4. O exame das condições creditícias da operação serâ efe
tuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. ]9, inciso· II, do Decreto n9 
74.l57, de 6 de junho de 1974, assim que apresentada a respectiva 
minuta de contrato." 

Isso é do Sr. Ministro dos Negócios da Fazenda, Dr. Emane Galvêas, 
em ofício em 22 de julho de 1981, com o aprovo do Senhor Presidente João 
Baptista Figueiredo nesta data. 

Portanto, a negociação com o Banco vai ser posterior, depois de abrir
mos mão. Portanto, a primeira trincheira do Senado já foi cedida, já foi ocu
pada. 

Abrimos mão do limite e do extralimite da operação, vamos ver se é ver
dade isto: 

..3. Outrossim, informamos a V. Ex• que a fixação das con
dições financeiras da operação, bem como .qualquer contato com 
institUição financeira no exteriOr, visando à sua colocação no mer
cado, dependerá da prévia e expressa autorização deste Orgão." 

Isto é antes, agora não. Isto é a própria informação, o famoso FI RCE do 
Banco Central do Brasil. Ofício do FI RCE página 3, 12• linha de Brasília, em 
12 de março de 1981. 

Sr. Presidente, cedemos, portanto, a uma outra trincheira do Senado Fe
deral e assim, uma a uma, vamos cedendo todas e o Senado, então, fica desca
racterizado no episédio. 

Outra trincheira: não se examina mais a situação extra e íntralimiú: da 
operação, e isso faz parte do avulso distribuído entre os Senadores. Não se 
discute mais se o Estado tem capacidade de pagar ou não. 

Lemos nos jornais de ontem que o Sr. Governador do Estado está hã três 
meses atrasado com o salário do funCionalismo porque não tem dinheiro para 
pugar e o Secretário da Fazenda abandonou o cargo diante desta crise. O Es
tado não tem dinheiro para fazer face aos seus compromissos, e nós vamos 
emprestar três bilhões de cruzeiros, ou trinta milhões de dólares estrangeiros, 
negociados nós não sabemos se nos Estados Unidos, no Canadá, ou onde for; 
parte de um empréstimo de que a Assembléia autorizou, de cento e cinqUenta 
milhões de dólares! Cedemos, portanto, a terceira trincheira. Nã-o se faz mais 
exigência de intra ou extralimite, se tem capacidade de pagar, ou não; 
empresta-se. 

Abfimos mão da aprovação da Assembléia Legislativa, também- outra 
trincheira - e tanto é verdade que um dos nobres líderes da Assembléia, o 
nobre Deputado Jesus Gaeta, assim se expressou na Assembléia Legislativa 
de Mato Grosso, num voto que marca o pensamento dos Deputados Esta
duais com relação a esse empréstimo: 

HA lei tem de dizer da fonte de recqrsos para liquidação da dívi
da, não só presumindo o exame da capacidade de endividamento do 
Estado, como também tranqUilizar o povo quanto ao resguardo de 
não vir ele a ser atingido mais tarde com o implemento de impostos 
para cobrir o resgate. As autorizações de empréstimos, principal~ 
mente de vulto da operação contida na Lei n9 189/80, sem a fixação 
imediata das dotações orçamentárias, além de constituir vilolação 
expressa do preceito constitucional, pode determinar grave lesão ao 
erário público e conseqüentemente ao Estado no seu todo, até por~ 
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que nenhum dos membros desta Assembléia Legislativa, ao aprovar 
o projeto que resultou na Lei n'~' 189/80, tomou conhecimento das 
dotações orçamentárias que i ião fazer face ao resgate da dívida a ser 
contraída." 

Foi um Deputado Estadual que assim se manifestou. Abrimos mão, tam
bém, dessa trincheira. 

Ontem aqui o Presidente da Comissão de Economia, acha até que é uma 
intervenção do Senado nós exigirmos ou fazermos a exigência deSses planos. 

Então fica o Senado entregue à sorte de si mesmo. Fica o Senado vazio, 
uma casa apenas sonora, urna casa apenas sonora onde nossa palavra ressoa 
neste âmbito redondo como urna concha, e como a estrutura das conchas, Sr. 
Presidente, sonora e vazia, e nós abrimos mão da última trincheira. 

Finalmente, Sr. Presidente, recordo-me de um voto famoso na história 
judiciária deste País. Famoso Ministro sentava-se no pretório e prolatava o 
seu voto. Dizia: HVoto porque voto"!_Era o seu fundamento. O Senado, en
tão, empresta, porque em preta! Abriu mão de todas as suas prerrogativas, ce
deu todas as suas trincheiras, todas as suas reservas e nem no final, se pedir 
que haja um plano viário dirá que isso é uma intervenção no assunto de Mato 
Grosso do Sul. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nobre Senador, rogo que 
conclua. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não. 
Que a nobre Maioria vote de acordo com a sua consciência. Eu vou vo

tar de acordo com a minha._ Passar bem à_ Maioria. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o requerimen-
to. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau· 
sa.) 

Como votou a Maioria, porque-não percebi? (Pausa.) 
Votou contra. 
Rejeitado o requerimento. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Requeiro verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Houve pedido de verifi
cação de votação nominal. Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus luga
res. (Pausa.) 

Como vota o nobre Líder do Partido Democrático Social? 

O SR. JOSf: LINS - Não. 

o SR. PRSIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o nobre Líder 
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Questão aberta. 

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Do Partido Popular não 
hú ninguém presente. 

Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.) 

Procede-se a votação 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENA[JORES: 

Dirceu Cardoso 
Henrique Santillo 
Hugo Ramos 
Jutahy Magalhães 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema 
Agenor Maria 
Alexandre Costa 
Almir Pinto 
Amaral Furlan 
Arno Damiani 
Benedito Canelas 
Cunha Lima 
Eunice Michiles 
Humberto Lucena 
João Calmon 
João Lúcio 
Jorge Kalume 
José Lins 
Martins Filho 
Milton Cabral 
Raimundo Parente. 

ABSTgM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 

Mauro Benevides 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram "SIM" 4 Srs. Se
nadores; .. NÃO" 16. Houve urna abstenção. 

Não há quorum. 
Nos termos regimentais, a Presidência irá suspender a sessão por alguns 

minutos e fará acionar as campainhas para convocar ao Plenário os Srs. Se
nadores que se encontram em seus gabinetes. 

Está suspensa a sessão. 

(A sessão é suspensa às 16 horas, sendo reaberta às 16 horas e 10 
minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Estã reaberta a sessão. 
Sendo evidente a falta de quorum em plenário, fica adiada a votação do 

requerimento e sobrestada a apreciação da matéria. 
Em razão disso, deixam de ser submetidos à deliberação do Plenário os 

demais itens da pauta, cujas matérias dependem de votação. 

São os seguintes os itens cuja votação é adiada 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'~' 72, de 1979 (n'~' 
3.467/77, na Casa de origem), que dá nova redação ao caput do artigo 55 da 
Leí n~" 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES, sob n's 248 e 249, de 1981, das Comissões: 
-de Leg1:'ílação Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência 

Social), favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Cha
ves; e 

- de Saúde, favorável. 
3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'il 27, de 1981 (n'il 
t.OOI/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a 
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 640 e 641, de 1981, das Comis-
sões; 

-de Educação e Cultura; e 
_::de Finanças. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'~' 90, de 1981 (apre
sentado_ pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'~' 608, 
de 1981, com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autoriza o Gover
no do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 634.05_3.100,00 (seiscentos e trinta e 
quatro milhões, cinqUenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 609, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 93, de 1981 (apre
sentado pela ComissãO de Economia como conclusão de seu Parecer n'~' 619, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em 
Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 620 e 621, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Mendes Cimale e Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nll95, de 198I.(apre .. 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'~' 625, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapá (AP) a elevar em 
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECERES, sob n's 626 e 627, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 96, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Ecorlornia como conclusão de seu Parecer n~,- 628, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a contratar 
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operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove 
milhões, qUinhentos c vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e 
cinco centavos), tendo 

PARECERES, sob nos 629 e 630, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municfpios. favorável. 

8 

Vot.ação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 205, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.356, 
de 1980). que autoriza a Prefeitura Munidpal de Santo André (SP) a elevar 
em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta 
e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade e juridicídade; e 
- de Municfpios. favorável. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 7, de 1981 (apre
sentado pela COmissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 21, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) a elevar em 
Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, sete
centos e vinte e cínco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 22 e 23, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

lO 

Votação, em tUfno único, do Projeto. de Resolução n'i' 68, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 421, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florian6polis (SC) a elevar 
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 422 e 423, de 1981, das Comissões: 
-de Constituicào e Justi('a, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municfpios, favorável. 

II 

Votução, em turno único, do Projeto de Resolução n9 84, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 485, 
de 1981), que autoriza a Prcfeituta Municipal de Castanhal (PA) a elevar em 
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqüenta 
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo_ 

PARECERES, sob n•s 486 e 487, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 91, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 610, 
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em CrS 
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 611 e 612, de 1981, das Comissões: 
-de Constituicào e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto ven-cido do Senador Franco Montara; e 
- de Munidpios, favorável. 

!3 

Votação. em turno único, do Projeto de Resolução n9 8, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia comO conclusão de seu Parecer n9 24, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$ 
29.272.025,3_6 (vinte e nove mi1hões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cin
co cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 25 e 26, de 1981, das Comissões: 
- de Constftuicão e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 

!4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 64, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nt? 409, 

de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (SP) a elevar em CrS 
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqUenta e cinco mil, nove
centos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna, tendo 

PARECERES, sob n•s 410 e 411, de 1981, das Comissões: 
- de- Constituição e- Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Munidpios. favorável. 

IS 

Votação, em turno único; do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 12, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
Cr$ 6.017.802,61 (seis nlilhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

·-.PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das <Comissões: 
-de CQnstituiçào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de MunicíPios, favárável. 

\6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'il 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecen
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nt?s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorável. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como cõnclusão de seu Parecer nt? 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
--de Municfpios. favorável. 

\8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'il 38, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura M unicípal de Rio Claro (SP) a elevar em 
CrS 282A83.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta 
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob nos 280 e 281, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 88, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 594, 
de 1981 ), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiás a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oito· 
centos e treze mil e trezentos cruzeiros). tendo 

PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

20 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 101, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 675, 
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macei6 (AL) a elevar em 
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove crüzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e 1ustica. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios. favorável. 

2! 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 60, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
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em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e 
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão 
-de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

22 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9102, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia comõ-conclusão de seu Parecer n\' 678, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvile (SC) a elevar em 
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões: 
-de Constituicão e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios. favorável. 

23 

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 108, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como cõôclusão de seu Parecer n9 713. 
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado_ do Rio Grande do Sul, a elevar 
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e no· 
venta e nove mil, duzentos e cinqüenta e nove cruzeiros e setenta e nove cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 714, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça. pela constituCionalidade e juridicidade. 

24 

Votação, em turno único, do Requeriment6-n9 40, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo do escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro 
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. 

25 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador 
Louriva! Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronãutica, 
baixadas em comemoração ao 17<? aniversário da Revolução de Março de 
1964. 

26 

Votação, em turno úniCo, do Requerimento n9 268,-de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Senador Franco 
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e 
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e 
INAMPS). 

27 

Votação, em turno único, do Requerimento n<? 149, de 1981, do Senador 
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do_Senado Federal, do 
artigo intitulado "O Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Mone
tário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do 
Brasil. edição de 23 de junho de 1981. · ·· 

28 

Votação, em turno único, do Requerimento n9- 313;- de 1981; do Senador 
Marcos Freire, sõfícitando urgência,-nOs termos do art. 371, c. do RegimentO 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 156, de 1979, do Senador Hum
berto Lucena, que institui o seguro~desemprego, e determina outras provi
dências. 

29 

Votação, em primeiro rurno, do Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1981, 
do Senador Jorge Kalume, que dispõe Sobre enquadramento de professores 
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 654 e 655, de 1981, das Comissões: 
-de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade e, no 

mérito, favorável; e 
- de Educação e Cultura, favorável. 

30 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 117, de 
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como incenti
vo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pe
las pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 204 a 207, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justica. pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto em separado do Senador Aderbal Jurema; 
-de Assuntos Regionais. favorável. com voto vencido do Senador José 

lins; 
-de Economia, favorãvel, com voto vencido do Senador José Lins; e 
- de Finanças, favorável. 

31 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n' 
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveíros e einpregados em cemitérios, tendo 

PARECER, sob n' !.006, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Ader
bal Jurema. 

32 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionaliM 
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se~ 
nado n9 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da 
Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgãriicã da Pre
vidência Social, tendo 

PARECER, sob n• !.034, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconst1tuéíonalidade. 

33 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado nt? 146, de 1980. do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de 
renda o IJ9~salário. tendo 

PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

34 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade e juridicidade, nos termo-s do art. 296 do Regimento InternO), do Proje~ 
to de Lei do Senado n9 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, -que dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo 

PARECER, sob n' !.009, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

35 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (a* 
presentado pela Comissão de Economia como conclusão_de seu Parecer n9 
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betiin (MG) a elevar em 
Cr$ 5.700.000,00 _(cinco niiJhões e seteCentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, s<lb n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, do Senador Dir

ceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de ConsH 
tituição e Justiça.) 

O Sr. José Lins -Sr. Presidente, peço a palavra para uma solicitaçãO. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador José Lins, para uma solicitação. 

O SR. JOSÉ LJNS- Sr. Presidente, solicito a V. Ex• que faça constar 
os nomes dos presentes na reunião de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- V. Ex• será atendido. 

O Sr. José Sarney - S~. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra, pela ordem, 
ao nobre Senador José Sarney. 

O SR.JOSI': SARNEY (Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, alguns Srs. Senadores atenderam à solicitação de V. Ex• na formare
gimental e compareceram ao plenário depois do pedido de verificação. Acho 
que a única maneira demonstrar que tínhamos atendido a esse pedido e cons~ 
tar como presentes seria faier-se nova verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Nobre Senador José Sarney, a 
Mesa evidenciou a falta de quorum no plenário, mesmo depois de acionadas 
as campanhias. Mas, para registrar a presença de cada um, vamos atender ao 
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nobre Senador José Uns, que solicitou que a Mesa registrasse e anotasse cada 
uma das presenças aqui no plenário, depois da última chamada. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, solicito a V. Ex• que a 
minha inscrição seja transferida para o último lugar. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - V. Ex• serã atendido. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria, por cessão do 

nobre Senador Itamar Franco. 
O SR. AGENOR MAR lA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 

do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Fui veementemente contra a antecipação da campanha eleitoral de 1982. 

E por que fui contra? Porque, na realidade, a Nação sofre os percalços de 
uma administração que não equacionou racionalmente a posição de sofri
mento daqueles que trabalham em nosso País. 

Há uma profunda distorção no País, Sr. Presidente, Srs. Senadores: as 
massas assalariadas sofrem. E, diante do seu sofrimento, diante do grande en
dividamento interno e externo do País, se nós precipitássemos uma campanha 
poHtica eleitoreira, era de se perguntar quem é que iria cuidar, em última ins
tância, dos problemas do Brasil. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu não consegui motivar, não conse
gui convencer ninguém. E a Nação como um tcido engalfinhou-se nessa polí
tica eleitoreira, tendo em vista a campanha de novembro de 1982. 

Diante do fato consumado, o que pude observar no meu Estado, o Rio 
Grande do Norte, foi que ou eu procurava fazer política partidária, fazer 
política eleitoral, ou ficaria à margem, entregue à minha própria sorte. Não 
podia, e nem posso, ficar à margem da política eleitoral de 1982, porque, 
como Senador da República, eleito pelo voto do povo, eu não podia calar, e 
não podEa ser marginalizado do processo da política eleitoral. Assim sendo, 
eu só tinha um caminho, Sr. Presidente, Srs. Senadores: percorrer o Estado e 
sentir de perto o problema, os quadros da atual política eleitoral do meu Es
tado. 

Ontem, cm Natal, depois da viagem que fiz a vários municípios, eu reuni 
a imprensa- televisão, rádio e jornaiS- e dei conhecimento de que pelo que 
havia visto no interior do Estado, me senti na obrigação de tomar uma atitu
de. Pertencendo a esta Casa como Senador já há quase sete anos, eu não po
dia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, deixar de trazer a minha palavra, comuni
cando ofiCialmente ao Senado, a Casa a qual tenho a honra de pertencer, o 
que havia comunicado à imprensa escrita, falada e televisada da minha terra. 
E o que eu comuniquei à Tm-prensa da minha terra? Comuniquei que aceitava 
o jogo político de 1982 e me punha à disposição do meu Partido, o PMDB, 
para disputar a cadeira de Governado_r do Estado. Por que Agenor Maria 
achou por bem reunir a imprensa e se lançar candidato para as próximas 
eleições de 1982? Porque, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu confesso o que 
eu vi no interior do meu Estado, conversando com o povo que trabalha e que 
produz, sensibilizou-me ao ponto de achar que devo, mais uma vez, ser a 
opção e correr o risco de uma campanha política eleitoral. 

O Sr. Mauro Benevides- V. Ex• permite, nobre Senador Agenor Maria? 

O SR. AGENOR MARIA -Com o maior prazer, nobre Senador Mau
ro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Agenor, desejo me associar ao 
regozijo do povo potiguar pela auspiciosa notícia ·que V. Ex• confirma, neste 
instante, relacionada com a sua disposição de concorrer ao Governo do Esta
do do Rio Grande Norte, nas eleições de 15 de novembro de 1982. Não tería
mos nós a petulância de postular voto ao eleitorado do vizinho Estado nor
destino. Mas, desde já asseguramos a V. Ex• que iremos participar de sua 
campanha, para oferecer o nosso testemunho, o testemunho dessa convivên
cia a tantos anos, quanto à correção de V. Ex• no cumprimento do mandato 
que lhe outorgaram os seus conterrâneos, do espírito público que V, Ex• evi
denciou, ocupando seguidamente a tribUna do Senado Federal, debatendo 
nas comissões permanentes do Senado e nas comissões mistas do Congresso 
Nacional, sempre procurando guardar sintonia com aqUelas idéias que assi
nalaram a sua brilhante campanha de 1974. Se issO realinente for bastante 
para assegurar a vitória de V. Ex•, esse trabalho obstinado, permanente, 
r.onstante, voltado sempre para o interesse coletivo, não temos dúvidas em 
vaticinar, já agora, o seu novo triunfo com_o candidato ao Governo do Estado 
do Rio Grande do Norte. 

O SR. AGENOR MARIA- Senador Mauro Benevides, eu quero, nes
ta oportunidade, agradecer, emocionado, a V. Ex', que me traz, nas suas pa
lavras, o estímulo e a confiança de que não estou sozinho na campanha do 
Estado do Rio Grande do Norte. 

O Sr. Humberto Lucena- Pennite V. Ex' um aparte, nobre Senador? 

O SR. AGENOR MARIA- Ouço V. Ex•, nobre Senador, com o maior 
prazer. 

O Sr. Humberto Lucena- Por igual, quero também congratular-me com 
V. Ex•, pessoalmente, e com o PMDB do Rio Grande do Norte, pela magnífi
ca lembrança do seu nome para candidato ao Governo daquele Estado, nas 
elç:ições de 1982. Apesar de companheiro de V. Ex• apenas por dois anos e 
meio, porque sou dos Senadores que assumiram o mandato em 1979, presto 
também o meu depoimento sobre a dinâmica atuação parlamentar de V. Ex' 
no Senado Federal, não apenas nas ComiSsões Permanentes do Senado e nas 
Comissões Mistas do Congresso Nacional, onde comparece assiduamente, 
dando a sua valiosa contribuição com seus trabalhos, mas sobretudo no ple
nãrio, pois V. Ex' é um dos atuais Senadores mais assíduos a esta tribuna. E 
quando V. Ex' fala é para defender os genuínos interesses do povo, sobretudo 
do povo sofrido da nossa região, o Nordeste brasileiro. Nunca ouvi V. Ex•, 
nesta Casa, advogar a causa de grupos, a causa dos poderosos. Pelo con
trário, sempre encontrei V. Ex• ao lado dos pobres, dos humildes e dos opri
midos. Meus parabéns, portanto a V. Ex•, e os meus melhores votos para que 

. o Rio Grande do Norte assegure a V. Ex• uma grande vitória, para tê-lo, com 
muita honra, como seu governador. 

O SR. AGENOR MARIA- Senador Humberto Lucena, fico muito 
grato a V, Ex' pelas palavras que me dão esperança, regozijo e, ao mesmo 
tempo, força para continuar na minha luta em defesa daqueles que precisam, 
realmente, ter alguém lutando por eles. Muito obrigado a V. Ex' 

O Sr. Itamar Franco -Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA- Pois não. Ouço, com muito prazer, o apar
te de V. Ex' 

O Sr. Itamar Franco- Senador Agenor Maria, no momento em que V. 
Ex~ coloca o seu nome para a disputa ao Governo do seu Estado, eu queria 
trazer o testemunho da sua presença marcante no Senado Federal, na defesa 
intransigente das coisas do seu Estado, da sua fé e da sua dedicação de ho
mem públiC-O, e a certeza, Senador Agenor Maria, de que o Estado de V. Ex', 
neste instante, se engrandece com a sua candidatura. V. Ex• encontrará, 
sobretudo naquela gente humilde que V. Ex• a cada instante defende desta tri
buna, o apoio necessário para que o Rio Grande do Norte tenha, realmente, 
um grande governador, que compreende a necessidade das transformações 
sociais que este País está a exigir. E um homem com a sua sensibilidade, com 
o seu espírito público, há de mostrar, nas praças públicas, nos comícios, o 
pensamento de Agenor Maria, esse pensamento que todos nós, nestes sete 
anos de convívio, aprendemos a testemunhar, bem como a dedicar a V. Ex' a 
melhor das amizades. 

O SR. AGENOR MARIA- Senador Itamar Franco, agradeço emocio
nado o apoio de V. Ex' Posso dizer à Casa, a qual tenho a honra de pertencer 
há quase sete anos, que eu não poderia fugir à obrigação de trazer a ela os 
motivos que me levaram a aceitar a indicação do meu nome. Esses motivos 
estão acima da minha vontade, pois o homem tem duas vontades: a vontade 
interior movida pelos seus interesses particulares, e a vontade interior movida 
pelo interesse cívico. Entre o interesse do cidadão Agenor Maria e o interesse 
do Agenor Maria patriota, prevaleceu, Senador Itamar Franco, o interesse do 
Agenor Maria patriota, o interesse cívico. 

Nobres Senadores Itamar Franco) Humberto Lucena e Mauro Benevi~ 
des, este País, este imenso continente que é o Brasil, está moribundo. A 
família, em nossO País, que é a ce/ula rnater da nossa sociedade, cambaleia; a 
família está deixando de ser um direito de todos para, por incrível que possa 
parecer, ser privilégio-de alguns. O trabalhador que ganha abaixo de vinte mil 
cruzeiros, se é solteiro, não pode se casar, e se é casado não pode manter a 
família. Qual a autoridade moral que um dono de casa tem para os seus fi
lhos, para _a_ sua casa, para a sua família, se ele não tem condições de manter a 
sua casa, os seus filhos, a sua família? 

Então, eu me pergunto e pergurito a esta Casa a qual tão orgulhosamente 
eu me sinto responsável em pertencer a ela, se não depende de cada um de nós 
patriotas, nesta hora de transição que vive a Nação, com esforço, com solida
riedade, com patriotismo e com dedicação arrastarmos a Nação que marcha 
para o desconhecido? 

O que é o desconhecido? É esta situação infeliz que nós vivemos; a falta 
de perspectiva mata, a cada dia que passa, o civismo, e afasta do assalariado, 
das classes menos favorecidas, o direito de ter uma família. 

Pelo amor de Deus! A família é um direito de todos, a família não pode 
ser pnvilégio de alguns 

Um outro aspecto é o programa do trabalho - ninguém quer mais tra
balhar neste País!_ Há um desamor imenso pelo trabalho. 
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Eu tenho uma pequena propriedade no interior do meu Estado. Pois 
bem! Ninguém mais quer trabalhãr, ninguém quer tratar de gado, ninguém 
quer plantar capim, ninguém quer arrancar toco, ninguém quer nada. Por 
quê? Porque o trabalho, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é aquele que oferece 
ao cidadão condições de trabalhando poder viver as suas custas. 

Sim, esse é o trabalho. O trabalho só pode ser dignificado, oferecendo a 
quem o exerce o direito de poder dizer: "eu sou pobre mas eu vivo as minhas 
custas". Na proporção em que o homem trabalhando não puder dizer isso, 
ele, até sem querer, psicologicamente, vai ficando impedido de trabalhar, por~ 
que está perdendo o amor pelo labor. 

O que acontece com um cidadão que é pobre, sem nenhuma formação, se 
perder o interesse pelo trabalho? 

Ora, se a pessoa, quando perde o interesse por uma outra pessoa, deixa 
aquela pessoa, calcule os Senhores perdendo o interesse pelo trabalho. 

Eu acredito, Sr. Presidente e Srs. SenadOres, que se a família deixa de ser 
um direito de todos, para ser privilégio de alguns; se a família é a ce/ufa mater 
da sociedade, e se o trabalho desaparece como fonte maior de dignidade, de 
princípio, se ele deixa de ser labor, para onde nós vamos ser arrastados? 

Diante desse quadro, percorri o meu Estado, e senti, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, um anseio de mudança, urna aspiração de mudar. O povo brasilei
ro quer mudar. Para que haja essa mudança, é preciso que em cada municí
pio, em cada Estado da Federação, por mais longínquo que ele possa ser, co
mecem a aparecer pessoas que vejam na política o caminho de servir às comu
nidades, o caminho de servir ao Brasil como um todo. A política não pode ser 
um nascimento, a política é antes de tudo uma vocação. 

Neste País, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a política deixou de ser uma 
vocação para ser um nascimento. Se se pode gastar milhões e mais milhões de 
cruzeiros, pouco importa se o cidadão tenha ou não tenha vocação, pouco 
importa se tenha espírito" público ou não; o que importa é o dinheiro na com
pra do mandato para se eleger para roubar, e roubar para se eleger. Precisa
mos lutar para preservar a democracia, e nós só podemos preservar a demo~ 
cracia no exercício maior dessa mesma democracia. -

Politica é antes de tudo a vocação inata nas pessoas, polftica é um senti~ 
mente maior, Política não é essa mâfia que eStâ aí a deteriorar a fisionomia 
da Pátria, Política ,não é isso que está' aí indo de encontro à própria segurança 
nacional, criando as distorções terríveis que se vêem espalhadas por esse País 
afora: uns poucos tendo direitos de ter tudo e uma grande maioria, a cada dia 
que se passa, não tendo direito a nada. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, baseado nesses princípios que me deram 
oportunidade de chegar até a esta tribuna, quero participar ao meu Senado, â 
Casa que tenho a honra de pertencer, que eu aceitei ser candidato. 

Um jornalista me perguntava: e o dinheiro, Senador? E eu respondi a ele 
o seguinte: o dinheiro é a vontade do povo. Porque eu não vou vender minha 
alma a Sanatás para continuar no Senado ou chegar ao governo do Rio 
Grande do Norte. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, estou tendo dos meus colegas de partido, 
o reconhecimento, a minha luta, de credenciais para continuar a servir ao 
meu povo e a minha gente reconhecidamente pelo Senador Mauro Benevides, 
pelo Senador Itamar Franco e pelo Senador Humberto Lucena, fiz-me crente 
da amizade deles, e se S. Ex's reconhecem também que, com justiça e com 
dignidade, tenho representado o povo da minha terra, então não é o dinheiro 
que vai me levar ao governo do Rio Grande do Norte. mas o trabalho presta
do llO povo da minha terra e a minha luta, que não pertence a mim, mas per
tence a todos brasileiros. 

O Sr. Lázaro Barboza -Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA -Com o maior prazer, nobre Senador por 
Goiás, Lázaro Barboza. 

O Sr. Lázaro Barboza- Nobre Senador Agenor Maria, o Senado intei
ro respeita V. Ex' Ao longo desses quase sete anos decorridos em que com V. 
Ex• tivemos a honra de uma convivência diuturna, somos testemunhas da se
riedade do seu comportamento, do amor de V. Ex• a sua terra, da sua respon
sabilidade diante dos compromissos assumidos. V. Ex' é efetivamente filho 
das mais humildes c_omposições do povo do Rio Grande do Norte que, neste 
Senado, interpreta o sentimento e as vozes do povo sem voz do Estado de V. 
Ex•, corno do povo sem voz praticamente deste País inteiro. V. Ex• tem ainda 
muito que oferecer do seu talento e do seu patriotismo em favor do Rio Gran
de do Norte e do Brasil. O meu voto, nobre Senador Agenor Maria, é de que 
V. Ex~. nesta Casa ou no governo do Rio Grande do Norte, continue por 
muito tempo emprestando a seriedade do seu talento, da sua sensibilidade, 
nessa luta por dias melhores para o povo brasileiro. 

O SR. AGENOR MARIA- Agradeço a V. Ex•, Senador Lázaro Bar
boza. Posso afirmar a V. Ex' que, depois desses quase sete anos, não levo 

para a minha terra a imprensa, não levo di_nheiro, mas levo o que V. Ex's es~ 
tão afirmando. Levo a certeza de que procurei cumprir honestamente com a 
minha obrigação; levo a certeza de que procurei, dentro dos princípios me
lhores da religião, pois sou um religioso porque acredito em Deus acima de 
tudo, levo a minha consciência tranqüila. Se a consciência tranqüila de ho
mem que procurou andar direito não me der condições de me eleger governa
dor do meu Estado, para servir ao meu povo, eu irei para casa satisfeito. Por
que o máximo que eu poderia fazer era procurar ser honesto; o máximo que 
eu poderia fazer era procurar andar direito, o máximo que eu poderia fazer 
era, mesmo sem dinheiro, continuar de cabeça erguida, sentindo que tinha 
procurado cumprir com as aspirações do povo, sem ferir a sensibilidade deste 
mesmo povo. 

O Sr. José Fragelli -Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA - Com o maior prazer Senador José Fra
gelli. 

O Sr. José Fragelli- Eu cheguei um pouco atrasado. V. Ex• já havia ini~ 
dado sua oração. Estou sendo informado de que V. Ex• comunica ao Senado 
que foi lançado candidato ao governo do Estado de V. Ex' E uma justa retri~ 
buíção dos seus companheiros a sua luta. Posso e devo dizer que neste conví~ 
vi o de poucos meses, tenho reconhecido em V. Ex' um desses políticos autên
ticos, que felizmente· não são poucõs em nossa terra. Políticos autênticos eu 
chamo àqueles que traçam uma linha de conduta de acordo com seus senti
mentos e seus pensamentos. No noss_o cantata, muitas vezes, assim quase ínti
mo, tenho reconhecido a profunda sinceridade com que V. Ex' age na sua 
vida- pública e na sua vida particular. Porque a luta de V. Ex•, também, no 
giro dos seus negócios sempre tem uma dose de idealismo, sempre tem uma 
dose de sinceridade e de honestidade, e é isto que V. Ex• transpõe da sua vida 
particular para o plano da sua vida pública. Nós pertencemos a partidos dife
rentes. mas acho que_é um bom sinal para as lutas políticas que se aproximam 
os Partidos acertarem na indicação dos seus candidatos, como seu Partido es
tá acertando, escolhendo o nome de Agenor Maria para o governo do Rio 
Grande do Norte. V. Ex' merece esta consideração, como merece a admi
ração e o respeito daqueles que, não sendo seus correligionários, devem pro~ 
clamar, por uma questão de sinceridade, de honestidade de propósitosj o ho
mem autêntico que V. Ex• é. 

O SR. AGENOR MARIA- Senador José Fragelli, eu conhecia V. Ex• 
por pouco tempo, superficialmente, mas agora passei a conhecer V. Ex' na in~ 
timidade. Eu consegui despertar, em V. Ex', o melhor que V. Ex' pode ter, 
que é o caráter. Porque, Senador José Fragelli, acima do interesse dos Parti
dos, por alto que ele possaser, está o interes_se do nosso País, que fala muito 
mais alto do que todos os Partidos juntos. Os Partidos passam, mas o Brasil 
fíca aí. E fica subordinado aos homens nos seus interesses fisiológicos ou no·s 
seus interesses cívicoS. E o interesse fiSiológico não pode ter quartéis nos co~ 
rações e na sensibilidade daqueles que almejam o País p"ara todos os brasilei-· 
ros. 

Quero congratular-me com V. Ex•, porque embora não sendo do meu 
Partido, V. Ex• dá seu testemunho, numa demonstração de que, acima dos in
teresses fisiológicos, páira em V. Ex' o interesse maior do civismo, páira em 
V. Ex• ~ intere_s~e maior de servir à Pátria brasileira. Co"ngratulo~me com V. 
Ex•, e posso dizer que o ap"arte de V. Ex• é oportuno, como é oportuna a mi
nha luta para continuar a servir ao Rio Grande do Norte e ao Brasil. 

O Sr. Henrique Santillo - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA -Com muito prazer. 

O Sr. Henrique Santillo- V. Ex', eminente Senador Agenor Maria, nos
so correligionário; um dos mais legítiníos co-rreligionários que temos nesta 
Casa, conquistou, mercê do seu trabalho, sua luta e sua autenticidade, ores
peito e a admiração do Senado. Sei que V. Ex', em 1982, fará, no seu Rio 
Grande do Norte, aquela mesma campanha que fez em 1974. :E: a campanha 
dos "pés de chinelo", dos descalços, é a campanha dos humildes, lá nas 
choças·, nas palhoças, nos fundos das roças do nosso Rio Grande do Norte. 
V. Ex' fará, apertando a mão calosa dos operários, V. Ex• fará, discutindo 
com os intelectuais de sua terra, com os estudantes, com as donas~de-casa, en
fim. V. Ex• que traz na poeira do sapato o cheiro do povo do Rio Grande do 
Norte, estará misturado com esse povo, membro efetivo desse povo, estou 
certo, com grandes condições de eleger-se governador do Rio Grande do 
Norte. E, assim o fazendo, aquele povo nosso irmão estará, no meu modo de 
ver, fazendo justiça escolhendo bem. Estaremos aqui, principalmente no meu 
caso não sendo candidato a nenhum posto eJetivo em 1982, torcendo e traba
lhando pela sua vitória. 

O SR. AGENOR MARIA- Senador Henrique Santillo, confesso a V. 
Ex' que não tinha em mente, nunca me havia passado pela imaginação ser 
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candidato a governador. Confesso. com o coraç_ão nas mãos_. Mas a campanha 
no Rio Grande do Norte já come_çou_ há mais de um ano, e o meu Partido es
tava sendo trucidado. Se eu continuaSse -de braços cruzados, talvez eu nã_o 
fosse conseguir ser candidato nem à reeleição. 

Ouscultei, nesta viagem de dez dias pelo meu interior, o povo e pude sen
tir na alma do povo, a vontade de mudar. E eu me perguntava: meu Deus, por 
que eu não posso e não devo representar a mudança. Por quê? Quem sou eu? 
Sou um homem nascido do sofrimento das terras mais distante e mais longín
qú:as do interior do Seridó do Rio Grande do Norte; so_u __ homem que botei á
gua na rua e não me envergonho de dizer isso; sou homem pai de 11 filhos que 
aconteceu, algumas vezes, de não ter dinheiro para fazer uma feira completa; 
sou homem lavado em nove águas; sou homem que, indo para o Governo, vai 
mudar algum coisa. Tenho 56 anos de idade, continuo crendo em Deus acima 
de tudo; continuo alicerçando dentro das melhores e mais profundas das mi
nhas convicções, a certeza ínabalável- e a cada dia mais consubstanciada
de que na verdade sempre vence. Calcinou dentro dos meus sentimentos mais 
profundos a certeza de que o homem pode usar de tudo, mas não pode abusar 
de nada. Tenho a convicção certa, Senador Henrique Santillo, de que presta
rei um serviço ao meu Estado e ao meu povo. Não so_u_u_m intelectual, não te
nho cultura, mas tenho uma cultura maior que é a do dever cumprido. Tenho 
a"·cultura do dever e da ciência que-diz que aqueles que andam direito chegam 
aos lugares direitos. Levarei para o meu governo e ao meu povo, a certeza de 
que esses direitos serão a bússola dos caminhos que vou traçar no meu gover~ 
no. E busco nesta Casa, que durante 7 anos tenho procurado servir de cabeça 
erguida altivamente, o ~poio para que eu possa chegar ao meu Estado pela 
mão dos Senhores que me conhecem porque lá eu não tenho imprensa, lá eu 
não tenho rádio, lá eu não tenho jornal, lá eu não tenho televisão e não tenho 
dinheiro para comprar nem o rádio nem a televisão nem o jornal. Terei de 
palmilhar, palmo a palmo, levando a palavra dos senhores de que eu aqui te
nho procurado cumprir com as minhas obrigações e procurado servir hones
tamente ao povo da minha terra. Servir honestamente ao povo do Rio Gran
de do Norte é servir- ao Brasil, porque a minha terra- o Rio Grande do Nor
te - faz parte desta Federação. Se ela melhora. melhora o Brasil. 

Então neste depoimento eu convoco aos senhores colegas, aos senhores 
também patriotas como eu que, nos seus Estados também tem as mesmas 
convicções, porque nós que fazemos parte dO sistema político mais alto deste 
País, se não nos dermos as mãos para que 82 represente alguma coisa na espe
rança sadia, concreta, que anima, que motiva, que engrandece, aí meu Deus 
eu não sei para onde nós vamos ser arrastados. Temo, Senador HenriqUe 
Sa~tillo, que aquele pouco de confiança que ainda existe Jios corações do nos
sq 'povo, desapareça. Desaparecendo estas convicções de liberdade, desapare
cendo estas convicções de esperança~ aí me pergunto: vale a pena governar ou 
representar alguém? 

O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex• dá licença para um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA- Com o maior prazer, nobre Senador Nel
son Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- Tive a ventura de acompanhar V. Ex• na cam
panha eleitoral, e vi as manifestações populares que aclamavam o seu nome e 
prenunciavam a sua vitória. Não quero que V. Ex• encerre esse discurso so
mente com o aplauso daqueles que se manifestarem. Sei que a respeito que a 
Casa tem pelo seu trabalho é generalizado. Espero que V. Ex•, candidato ao 
governo do Rio Grande do Norte, continue a gozar da mesma estima, do 
mesmo aplauso, da mesma sOlidariedade daqueles que, no ano de 1974, fo
ram buscar V. Ex• para elegê-lo Senador da República num memorável pleito 
que todos nós recordamos neste instante. Acredito que as vozes que se fize
ram ouvir não são apenas ãquelas que o aplaudem, mUitos colegas que aqui 
não estão, certamente, dariam a sua palavra de solidariedade à luta em que V. 
Ex• vai se empenhar ainda que sejam de partidos diferentes, mas todos certos 
de que, nesta Casa, como anteriormente, V. Ex• cumpriu de modo exemplar o 
seu dever. 

O SR. AGENOR MARIA- Nobre Senador Nelson Carneiro, V. Ex• 
me conheceu hã oito anos num comício na cidade de Natal; conversou comi
go antes daquele memorável comício e os poucos minutos de conversa que ti
vemos foram suficientes para que V. Ex• dissesse aos natalenses, aos rio
grandenses-doMnorte da esperança que V. Ex• tinha que eu merecesse o sufrá
gio popular. Não posso esquecer, nobre Senador Nelson Carneiro, que V. Ex• 
foi daqueles que concorreu com a sua presença, com sua palavra, deixando o 
seu Rio de Janeiro para ir às plagas mais distantes do Rio Grande do Norte 
pedir ao povo que me desse essa oportunidade. 

Portanto, tenho dois agradecimentos a fazer a V. Ex•: primeiro, agrade
cer àquele que me ajudou a vir para câ; segundo, o mesmo Nelson Carneiro 

que contin_u_a a me animar no sentido de continuar a fazer a política, a politica 
no bom sentido. 

Senador Nelson Carneiro, deixo aqui na minha palavra o meu profundo 
agradecimento. E posso dizer a V. Ex• o seguinte: eu, homem sem dinheiro e 
sem imprensa, tenho duas alternativas, nenhuma opção, duas alternativas. 
Quero pedir licença ao Senado para dizer quais são essas alternativas: -ou eu 
encerro a minha carreira política como besta ou como sem-vergonha. Preferi, 
como pai de onze filhos, avô de quatro netos, encerrar como besta. "Aquele 
camarada é um todo, ele podia ter-se aproveitado, enriquecido. No entanto, 
ele está aí, não se elegeu a nada e continua tão liso quanto era antes". 

Mas acho, Senador Nelson Carneiro, para os meus filhos, para os meus 
netos que algum dia neste País, e talvez não esteja longe, ser besta não é pro
ceder desta maneira. Proceder desta maneira é ser honesto, é ser digno; proce
der desta maneira é querer merecer o apoio, a confiança e o riso dos filhos. 
Não quero perder, Senador Nelson Carneiro, o riso dos emus filhos, não que
ro perder, Senador Nelson Carneiro, a confiança daqueles que me mandaram 
para cá. Tenho certeZa de que dia virâ- e não está longe- em que procedi
mentos como este terão que ser imitados, cada vez mais, para que possamos 
encontrar os verdadeiros caminhos deste País. As distorções, Senador Nelson 
Carneiro, que corroem o pióprio amor, o próprio civismo, não podem conti
nuar; este País pertence a todos nós, não pode ser apenas de meia dúzia. 

Às vezes, eu pergunto: meu Deus, por que é que a família deixou de ser 
um direito de todos para ser privilégio de alguns se a família ê a pró-p-ria 
celula-mater da nacionalidade? Não sou contra o capital, mas acho que deve 
haver, nas relações entre o capital e o trabalho, pelo menos as condições para 
que aquele que trabalha possa ter o elementar direito de dizer: .. Sou pobre, 
mas vivo às minhas custas". Só assim, através da diginificaçào do trabalho, 
poderemos abençoar o trabalho de cada dia. 

Senador Nelson Carneiro, eu que aprendi a admirar V. Ex•, pelo seu 
espírito de tenacidade, pelo seu esforço, pela sua briga, diuturna em favO! dos 
infortunados, perguntaria se nesses 7 anos em que V. Ex• me acompanha nes
ta Casa, como meu colega, e muitas vezes, como meu orientador, errei oti se 
estou certo; se estou certo ou se estou errado. 

Nobre Senador Nelson Carneiro, eu levarei este discurso para minha ter
ra, para que lã eu possa pagar uma emissora de râdio - não sei quanto vai 
custar- para que meus conterrâneos possam ouvir este discurso e os apartes, 
e assim possam sentir que eu procure! cumprir com a obrigação daqueles que 
têm obrigação para com o povo e procuram corresponder a essas obriga-ções. 

Posso afirmar que a luta é difícil, mas eu direi que nunca sonhei ser Sena
dor da República, e hoje ocupo esta elevada função. Se eu não for mais nada, 
eu perdi alguma coisa? Não! O que foi que perdi? Apenas o povo, talvez infe
licitado pela má informação, terá perdido a oportunidade de ter um homem a 
seu serviço, a serviço do povo, a seviço das suas aspirações. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não sei como vão os outros Estados, mas 
o meu Rio Grande do Norte está mais sofrido, hoje, do que nunca. Não há 
perspectiva, não há uma porta para bater. Daí, o anseio de mudança e eu 
acho que o próprio Presidente da República vai ser obrigado a dar oportuni
dade ao povo de aspirar a uma mudança para, aspirando mudar, confiar que, 
mudando, possa transformar o quadro que estâ aí. Lá, o desemprego é quase 
totaL Eu vi, em uma lanchonete, uma menina de 15 anos, às 2 horas da ma
drugada, e perguntei a ela: ''a que horas você entrou aqui?" "Ás 17 horas". 
"A que horas você sai?" ''Ás 7 horas da manhã". São 14 horas de trabalho 
ininterrupto. "- Quanto você ganha?" "Cr$5.000,00". 

Dizem os Livros Sagrados que nós somos à semelhança de Deus. Será 
que Deus é isso que- está aí? É pegar uma menina-moça, fazê-la trabalhar 14 
horas por dia, ininterruptamente; pai-a ela ganhar Cr$ 5.000,00 miseráveis? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós, que somos Senadores da República, 
que pertencemos à maior Casa política do País, conscientes desta verdade, 
podemos dormir sossegados com o nosso País cheio de atos desta natureza? 
Não, Sr. Presidente, Srs. SenadOres, nós somos obrigados a acordar para esta 
realidade e fazer alguma coisa. 

Os franceses, no século passado, realizaram uma Bastilha, fizeram uma 
revolução só para eles. Mas nós não podemos fazer esta revolução. Não po
demos e nem devemos, porque uma revolução no Brasil, hoje, seria um se
gundo Vietnã, desta vez, na América do Sul. Então, vamos evitar o sangue 
derramado, vamos evitar a revolução. E como é que nós podemos evitar o 
sangue derramado, evitando a revolução? Procurando evitar, o mais possível, 
a tos como esse, evitando as distorções sociais profundas, piores do que o cân .. 
cer, porque o câncer mata a matéria, mas esse outro tipo de câncer mata o ci
vismo, mata o amor pela Pátria, mata a pessoa e a transforma num eunuco, 
num desfibrado e, muitas das vezes, num elemento amoral, como se estâ ven
do crescer assustadoramente em nosso País, por conta dessas distorções. 
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Cresce a insegurança, crescendo a insegurànça, eu pergunto como pode
remos viver num País, se não temos a tranqUilidade para ir e vir. Como pode
mos conviver num País com os vizinhos morrendo à míngua? Como podemos 
conviver num País onde o nosso compadre sofre fome apesar de trabalhar? 

Como. podemos conviver num País, dizendo-nos honestos e dignos quando 
uma menina-moça de 15 anos trabalha 14 horas para servir ao seu Senhor e o 
que ganha não dá para comprar um par de sapatos? 

Não, Sr. Presidente e Srs. Senadores! É por isso que Agenor Maria, sem 
dinheiro, sem rádio, sem jornal, sem imprensa, mas tendo nos seus colegas, 
aqui estão, o apoio moral, pensa em encontrar o mesmo ãpoio moral nos elei
tores do Rio Grande do Norte e vai continuar na política, para ajudar a sair 
desta camisa de força que mata, que deprime, que tira a esperança e assassina 
o melhor que temos dentro de nós mesmos, que é a confiança. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ontem, em Natal, eu dizia que a floresta 
das megalópoles está hoje pior do que a floresta nativa, porque na floresta na
tiva vemos o leão e o reconhecemos, vemos a hiena e a reconhecemos, vemos 
o carneiro, vemos o veado e os reconhecemos; na floresta das megalópoles, 
existem todos esses animais e a gente não pode reconhecer nenhum. A des
graça é esta, a infelicidade ê esta; existem todos estes animais; e como abun~ 
dam, crescem, mas nós não podemos iden.tificâ-los. Daí, eu afirmar que a me~ 
galópole é pior que a outra floresta. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, fico emocionado com os apartes dos cole
gas do meu partido. Fiquei muito emocionado com o aparte do Senador José 
Fragelli e queria receber uma palavra do meu particular amigo, o Senador 
Evelásio Vieira, que me acompanhou todos estes anos. Hoje, S. Ex' não faz 
parte do meu partido, mas poderia dizer alguma coisa sobre Agenor Maria, 
não o Agenor Maria do partido ~'a" ou "b", mas o homem, o político, aquele 
que, chegando aqui, procurou apenas representar com dignidade, com humil
dade, as aspirações mais profundas dos homens da sua terra. 

O Sr. Eve/ásio Vieira - Nobre Senador, o PP tem candidato no Rio 
Grande do Norte! 

O SR. AGENOR MARIA -Senador Evelâsio Vieira, eu dizia hâ pou
cos instantes ao Senador José Fragelli, que o Brasil atravessa uma fase em 
que a política partidária, os partidos, significam pouco porque o valor cívico, 
o valor de acertar, está acima de tudo. Dizia desta tribuna, hã uns seis anos, 
que sou um homem do MDB, mas acima do meu partido estâ o meu Pais. O 
País não Passa; o MDB passou; hoje, não é mais MDB, é PMDB. Mas eu 
continuo sendo aqui o mesmo Agenor Maria daquela época, para dizer desta 
tribuna, alto e bom som, que acima dos interesses partidários, sejam eles
quais forem, não tem interesse que me faça Voltar contra a sinceridade e ho
nestidade. 

Acho que ninguém pode negar: onde exista a palavra da verdade, onde 
exista a palavra da honestidade, não se pode negar. Eu atê acho que a obri
gação moral repercute, com eco, e, se ela não repercute, o eco é negativo. 

Deus me permita, Sr. Presidente, Srs. Senadores, assentar, não os assen~ 
tamentos da filosofia vivida dos ensinamentos dos livros, mas os assentamen
tos daquele que se diz bom senso, daquilo que se diz boa verdade, para que eu 
possa, como as crianças, que sabem que o fogo queima e que a âgua pode não 
queimar. 

É dentro desses princípios que eu quero sustentar, desta tribuna, nesta 
tarde, por que eu aceitei ir mais uma vez para o sacrifício. Porque eu confes
so, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Agenor Maria sem dinheiro, sem rádio, 
sem jornal, e candidato a governador do Rio Grande do Norte, sinceramente, 
é uma temeridade. 

Mas, posso dizer: mais temerário seria eu correr desta luta. Sim, mais te~ 
merário seria eu correr desta luta! Sei que vou econtrar muitos Evelásios Viei
ras pela frente. Apesar de amigo não vive, apeSar de amigo não Pode reconhe
cer a minha luta, porque a amizade do Partido fala mais alto. 

Mas, sinceramente, quando invoquei o nome de Evelásio Vieira, não in
voquei o nome do Líder do PP. Não. Deus me livre de invocar o nome do PP. 
Invoquei a palavra do amigo que, junto comigo, buscou, nesta Casa, repre
sentar, com dignidade, as aspirações do povo da minha terra e da terra de S. 
Ex• 

Porque digo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se amanhã me perguntarem: 
Evelásio Vieria? Vou responder da seguinte maneira: Evelâsio Vieira conquis
tou a minha simpatia pela luta sem quartel que ele travou em benefício dos 
mais pobres. O único erro de Evelãsio Vieira foi ter ido para o PP. 

A única coisa que posso afirmar, Sr. P-rCsidente, Srs. Senadores, é isso. O 
único erro de Evelásio Vieira foi ter ido para o -P-P. -o mais, Evelâsio Vieira é 
merecedor da minha compreensão, é merecedor do meu afeto, e o povo de 
Santa Catarina está bem representado através de Evelásio Vieira. 

O SR. Eve/ásio Vieria - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA- O:>m muito prazer, mas não sei, Senador 
Evelásio Vieira, se dou aparte a V. Ex•. como Líder do PP ou como Senador 
Evelásio Vieira, meu amigo, que me .acompanha nesta minha luta. 

O Sr. Evelásio Vieira - Eu falo como Senador representante de Santa 
Catarina, falo como Líder do Partido Popular, falo como amigo de V. Ex• 

O SR. AGENOR MARIA - Então, eu gostaria de dizer o seguinte: 
como Líder do Partido Popular, eu temo o seu aparte. Agora, como Senador, 
meu amigo, em que a amizade, a compreensão estão acima dos partidos, sin~ 
ceramen te, eu gostaria de ter o aparte de V. Ex' 

O Sr. Evelásio Vieria- V. Ex• é uma figura singular. É de uma pureza 
extraordinária. Coffio adimiro essa pureza, Senador Agenor Maria! Mas, V. 
Ex• tem que entender que eu sou homem de partido, e meu partido tem uma 
alta responsabilidade dentro do Rio Grande do Norte. Meu partido já tem 
candidato a candidato ao Governo do Rio Grande do NOrte. Eu tenho aqui, 
não poucas vezes, participado dos debates com V. Ex•, sempre prestando a 
minha pãlida colaboração ... 

O SR. AGENOR MARIA - Não apoiado! 

O Sr. Evelásio Vieira- ... e sempre reconhecendo o trabalho de V. Ex• 
n.esta Casa. Mas, nesta oportunidade, tenho que me preservar dentro dos pa
râmetros partidários. E V. Ex•, que é um homem inteligente, tem que com
preender. Eu poderia, nesta oportunidade, até prejudicar o seu pronuncia~ 
rn.ento, na sua reprodução,lá, no Rio Grande do Norte. Mas, fiquei aqui, ouw 
vindo, mais escutando. A meu juízo, já é uma homenagem a V. Ex• 

O SR. AGENOR MARIA- Senador Evelãsio Vieira, V. Ex• me escu
lhambou, lá, nota 100. Quando V. Ex• acaba de dizer que poderia até ter pre
judicado o meu discursof eu pediria a V. Ex• que prejudicasse logo, porque o 
matuto da minha área fica muito mais à vontade com a faca enterrada nele, 
do que a ameaça da faca. Então, eu queria que V. Ex• fosse franco, nesse ueu 
podia até ter prejudicado." Eu digo a V. Ex•: eles, que vão escutar essa fita, 
vão me perguntar: "Mas o Senador teria prejudicado você, Agenor, em quê?" 
V. Ex• já imaginou a interrogação terrível que V. Ex• deixou marcada nesse 
pronunciamento? V. Ex• já imaginou a marca indelével que fica nesse seu 
aparte brevíssimo? 

Então, Senador Evelásio Vieira, eu me pergunto, às vezes: Será que o 
Brasil ainda pode se dar ao luxo de que os interesses outros sejam mais fortes 
do que o interesse maior? Às vezes, eu me pergunto: será que o Agenor Ma
ria, que deixou de ficar com o General Golbery, que deixou de ficar com o 
Presidente Fiqueiredo, que deixou de ficar com o Magalhães Pinto quando 
teria, ficando com um ou com outro, uma vida mais tranqUila, embora que ti-. 
vesse um inferno na sua Consciência será que valeu a pena? Eu digo valeu a 
pena, porque estou aqui falando e estou tranqüilo. Não tenho dinheiro, não 
tenho posição, não tenho as vantagens que o Sr. Magalhães Pinto me ofere
cia, nem tenho o que o Presidente Fiqueiredo mandou me oferecer. Mas, te
nho a certeza de que, acima dos interesses subalternos da ajuda ao marido e a 
sua família paira o interesse maior que é o interesse deste País. E é em busca 
desses interesses maiores que estou nesta tribuna, porque posso afirmar, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, que acho e, às vezes, pergunto-me: Se mortalha ti
vesse bolso, esse mundo não existia mais. Porque mortalha não tem bolso, 
ninguém leva nada e ainda há essa briga danada pelo poder e pelo dinheiro. E 
se a mortalha tivesse bolso, como seria? 

O Sr. Eve{ásio Vieira - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA- Pois não. Permito tantas vezes quantas V. 
Ex~' solicitar. E, se V. Ex• pudesse tirar a interrogação que amargura o meu 
coração e qúe vai deixar uma interrogação no ar, dessa fita que vai ser rodada 
no Rio Grande do Norte, eu ficaria muito grato, porque tenho certeza, por 
grave que possa ser a pecha que V. Ex' possa dizer de Agenor Maria, não é 
tão grave quanto a pecha da interrogação. 

Tem V. Ex•, a palavra. 

O Sr. Eve/ásio Vieira - Pertencemos, ontem, ao mesmo Partido, ao 
MDB. Demos tudo de nós pelo fortalecimento do nosso partido e na defesa 
do nosso programa partidário. Extintos os partidos políticos, cada um de nós 
decidiu pelo seu destino. Optei, espontaneamente, sem outras motivações, 
porque nem elas apareceram, e isso jã foi uma honra para mim, decidi pelo 
Partido Popular, partido que está se firmando neste País, merecendo a admi
ração e o respeito dos brasileiros. E. um grande Partido, como grande Partido 
é no Estado de V. Ex'-~Estou satisfeito no Partido Popular. Se errei na opção, 
é uma opinião de V. Ex•, que respeito. Estou tranqUilo, certo de que estou mi
litando num grande Partido, que está prestando um grande serviço a esta 
Nação. Nobre Senador Agenor Maria, quando eu quis dizer que eu poderia 
prejUdicar, di!slustrar, empanar o seu discurso e prejudicar lá, é que teria, 
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obrigatoriamente, que dizer que, no Rio Graride do Norte, o Partido Popular 
já tem um norpe lançado informalmente, que é do ex-Governador do Rio 
'Grande do Norte, AloísiO Alves, que fo"i;-inclusive, o grande líder da campa
nha eleitoral de 1974, que conduziu V. Ex• a esta Casa. Eu poderia fazer con
siderações neste campo ... 

O SR. AGENOR MARIA- Está à vontade, pode fazer, nesse campo, o 
que quiser. 

O Sr. E~·elásio Vieira- ... já que seria dispensável fazer considerações ao 
trabalho de V. Ex•, porque os Anais estão aí a registrar as minhas manifes
tações de respeito, de admiração e de exaltação a sua atuação, e por isso é que 
eu eviteí, mas,- convocado, fui obrigado a comparecer. Agora, espero que V. 
Ex~ respeite o Partido Popular, respeite a minha presença no Partido Popular. 
Isto é que eu peço de V. Ex•, e que V. Ex• seja feliz na sua caminhada para 
conquistar o governo do Rio Gfande do Norte. Por conseguinte, merecerá os 
nossos aplausos, para que possa realizar uma administração altamente profí
cua, para atender os altos interesses daquele grande Estado que V. Ex• repre
senta nesta Casa. 

O SR. AGENOR MARIA- Senador Evelásio Vieira, V .. Ex• falou que 
existe um candidato já pré-lançado na pessoa do ex-Governador Aloísio Al
ves, que foi uma espécie, assim, de comandante da minha campanha em 1974. 
Foi bom V. Ex• dizer isto, porque os Anais vão reg'istrar o seguinte: o Aloísio 
Alves de 1974, que apoiou Agenor Maria, é diferente do Aloísio Alves de 
1981. E vou explicar por quê. O Aloisio Alves de 1974 tinha sido um homem 
banido, cas_sado pela Revolução; o Aloisio Alves de 1981, hoje Vice
Prcsidente do Partido de V. Ex', do Partido Popular, em 1975 apoiou um biô
nico chamado Tarcísio de Vasconcelos Maia, a essa época Governador ego
vernando o Rio Grande do Norte. Esse cidadão governou o Rio Grande do 
Norte sem oposíção, porque o ex~Governador Aloísio Alves, não sei por que 
cargas d'água, resolveu botar sua imprensa falada e escrita? disposição desse 
governante. Quando chegou em 1977, Senador Evelásio Vieira, o Governa
dor Tarcísio Maia estava tão forte, o biônico Tarcísio Maia estava tão forte 
que só não indicou José Agripino Maia para ser GoVernador porque o pai 
não podia indicar o filho. Mas fez o seguinte: colocou um primo para gover
nar o Rio Grande do Norte, colocou o filho, José Agripino Maia, na prefeitu
ra de Natal, para ser o trampolim para chegar ao governo do Rio Grande do 
Norte, e conseguiu em 1978 que o mesmo Aloísio Alves fosse para a praça 
pública e, ao lado do biônico que saía, Tarcísio Maia, e ao lado do biônico 
que entrava, Lavoisier Maia, pedisse votos, por incrível que possa parecer, 
para o candidato do Governo, para O Senador Jessé Freire. E tinha o Sr. 
~loísio Alves um candidato nas ruas, já lançado por ele, Francisco de Olivei~ 
r a Rocha. Já tinha esse candidato lançado por ele. Não sei por que ele repug~ 
nou o próprio candidato que iridicara na Convenção do MDB, repugnou o 
partido que hospedou o filho dele por 8 anos, e ficou na praça pública ao lado 
dos dois biônicos, do que entrava e do que saía, para pedir yotos para o Sena~ 
dor do Governo. 

Então, posso dizer a V. Ex", o Agenor Maria que tinha um conceito do 
Aloísio Alves em 1974, não tem o mesmo conceito em 1981, por isto. Respon
do a V. Ex• aQ pé da letra e digo: acho que vale a pena acreditar em Deus. 
Pois é acreditando em Deus que posso responder a V. Ex~ isto: o conceito que 
fazia dele ontem não é o mesmo que faço hoje, por isto. 

O Sr. Pedro Simon - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AG ENOR MARIA- Com o maior prazer, nobre Senador pelo 
Rio Grande do Sul, Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon - ACho que é com grande emoção, nobre Senador 
Agena:r Maria, que posso lhe dar este aparte, tomando conhecimento do 
lançamento do nome de V. Ex" para o Governo do Rio Grande do Norte. 
Acreditando em Deus como V. Ex•, eu acredito que as eleições haverão, real~ 
mente,- desta vez, de se r~lizarem. E vejo em V. Ex• o nome que reúne todas 
us condições para ser um autêntico Governador daquele Estado. Tenho 
aprendido, nesta Casa, as mel.hores lições dos problemas sociais, dos proble~ 
mas rcf!iS da vida do nosso povo, da nossa gente, da nossa terra com os dis
cursos de V. Ex i' porque, estes vêm impregnados da alma popular. Diria que 
V. Ex', mais do que qualquer um de nós, é realmente o povo falando dessa 
tribuna,'o povo através do seu sentimento, da sua ânsia, da sua angústia, da 
sua expectativa por um novo amanhã, por uma nova nação. Digo com toda 
sinceridade, V. Ex• é um homem que, pela qualificação moral, pela integrida~ 
de, pela sinceridade dos propósitos, tem condições de fazer, realmente, um 
governo novo no Nordeste, um governo diferente, um governo voltado para 
os humildes, para os necessitados, um governo voltado para os problemas so~ 
ciais, um governo voltado para os que mais precisam, um governo voltado 
para as imensas maiorias que, infelizmente, em nosso Pã.ís, muitas e muitas 
vezes, são as esquecidas. Tenho certeza que um governo, tendo V. Ex• à fren~ 

te, seria cento e oitenta graus diferente das diretrizes, por exemplo, do Gover
no Federal que é um Governo unido às minorias, que governa para as mino
rias, que dita normas para as minorias esquecendo a imensidão, os milhões de 
bnisileiro:S, de pobres, miseráveis ou marginalizados. Sinto em V. Ex• o ho
mem que tem a intuição, que tem a unive~s1dade da vida, que tem a capacida
de de quem sente e compreende e, ao longo do tempo, V. Ex•, na sua sfngele
za, vem apresentandO- soluções reais, soluções objetivas, soluções concretas 
naquilo que V. Ex• vê e sente, que é, pratiCamente, isso ê branco e só -não vê 
que é branco quem não quer ver.que é branco, pois há problemas no Estado 
de V. Ex•, no meu Estado, nes!e País_, que só não os vêem os que não querem. 
V. Ex!l conhece, vive, interpreta esses problemas. E tenho a convicção de que 
V. Ex~. à frente do governo do Rio Grande do Norte, é algo de novo, é algo 
de diferente, é uma revolução pacífica ria fórmula, nos métodos e na con
dução da vida pública daquele Estado. Que Deus inspire aquele povo em ver 
a grande esperança que ele tem diante de si e a felicidade de ter corno opção 
essa que lhe é oferecida - o nome honrado e digno de V. Ex• 

O SR. AGENOR MARIA- Senador Pedro Simon, se eu perder a cam
panha, o aparte de V. Ex'-, para rriim, é tão gratificante, que tenho a impres
são, na minha humildade e na minha modéstia, que eu já me dou por satisfei
to. 

Acho, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que um aparte como esse do Sena
dor Pedro Simon, honra, dignifica e cria dentro de cada um de nós que luta
mos, a certeza de que a linha retilinea do bom senso, da dignidade e da coe
rência vale a pena. porque um aparte desses não tem dinheiro que pague. 
Muito obrígado, nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr. Gi/van Rocha- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Nobre Senador Agenor 
Maria, lamento profundamente informar a V. Ex• que o tempo de V. Ex• já 
foi ultrapassado em muito. Solicitaria a V. Ex• e ao nobre aparteante que fos
sem rápidos, porque há outros oradores inscritos. 

O SR. AGENOR MARIA- Imploraria a V. Ex• que me deixasse ape
nas conceder este aparte ao nobre Senador. 

O Sr. Gi/van Rocha- O meu aparte será breve, nobre Senador. Apenas, 
nào·desejaria que V. Ex• descesse da tribuna sem ouvir um testemunho meu 
que julgo importante, pela identidade de origem nossa lá do Nordeste. É um 
atestado que vai para os Anais, num dia decisivo na vida de V. Ex", quando se 
lança à luta pela governança do seu Estado, da profunda admiração de seus 
companheiros nordestinos, porque V. Ex• é um antitecnocrata, V. Ex• é o es
pelho da independência, da clarividência e da velha sabedoria do Nordeste, 
que tem crescido, justamente, pela força, pela inteligência e pela honestidade 
de seus caboclos do interior, dos quais V. Ex•, para orgulho do Nordeste, é 
um exemplo dos inais felizes. 

O SR. AGENOR MARIA -Agradeço ao nobre Senador Gilvan Ro-
eh a. 

Sr. Presidente, quero encerrar dizendo o seguinte: a gente, num período 
de sete anos, faz muitas amizades, e eu fiz muitas neste Senado. Tenho a to~ 
dos como amigos mas, não sei por que, o Senador Gilvan Rocha, o Senador 
Itamar Franco, o Senador Orestes Quércia e o Senador Evelásio Vieira foram 
os Senadores com quem tive uma oportunidade maior de privar, e de quem 
levarei daqui saudades imensas que eu guardarei no fundo do meu coração, 
com u m-aiOr sátiSfação. 

E me despedindo da tribuna, nesta tarde, eu digo ao Senador Evelásio 
Vieira: não negarei essa amizade. V. Ex• me honrou com ela eu continuarei 
com ela para os meus netos, para os pósteros. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. (Muito bem! 
P~lmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Vicente Vuolo. (Pausa.) 

S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvan Rocha. (Pausa.) 

S. Ex~ desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Uns. (Pausa.) 
S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguínte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

A má qualidade da educação pública, em alguns casos, a insuficiência de 
matrículas, em outro e o chamado "efeito demonstração", algumas vezes, le
vai"anl os pais a manifestar, principalmente nos maiores centros urbanos, 
maior interesse pelas escolas particulares, a partir das escolas maternais ejar-
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dins de infância, que liberam os pais mUito ocupados de maior atenção pes
soal pela formação dos filhos. 

Dessas tendências e constatações se aproveitaram aqueles que fazem do 
ensino uma indústria, Sofistícandõ cada vez mais os meios, métodos e proces
sos pedagógicos e colocando os mais diversos instrumentos nas salas de aula, 
para produzir um ensinO crescentemente mais Caro. 

Podemos tomar como termômetro dessa preferência, no Plano Piloto, a 
freqüência ao HElefante Branco", modelai- -eStabeiOC:hile:Oto de ensino público 
nascido com a fundação de Brasília e que, hã uns cinco anos, se vinha esva
ziando. 

Entretanto, a partir de 1978, dispararam os preços das anUidades nos es
tabelecimentos particulares e vimos, em 1980, aquela escola pública funcio
nar com metade da sua capacidade, valendo salientar que a classe média já 
não está podendo, aqui, tornar-se presa fácil do "efeito demonstração", pon
do os filhos em escolas de ricos. 

O anúncio dos preços das anuidades, no próximo semestre, ou seja, a 
partir de março de 1982, já nos "autoriza um prog"nóstico; no ano que vem, o 
"'Elefante Branco" deve ter um número de matrículas tão acrescidos que atin
ja sua real capacidade, podendo ocorrer o que não se verifica há tantos anos: 
a existência de excedentes. 

Quando se vê o preço do ensino privado cada vez mais proibitivo -
anuidades de mais de duzentos mil cruzeiros para os cursos maternais e jar
dins de infância, o dobro nas universidades - verifica-se, por outro lado, a 
retração do ensino público, que, nas áreas metropolitanas e maiores centros 
urbanos atinge, também, o próprio curso primário, com a escas·s-ez de recur
sos financeiros dos municípios, quatro míf deles dispondo de menos de oito 
por cento da renda tributária nacional. 

O que poderá ocorrer no próximo ano? 
Muitas escolas privadas fecharão, por insuficiência de renda, reduzido a 

menos de metade o número de alunos, levando ao desemprego milhares de 
professores. Inicialmente, os estabelecimentos públicos atenderão à deman
da, para, no segundo semestre de 1982, nesta Capital, pelo menos, não terem 
condições de acolher os que se evadem do caríssimo ensino particular. 

No plano universitário, deflagrou-se uma luta entre o MEC e a SE
PLAN, obtendo o General Ludwig, pelos seus bordados ou pela sua insistên
cia, promessa de que o Governo daria mais recursos ao ensino superior, al
canÇando no novo "imposto sobre os bancos". Cremos que, desta feita, não 
colherá vantagem o modelo económico do Sr. Delfim Netto, mas o titular de 
Educação obterá- com a adesão de todas as universidades, pelos seus cor
pos docente e discente- um pouco das verbas de-qUe necessita para arrancar 
o ensino superiOr oficial - o úniCo não pago do País - a recuperação de 
qualidade, que vem perdendo há mais de um decênio. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não. Ouço, com muita honra, o 
ararte de V. Ex' 

O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Nelson Carneiro, o Senado estã 
ouvindo o tema que V. Ex' está abordando com proficiência, que é _o do -ensi
no rarticular, caro, na nossa Capital, fatO este que se repete, que se reproduz 
em todas as cidades brasileiras. e_ o que se verifica hoje. N6s qúe temos a pos
sibilidade de distribuir umas verbas que o governo nos dá, estamos verifican:. 
do que no nosso interior- eu que represento um Estado pobre- muitos re
çusam aquelas bolsas de estudo, porque não pagam mais nada, elas não re
m uncram coisa alguma, nem um mês, às vezes de aula. Então, não têm efi
dência nenhuma essas bolsas de estudo. V. Ex• está abordando o problema 
com proficiência, como sempre tem feito em todos os assuntos que aborda, 
nesta Casa; e traz a atenção do Senado para um assunto ao qual devíamos 
curvar a nossa cabeça, porque a quantidade de Cé!rtas que recebemos de 
famílias que têm que retirar os filhos das escolas particulares, porque não su
portam mais o peso das matrículas, o peso das contribuições, o peso das men
salidades, e até nas escolas oficiais, também, alguns arranjos que fazem para a 
cobrança de adicionais a esses custos, tudo isto faz crer qUe -a quantidade de 
alunos que vai se evadir do ensino, este ano, é uma coisa assombrosa. Portan
to, parabéns a V. Ex' por um tema que deve trazer preocupação, tanto a V. 
Ex~ quanto a todos do Senado, e principalmente nós que representamos Esta
dos mais pobres, onde o custo e o preço do ensino, estes dois fatores, estão a 
exigir, ou melhor, a tocar para fora das escolas uma massa imensa de alunos 
carentes. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. Ex• sua oportuna inter
venção, focalizando o problema das bolsas de estudo que, realmente, deixa
ram de intereSsar, hoje, até-a populações mais care"iúes do interior, tal é a mi
galha que representa uma bolsa de estudo para um aluno que freqUenta um 
curso secundário, neste País. 

No meu Estado, por exemplo, hoje, poucos são os municípios que se in.:.
teressam por oPter bolsas de estudos a não ser no curso do primeiro ciclo; no 
segundo ciclo, o preço já é tão alto que a bolsa d6 estudo é apenas uma contri
buição simbólica que se recebe no fim do ano, e que nada representa na eco
nomia da farriília. 

Espero que, com a mesma insistência com que o Sr. Ministro da Edu
cação lutou pelo ensino universitário, pondo, como disse, não só a sua tenaci
dade mas até os seus bordados, para convencer o Ministro Delfim Netto, que 
aja da mesma forma no que diz respeito ao ensino secundário. E que as bolsas 
de estudo serão distribuídas no próximo mês- provavelmente- represen
tem uma contribuição séria, ao menos séria, para que possamos enviar aos 
nossos conterrâneos que delas necessitam, e representem uma contribuição 
efetiva para a educação neste País. 

O Sr. E~·elásio Vieira- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra, Senador. 

O Sr. El'elásio Vieira - E registre-se que a tônica da administração do 
atual titular do MEC é voltada para o ensino fundamental. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Ê verdade! V. Ex• focalizou bem o as
pecto. A tónica é essa. Pois, então, vamos dar à bolsa de estudo um valor que 
atenda a essa necessidade que se espalha por todo território nacional. 

O Sr. Itamar Franco - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Corn~muita honra. 

O Sr. Itamar F'ranco- Apenas, aliás, para se referir ao próprio dado do 
Ministro da Educação, quando disse, há poucos dias, no Rio de Janeiro, que 
de cem alunos que ingressam na primeira série do J9 grau, apenas oito alunos 
vão terminar o 29 grau. Veja V. Ex'- que a percentagem é muito pequena, não 
só em função do grau de repetência. E o Ministro vai mais além, e aí a valida
de da sua observação em relação às bolsas de estudo, que hoje, praticamente, 
representam um peso simbólico; quando ele confessa, ele Ministro da Edu
cação, que muitas crianças freqüentam as escolas, às vezes, à procura apenas 
da chamada merenda escolar. Então, caracteriza-se exatamente o problema, 
que a população mais pobre, mais necessitada, ela hoje não satisfaz com essa 
bolsa de estudo de _caráter simbólico, que não representa, sobretudo em re
lação ao 29 grau, aquilo que elas_ necessitariam. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V. Ex• pela sua co
laboração, valiosa como sempre, de homem dedicado aos problemas da sua 
terra, aos problemas do seu povo. Mas queria ainda focalizar um outro as
pecto: nós todos, que distribuímos subvenções, fomos acutilados por nume
rosas famflias que nos pediam que incluíssemos corno subvenções, parcelas 
para atender a bolsas de estudo dos alunos que jâ não podem freqüentar as 
escolas primárius. Então, desviaríamos dos asilos, das maternidades, dos or
fanatos, as migalhas que lhes cabem, para atender a angústia dessas famílias 
que estão às vésperas de despedir das escolas os seus filhos, porque não têm 
como atender. 

Esse aspecto deve ser proclamado, para que o ministro da Educação faça 
junto ao ministro do Planejamento a mesma ação, ou melhor a mesma 
coação com que agiu para obter uma justa melhoria para o ensino univeis
tário. 

As dificuldades que vemos no quadro educacional brasileiro, desde o 
custo exagerado do ensino nos estabelecimentos privados, abrem perspectivas 
desalentadoras, quanto à qualidade intelectual e técnica da mão-de-obra en
carregada de construir o futuro deste País. 

Antes, o bacharelado era habilitação suficiente; depois, recorreu-se ao 
mestrado e, mais recentemente, ao doutorado. Isso é significativo não apenas 
do desenvolvimento científico e tecnológico, mas, em nosso caso específico, 
também da má qualidade do ensino básico, ministrado dominantemente por 
várias escolas privadas, que só pensam no lucro, até matar a galinha doS ovos 
de ouro, ~orno se prenuncia a partir do próximo semestre. 

Quem, corno eu, tem contato com numerosos processos no foro flumi
nense, constata a difículdade, para os juízes, de interpretar mu-tas vezes aqui
lo que os advogados pensam que estão traduzindo. É exatamet1te conseqüên
cia da constante deterioração do ensino básico neste País. 

Recentemente, os jornais divulgaram um estudo do Professor Stephen 
Charles Kanitz, do Departamento de Contabilidade da Universidade de São 
Paulo, mostrando que o pagamento das dívidas das cinqüenta maiores em
presas estatais nacionais levaria trinta e um anos para ser amortizado com os 
lucros por elas própdas gerados. O volume dessa dívida totaliza três e meio 
milhões de cruzeiros, superior ao total de empréstimos concedidos pelos cin
qüenta maiores bancos do País. 

Portanto, houve, por parte do Governo, uma opção desastrada: em lugar 
de investir mais na educação, andou criando superem presas, dirigidas por ci-
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dadãos presidenciâveis: de um lado, aumentou nosso endividamento externo 
e, do ou1ro, absorveu grande parte dos recursos orçamentários. 

O Sr. E1•elásio Vieira- Perm,ite V. Ex• uma parte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra. 

O Sr. E1•elásio Vieira- E essas aplicações astronômicas sendo desconhe~ 
cidas! 

O SR. NELSON CARNEIRO- Realmente, nào sãó divulgadas. 

O Sr. Itamar Franco - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Pois não. 

O Sr. Itamar Franco - Apenas para complementar o seu importante 
pronunciamento, Senador Nelson Carneiro, veja V. Ex• que do Orçamento 
global da União para 1981, todos os recursos destinados à Educação tiveram 
um percentual abaixo de 8%; de todas as dotações destinadas à Educação, em 
todos os Ministérios- apenas considerando o Ministério da Educação, por
que se formos considerar os outros, esse percentual é bem mais baixo do que 
8% -, considerando todas as dotações, elas chegam a menos de 8% em re-
lação ao Orçamento de 1981. -

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. Ex•, porque tem sido 
uma constante a diminuição do orçamento do Ministério da Educação, quan
do outros Ministérios aumentam a sua parcela, a sua receita no orçamento. 

O Sr. E1•elásio Vieira- A prop6sito~ este ano estão previstos 8 trilhões e 
500 bilhões de cruzeiros, 114% a mais do que o ano passado, para as empresas 
estatais. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Enquanto isso, 8% para o orçamento 
do Ministério da Educação. 

O Sr, Gilvan Rocha - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra. 

O Sr. Gi!Pan RoC'ha- Apenas uma sugestão na linha do discurso de V. 
Ex~, já que se fala em orçamento: que pelo menos do orçamento do SNI, que 
até hoje ninguém sabe quanto é, o Governo tirasse a metade para colocar em 
educação e saúde, já que estes setores são muito mais úteis para o nosso povo 
do que ser vigiado e fichado por um serviço. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Certamente o Governo levará em con
ta a sugestão de V. Ex' e diminuirá a verba do Serviço Nacional de Infor
mações, para criar brasileiros melhor informados dos problemas nacionais 
que possam, então, colaborar para o engrandecimento do País. 

Se a décima parte do dispêndio com essas -estatais se destinasse ao ensino 
e educaçc.to, não enfrentaríamos a situação periclitante em que estamos nem a 
ameaça arrasadora do próximo semestre: milhares de estudantes sem aula, 
porque não podem pagar as anuidades nos cursos privados, nem hã vagas nas 
escolas públicas do País. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Pab;zas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Aderbal Jurema. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo. (Pausa.) 

S. Ex' não está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores: 

A desigualdade de renda é a principal peça acusatória, quanto ao fracas~ 
OJ da política econômico-social, apUcada pelo "sistema" de 64. 

Configura a injustiça praticada contra o trabalho, na mesma vertente de 
proteção que o regime autoritário dispensou e dispensa ao capital alienígena e 
a seus associados internos. 

Falando recenlemente no 2ç. Congresso de Engenheiros, o Assessor Eco~ 
nômico do ;vJinistério do Trabalho, Sr. Ramonaval Augusto Costa, traduziu 
em índices percentuais de origem oficial, esta flagrante prova do empobreci~ 
mento dos brasileiros. 

Informou aquela autoridade, textualmente, o seguinte: 

"A desigualdade de distribuição de renda aumentou nos últi
mos anos. Em 1960, os 60% da população mais pobre tinham em 
mãos 23,41% da renda nacional, hoje, esta mesma percentagem po
pulacional retém somente 18,4% da renda do País. 

Em 1960, I% da população mais rica retinha 12,95% da renda 
nacional~ enquanto agora o percentual da renda que detém ~ de 
16,43%." 

Mas o Assessor Econômico do Ministério do Trabalho não fica nesta in
formação comprovadora do fracasso do ••modelo exportador", reduzindo a 
nada as isentas diretrizes da justiça social. 

O Sr. Ramonaval Costa, em sua conferência aos engenheiros, questio
nou o próprio modelo dito de desenvolvimento, nomeando-o de .. apagador 
de incêndio" e, acrescentando, que somente serve a um País que quer se endi
vidar e nada mais. 

Numa prova de boa vontade, que aliás todos os brasileiros desavisados 
tiveraril com o· falso milagre; O Assessor Econômico do Ministério do Traba~ 
lho admitiu o desgoverno dos últimos 17 anos como próprio para ser aplica~ 
do a curto prazo, no sentido de dar atendimento aos desequilíbrios do ba~ 
lanço de pagamentos. 

Como todos os homens descomprometidos com as excelências do merca~ 
do externo, o Sr. Ramonaval diz "necessária a criação de uma diretriz visan
do ao mercado interno". 

Se passarmos destes dados do Ministério do Trabalho para as infor~ 
mações oferecidas pelo Censo, teremos algumas evidências igualmente desM 
confortantes para nossa formação humana. 

Ficamos sabendo, pelo Censo de 80, que 30% da população economica
mente ativa, equivalentes a 12 milhões de brasileiros, percebem mensalmente 
entre um e dois salários mínim-os-. 

Mais ainda: 88% desta massa trabalhadora banha por mês até 5 salários 
mínimos, detendo apenas 48% do total dos rendimentos. 

Os 12% restantes absorvem 52% da renda nacional. 
Esta é a justiça social dos nossos dias, realizada pelo decantado "modelo 

exportador" e pela invasão da economia pátria, realizada pelas multinacio
nais, com a colaboração inegável das autoridades que se investiram no poder 
em 64 e por -seus sucessores, até nossos dias. 

Um dado final para nossa reflexão: a população rural vem sofrendo um 
processo contínuo de transferência para os centros urbanos. Nas regiões meM 
tropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Fortaleza, Recife, SalvaM 
dor, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre vivem agora 20% da população 
brasileira. 

Ocorre _que o governo executa para a produção dos alimentos a mesma 
política adotada para a comercialização dos derivados do petróleo: aumento 
desmesurado dos preços de venda. 

Polftica inútil, no caso dos derivados do petróleo, se realmente objetivou 
a redução do consumo. Conforme acentua a Conjuntura Ecoriômica da Fun~ 
dação Getúlio Vargas, dentre as lO maiores empresas, pelo volume de vendas, 
estão alinhadas a Petrobrás Distribuidora, a Shell, a Essa, a Atlantic e a texa~ 
co. 

Só para registro, as multinacionais ainda incluem nesta relação das .. lO 
mais" por vendas, a Souza Cruz e a Volkswagen. 

São, portanto, seis multinacionais para quatro brasileiros, entre as 10 
empresas que mais venderam no País, no ano passado. 

Mas, voltando à produção de alimentos, temos de convir na grave crise 
do _setor, que está condenando à fome segmentos cada dia mais numerosos da 
nossa população economicamente ativa. Seus ganhos não chegam para cusM 
teio da alimentação, se conjugados com as necessidades bâsicas como habi
tação, educação, transporte, saúde, higiene e tudo o mais que soma a qualida~ 
de de vida do homem e de sua famflia, no quadro social de que faz parte. 

A outra resultante do modelo está no desemprego hoje ocorrente, após 
17 anos de amplo domínio do '"sistema" sobre a economia nacional. 

Diz~se que o desemprego resulta do desaquecimento econornico, o qual, 
por sua vez, teria origem mi It.ita cOntra a inflação. 

A luta contra a inflação, porém, nos termos em que foi colocada pelo go~ 
verno, é apenas monetarista e duvido que sirva, efetivamente, a conter o surto _ 
inflacionário. 

O certo, até aqui, pelo menos, tem sido sua utilização para concentrar 
mais aínda a renda nacional nas poucas mãos dos privilegiados pelo poder. 

Se a produção vem sendo desativada, as grandes,empresas nada sofrem 
com a medida, aplicando seus recursos no mercado financeiro, onde, aliás, 
têm lucros bem mais expressivos. 

Enquanto isto, na capital do meu Estado - e a situação no interior é 
bem maís grave- os assalariados que conservam seus empregos estão obri
gados a aplicar mais de 60% de seus salários só em alimentação .. Para compra 
da Ração Essencial, fixada no Decreto~lei n9 399, de 30 de abril de 1938, de
vem trabalhar mais de 140 horas, aos preços de agosto deste ano. 

A situação gaúcha só é comparável com a sofrida pelos alagàanos, aos 
quais é imposto mais uma hora e meia de trabalho mensal para fazer frente 
aos preços de Ração Essencial. 
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Tal similitude dá razão ao Hustre economista que ocupa a Secretaria da 
Fazenda do Rio Grande do Sul, ao-afirmar, em recente declaração à impren
sa, que meu Estado caminha a passo·s largos para ser um novo Nordeste, com 
toda a problemática que agride nosso-s Trmãos daquele pedaço de BrasiL 

A prova desta duplicidade da política econ6mico-financeira que o gover
no diz antiinfhr.cionária·e que afirmo ser agr-aVante da concentração de renda, 
que é a coluna vertebral do '"sistema", está, precisamente, nos últimos dados 
divulgados pela Receita FederaL 

Por eles, verificamos que enquanto Os maiores segmentos populacionais 
sofrem uma perda continuada na qualidade de vida, os cofres públicos têm 
dobradas suas receitãs. 

Mesmo considerando o índice inflaciOnáriO de 110,2% dos últimos 12 
meses, a arrecadação do Imposto sobre Operações Financeiras cresceu, de ja
neiro a agosto, 191%, o Imposto territorial, no mesmo período, teve um cres
cimento de I 81% e o Imposto Rodoviário, ainda nos meses considerados, 
expandiu-se em 121%. 

Se aos valores considerados somarmos os demais imp"õSfos centralizados 
pela União, o resultado final será a evídêitdã-ae-que as receitas federais 
apresentaram-se 100% maiores, comparatíV~mlente aos impostos recolhidos 
nos primeiros 8 meses do ano passado. 

Estes números dão bem a idéia -da injustiça-sOcial que o ••sistema" prati
ca com naturalidade, segundo os padrões de seu convencimento elitiSta. 

A minoriri dominante vaf bem, obrigado; a m~ioria dominada amarga a 
falta de condições financeiras mínimas para alcançàr uma qualídade de vida 
digna de sua condição humana. 

Finalmente, ainda na composição do mesmo quadro esboçado pelo As
sessor do Ministério do Trabalho, temos que o País,. neste ano, precisará de 
quase 8 bilhões de dólares para amortizar sua dívida externa, se considerar
mos seu volume até março último. 

Isto corresponderá a mais de 65% da receita prevista para as expor-
tações. . 

Diga-se também- sempre calcados em dados do Banco Central- que 
deste ano a 1985, o País preciSa rã resgatar 30 bilhões e 580 milhões de dólares 
da dívida externa de 54 bilhões e 570 milhões de dólares, acumulada até 
março, ou 56% do totar de seu endividamento no terceiro mês deste ano. 

Considero esta política suicida. 
Em 17 anos ela deu no que deu. 
A continuidade dela, mais do que um contra-senso económico, é clara e 

inadmissível irresponsabilidade política. 
Nenhuma nação pode viver seu presente nem construir o futuro sobre o 

sofrimento da maioria de seus cidadãos. O pacto social do governo com uma 
elite gerada na conjuntura que nos ini.-pôs erri 64 a chamada revolução, não 
merece o reconhecimento nacional. 

Hoje, embora avaramente, o "sistema" estâ dando seus anéis à Nação, 
para pre..<;ervar a posse dos dedos. Os '"donos do poder" têm recuado, ceden
do espaços políticos importantes, na rota da redemocratização. O reconheci
mento nacional somente ocorrerá, no entanto, quando a economia for desa
trelada dos interesses apenas lucrativos das multinacionais e voltar-se, inteira, 
para a realização do bem comum de todos os brasileiros. É hora de uma justa 
distribuição da renda que se deve ao trabalho de todos os nossos segmentos 
sociais. 

As ironias do embaixador do capitalismo selvagem junto ao Planalto 
não atingem o povo brasileiro, mas revoltam a todos contra a insensibilidade 
que o Governo aceita importar os demoníacos mandamentos sociais das mul-
tina-cionais. -

A situação económico-social dos brasileiros atingiu as fronteiras do insu
portável. Mais insuportável que a crise resultante do "modelo" imposto no 
País pelas matrizes das multinacionais e sustenta-do internamente por afortu
nados colaboradores, é, sem sombra de dúvida, o cúmulo de insensibilidade 
com que o Governo, por seus agentes, aplica-se à promoção do empobreci
mento das classes assalariada e média. 

Esta é a visão real da crise brasileira, que não resulta dos custos do pe
tróleo nem dos juros internacionais. 

Resulta, isto sim; do pacto de poder, celebrado em 64, entre os conjura
dos internso e os __ sustentadores internacionais do assalto então realizado con
tra as reivindicações mais sentidas da sociedade brasileira, resumidas à época 
nas Reformas de Base. 

Os gaúchos - falo por eles, sem medo de falsear a unanimidade deste 
entendimento'- fazem esta severa advertêncía aos "donos do poder": que 
não tergiversem na composição do quadro eleitoral, montando armadilhas à 
livre manifestação da vontade popular. 

E que se dêem conta, sem perda de tempo, dos resultados funestos que 
poderão colher, se continuarem usando a fome como meio de provocação 

contra a maioria nacional. A fome; o cuSto das habitações, dos transportes, 
do ensino, dos remédios, da previdência e de tudo o mais que se impõe hoje 
aos brasileiros em geral, em meio à babel de preços altos, sintetizadores da 
descritério e da incapacidade dos governantes, cuja delirante insensibi_lidade 
ninguém precisa demonstrar. 

Se me pedirem uma pequena demonstração, no entanto, cito dos estudos 
recentemente efetivados pelo Sindicato dos Economistas do Estado de São 
Paulo, os quais mostram que quem recebe acima de lO salários mínimos- a 
chamada classe média_- está perdendo até 15% de seu poder aquisitivo a 
cada aumento semestral. 

E quem, do Governo, _manifestou até hoje, um mínimo de preocupação 
com este fato de tanta importância social? 

Pelo contrário, no curso tortuoso das iniciativas geradas pelo "sistema", 
no campo económico, a classe média, reconhecidamente a coluna vertebral de 
qualquer sociedade democrática, só tem merecido um tratamento indiferente 
com a sua sorte. 

Em outras palavras: a classe média vem sendo proletarizada e os prole
tários estãO em curso -de colisão com a miséria. 

Vou adiante, porém, Sr. Presidente e Srs. Senadores: trago à Nação um 
julgamento- e o Governo não poderá dizê-lo suspeito- quanto ao modelo 
económico imposto a partir de 64. 

O atual governador do Rio Grande do Sul, homem escolhido pelo .. siste
ma" para representá-lo em meu Estado, em recentes declarações à imprensa, 
entre outros julgamentos, fez este, que passo a reproduzir textualmente: 

..Eu costumo dizer que temos no Brasil um desenvolvimento 
capenga .. 

Não é o Senador da oposição, que está na tribuna o autor deste julga
mento, muito embora esteja em completo acordo com ele. 

É o homem que a chamada revolução escolheu para seu delegado, junto 
aos gal1chos, quem chama de "capenga" o desenvolvimento destes 17 anos de 
opressão. 

Ele diz mais, porém. 
Diz, por exemplo, que em conseqüência deste "desenvolvimento capen

ga" meu Estado, no ano passado, "deixou de arrecadar 30 bilhões de cruzei
ros". 

Então, as noss~s preocupações com os destinos da Nação brasileira e a 
veemente condenação, permanentemente dirigida ao modelo ditado pela mi
noria, são mais do que procedentes. 

Estamos sob a mais cruel das crises. Ela trouxe a 99% dos brasileiros gra
ves problemas sociais, a cada um segundo o nível da vida de que dispunha. 

Só 1% da população ativa do País pode afirmar sua satisfação com o pre..: 
sente e a segurança com que lhe é possível projetar o próprio futuro: 

I% da população, que em 1960 retinha 12,95% da-renda nacional e, no 
ano passado, aumentara esta retenção para 16.43% da renda. 

Todos os demais segmentos sociais emp-obreceram. 
Mas _o retrato final da falência desta economia dirigida contra o homem 

brasileiro e somente voltada ao atendimento dos apetites que levam os suados 
resultados do nosso trabalho para fora de nossas fronteiras sociais, esté retra
to deixo ao julgamento de meus eminentes Colegas, com uma informação: em 
meu Estado o Governo está promovendo cursos de 20 horas para seus técni
cos. Objetiva enSiná-loS a ensinar nossos agricultores a retomada do velho sis
tema da tração animal para o cultivo de suas lavouras. 

Não há como fugir ao óbvio: é a prova irrefutável da irresponsabilidade 
que veste o fracasso das administrações dit?-S revolucio"nárias. Nego-me a co
mentar. (Muito bem!) 

DÓCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PEDRO SIMON 
EM SEU DISCURSO: 

AGRICULTURA GAúCHA FAZ ECONOMIA DE PETROLEO 
VOLTANDO A JUNTA DE BOI 

Claúdia Nocchi 
Porto Alegre- A sucessão das culturas trigojsoja, que, iesde 1957 assu

miu a posição de ponta da ecoOOIDia gaúcha, trouxe como conseqüencia 
passagem rãpida da enxada para o tratar, a necessidade de mercanização da 
lavoura que permitia um trabalho mais rãpido, com rendimento maior. Mas 
a constante alta no preço do combustível, aliado aos juros dos empréstimos 
para aquisição de implementes agrícolas, foi ocasionando, nos últimos anos, 
o abandono da lavoura, principalmente pelos pequenos produtores. 

Foi pensando neles, e juntando-se a campanha do Governo de redução 
do consumo dos derivados do petróleo, que a Empresa Brasileira de Assistên
cia Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul vem incentivando hã um 
ano a volta da utilização da tração animal para o cultivo nas pequenas pro-

- priedades. _Assim, a junta de boi volta aos campos gaúchos. 
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Custo menor 

A tração animal é uma substituição natural em função dos preÇós .dos 
implementes agrícolas- explicou o coordenador estadual do projeto de me
canização, Alberto Porsche -é um passo para a motomecanização. O que 
acontece, hoje em dia, é que o agricultor passava da enxada para o trato r sem 
nenhum preparo para lidar com as máquinas. 

A idéia da EMA TER é ministrar cursos de 20 horas para seus técnicos 
que, depois, realizarão os trabalhos de campo junto aos pequenos agriculto
res. Até agora jã foram formados 60 técnicos, e, em outubro, inicia mais Um 
curso em Pelotas, a 255 km da Capital. 

As vantagens apontadas pelos técnicos são muitas, desde a economia na 
compra dos equipamentos até a valorização dos animais que, no trabalho de 
tração, com exercícios constantes, desenvolvem mais. Enquanto um tratar 
com grade, arado e plantadeira está custando em média CrS 2 milhões, o 
coordenador do projeto de mecanização acredita que com Cr$ 400 mil o agri
cultor possa comprar uma junta de bois (entre Cr$ 100 e Cr$ \50 mil), em ara
do (Cr$ 4 mil) uma grade (Cr$ 8 mil, simples) e Cr$ 18 mil (de disco), uma 
plantadeira (Cr$ \8 mil) e um cultivador (CrS 14 mil). 

, Mas tanto na EMA TER, quanto nos sindicatos rurais, a ressalva é que o 
projeto visa o pequeno agricultot, pois ninguém acredita que nas lavouras 
maiores as máquinas possam ser postas de lado. 

Em Passo Fundo, a 291 quilômetros da Capital, onde os técnicos da 
EMATERjâ receberam treinamento, o-gerente regional do órgão, Paulo Pe
drazzi, explicou que a idéia é Hmaximizar a mão-de-obra na pequena proprie
dade sem onerar o produtor com grandes investimentos~·. Outro objetivo a 
ser atingido ê a economia que o agricultor passará a fazer do dinheiro que 
usualmente paga no aluguel de tratores, em torno de Cr$ 3 mil por hectare la
vrado. 

AMARAL DE SOUZA QUER INDÜSTRJAS E PRODUÇÃO 
AGR!COLA VERTICALIZADAS 

Porto Alegre - A comprovada versatilidade do solo, a pontencialidade 
do seu subsolo polivalente- .. depois de Carajâs, a segunda maior pronvíncia 
mineral do país" - a vocação espontânea para a produção de manufatura
dos e, fundamentalmente, a competência de sua mão-de-obra, tanto rural 
como urbana, descortinam para o Rio Grande do Sul, na visão do seu Gover
nador, Amaral de Souza, um desenvolvimento promissor e harmônico, ·desde 
que se verticalize a produção agropastoril e se acelere o processo de industria
lização. 

Conferencista do painel sobre a problemática e as reivindicações dos três 
Estados sulinos, no Seminário Rumos do Sul, a ser promovido pelo Jornal do 
Brasil, com patrocínio do Banco Bamerindus, nos dias 7 e 8, em Florianópo
lis, o governador gaúcho enfatiza no entanto a contradição entre o desempe
nho da economia do Estado e a penúria do erário estadual, em conseqüência 
das distorções da política tributária. 

Penalização 

- Ao invés de o Rio Grande do Sul ~.r premiado porque produz alimen
tos porque tem uma indústria (insumos e maquinaria agrícOla) que apóia a 
produção agropastoril brasileira, porque, com suas exportações, ajuda o país 
a gerar divisas, por esats mesmas raZões, tem a arrecadação estadual penali
zada por isenções fiscais - e a opiniãO do governador. 

Para ilustrar a distorção, o Sr. Amaral de Souza se vale de levanta
mento estatístico, que comprova o crescente distanciamento entre o cresci
mento econômico do Estado e a sua receita pública em 1969, a arrecadação 
do ICM correspondia a 9,6% da renda interna gerada, enquanto, em 1980, a 
relação havia baixado para 5,8%. Em conseqüência, no ano passado o Tesou
ro estadual deixou de arr_ecadar Cr$ 30 bilhões, torai das isenções fiscais con-
cedidas. - -

Observe o Sr. Amaral de Souza que eX:iste setfsibilídade na área política 
do Governo, a começar pelo General Fiqueiiredo, para as reivindicações cor
retivas pleiteadas mas "é preciso que haja igual sensibilidade na área técnica 
do Ministério da Fazenda." 

De qualquer forma o governador gaúcho espera para os próximos meses, 
a tempo de "'favorecer o atual Governo,"definições sobre propostas de tribu
tação do ICM sobre o preço final dos cigarros, revogação de isenções para 
uma série de produtos e a criação de um fundo de compensação para os Esta
dos exportadores. 

Nivelar as pernas 
- Quanto à evolução do processo econômico, o governador se manifes

ta otimista, lembrando, no entanto, a necessidade de que o setor agropastoril· 
num Estado com fronteiras agrícOlas jâ ocupadas, vença o desafio da produti: 
vidade e a industrialização acelere o passo para, erit -seus- diVers-os pólos, ab
sorver a mão-de-obra liberada pelo tempo. 
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-A única marieira de o agricultor obter maior rendimento e o consumi
dor pagar menos, é através da produtividade. Eu costumo dizer que temos, 
no Brasil um desenvolvimento capenga assentado numa perna comprida, a da 
industria com índices de produtividade iguais aos de qualquer outro país in
dustrializado e em outra, a da produção primâria, com baixa produtividade. 
Precisamos niVelá-las mesmo porque a produção agro pastoril não pode viver 
ternamente da política de preços altos. 

Mas, para tanto, lembra o Sr. Amaral de Souza a necessidade de maior 
atenção, respaldada em investimentos oficiais mais maciços na pesquisa e na 
assistência téci'üca ao agricultor. "A nossa experiência, aqui, no Estado, indi
ca que em setores, como o do arroz ou em regiões onde existe presença atuan
te da assistência técnica, a resposta da produtividade é imediata", afirma ... 

O Rio Grande do Sul, no seu entender, continuará a ser grande produtor 
de soja e, embora em menor extensão geográfica, deverá prosseguir com a la
voura de trigo, até aqui vulnerável, por falta de variedades de sementes es
pecíficas para as condições de clima e solo. A eventual redução da área plan
tada com trigo prevê que possa ser compensada com a expansão da lavoura 
de milho, com bom desempenho (em menos de dois anos, ela se elevou de 1 
mil SOO kg ha para 2 mil kg ha), e a cultura da soja, de verão, poderã ser asso
ciada, no inverno, com a oleaginosa colza ou com gramíneas forrageiras. 

O quadro da evolução industrial que o Sr. Amaral de Souza visualiza 
também é otimista. Tanto em função do efeito dinâmico do pólo petroquími
ca, em face de instalação, como pela potencialidade de suas jazidas de carvão 
energético e metalúrgico, Além de se constituir, quer pela queima in natura ou 
pela gaseificação, em alternativa energética atrativa para novos empreendi
mentos industriais, o Sr. Amaral de Souza considera que a disponibilidade 
carbonífera gaúcha pode, com o tempo, estimular o desenvolvimento de um 
pólo carboquímico e também de um siderúrgico. Ademais, a privilegiada vizi
nhança com os países do Cone Sul e a tendência da política exterior brasileira 
ao crescente relacionamento econômico com o Uruguai, a Argentina e o Chi
le1 complementam o rol de perspectivas otimistas em relação ao desenvolvi
mento do Rio Grande do Sul, segundo o Sr. Amaral de Souza. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Jaison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

A Federação Nacional dos Médicos endereçou, em setembro último, ao 
Ministro Jair de Oliveira Soares, Ministro da Previdência e Assistência So
cial, um oficio estranhando que a composição do Conselho Consultivo de 
Administração de Saúde Previdenciãria- CONASP, não tenha contempla
do a categoria médica em número e representatividade adequadas, podendo 
ocorrer que um médico, em sua presidência, não esteja representando c_onve
nientemente a categoria: 

.. Parece-nos, inclusive - diz o documento -ter havido uma 
predisposição contra a participação dos legítmos representantes dos 
médicos, integrantes da área sindical, a exemplo do que ocorreu 
com os representantes dos trabalhadores e empregadores, todos in
tegrantes da área sindical, a saber: Confederação Nacional da In
dústria, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Na~ 
cional da Agricultura, Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Indústria, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comér
cio e Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura." 

Salientando que a Federação Nacional dos médicos é a entidade quere
presenta nacionalmente, do ponto de vista legal, a categoria médica, não vê 
como seja alijada do CONASP, quando se contemplaram aquelas outras seis 
categorias. 

Tratando"'se de confederações nacionais, também foi omitida a das Pro
fissões Liberais, que representa usuários da previdência, trabalhadores de 
fato e de direito, apesar da sua maior escolaridade e conseqüente preparo in
telectual: 

.. Quanto ao Conselho Federal de Medicina- prossegue o do
cumento- ele constitui uma entidade éticri.~ cuja inclusão não pre
judicaria a integração e representatividade do CONASP, se com isto 
não se procurasse justificar o alijamento da Fed~ração Nacional dos 
Médicos. Assim, estaremos cometendo uma verdadeira discrimi
nação, quando se transfere a representatividade da área sindical de 
trabalhadores e empregadores para a área ética, a nível de profissio
nais liberais, quando estes possuem entidades sindicais próprias, 
como a Federação Nacional das Profissões Liberais e·a Federação 
Nacional dos Médi.cos." 

Finalmente, postula o documento que se incluem, no CONASP, repre
sentantes da Confederação Nacional das Profissões Liberais, da Federação 
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Nacional dos Médicos, da Associação Médica Brasileira e da Federação das 
UN!MEDS do Brasil. 

Apoiando a justa pretensão da classe médica, esperamos que o Ministro 
Jair Soares atenda à sua justíssima reivindicação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) ...:.. Concedo a palavra ao 
nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (PronunCia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

No momento em que se discute no Congresso Nacional a proposta go
vernamental alterando dispositivo da Lei da PrCvidência Soclal, com visível 
prejuízo para o trabalhador, queremos deixar registrado nos Anais destaCa
sa, o protesto das entidades de classe do Estado de Goiás, nos seguintes ter
mos: 

"Senhor Senador: 
Os Sindicatos de Trabalhadores Goianos apresentam seu posi

cionamento à proposta governamental modificadora r.a legislação 
previdenciãria pt Entendem qUe os caminhos- sugeridos não irão re
solver o problema financeiro da instituição- além de agravar a si
tuação dos segurados aposentados pt 

Fundamentalmente vg tudo nos leva crer vg com segurança vg 
que o problema não resulta necessariamente da falta de recursos vg 
mas vg sobretudo vg da imperiosa conveniência de melhor raciona
lizar a despesa et a busca tenaz pelo aperfeiçoamento et evolução vg 
não só em seus métodos et processos administrativos mas vg tam
bém vg em seus fundamentos et concepções bâsicas vg segundo afir
mações vg com as quais concordamos vg do ex-presidente do Insti
tuto Reinhold Stephannes pt Assim vg sinteticamente vg objetivan
do alcançar esse mister vg nos permítíhios sugerir Vg___com as obser
vações críticas pertinentes vg os seguintt.:s pontos: 

I - Criar uin Consdho Paritário Regional - em cada Estado 
- com representantes de empregados e empregadores vg destinado 
a efetivamente administrar o instituto vg cabendo ao governo além 
da participação nesse Órgão vg a fiscalização; essa representação se
ria destituída de remuneração ou jetons vg salvo as disposições do 
parãgrafo únicO do art. 521 dã CL T vg et a indicação dos represen
tantes económicos e profissiOnai"S seiía da co-mpetência exClusiva de 
em'pregados et empregadores vg via de seus órgãos representativos 
vg de acordo com normas a serem criadas; 

2- Por não ter poder decisório nenhum et tratar especifica
mente sobre AssistênCia Médica Vg não vemos nenhuma razão para 
a criação do Conselho (CONASP) vg por decreto governamental pt 

O número de representantes é excessivo et isso vai é acarretar 
mais despesas para a PrevidênCia Social pt É preciso eliminar vg de 
vez esse tipo de representação vg bem como seu processo condená
vel de, escolha vg onde os indicados passam por uma trajetória dolo
rosa et humilhante vg na busca de apoio et indicações vg visando a 
obter um cargo altamente remunerado pt Repetimos vg o exercício 
da representação deve ser gratuito et o processo de escolha deve per
tencer exclusivamente a empregados et empregadores; 

3 - O caixa único -deve ser adotado pt Não se concebe que a 
Previdência continue a pagar CrS 100.000.000,00 (cem milhões de 
cruzeiros) por dia aos bancos; 

4- Impõe-se a criação de um sistema controlador da receita et 
despesa pt O instituto não sabe vg por exemplo vg do quanto se ar
recada vg na rede bancâria vg da contribuição dos carnets de autó
nomos; 

5 - A contribuição não deve obedecer limites; deve ser de 
acordo com o ganho do segurado pt Em compensação o valor do 
Benefício ou da sua aposentadoria deve ser de acordo com o que ga
nha et os aumentos de sua aposentadoria deve acompanhar os au
mentos conferidos aos seus colegas da ativa vg a exemplo do que 
ocorre com os ex-combatentes; 

6- Não se concebe eliminar a aplicação dos 10% (dez por cen
to) no indice de correção semestral do !NPC para os aposentados 
que ganham até 3 (três) salários mínimos pt Alêm de ilegal ê un1a 
medida injusta et desumana pt Da mesma forma somos contrários a 
suspensão da aposentadoria caso o beneficiário volte a trabalhar pt 
Como sugestão alternãtiva por esse casa-et elevar a fonte de custeio 
em geral da Previdência vg sugerimos reajustar em 50% (cinqUenta 

por cento) o valor das apostas da Loteria Esportiva et -da Loto et 
mais a Loteria Federal vg passando esse excedente integralmente 
para a Previdência Social vg além _da taxação dos produtos supér
fluos vg tais como: cigarros vg bebidas vg etc. et taxação nos bens de 
capital vg et passar aa responsabilidade da Previdência Social vg 
com a conseqUente arrecadação et resultado vg o seguro obrigatório 
contra terceiros pt 

7 -As despesas decorrentes de assistência et benefícios - ati
vos et inativos- de todos aqueles que não são contribuintes da Pre
vidência Social bem como aqueles que não tenham 12 (doze) contri
buições para a Previdência Social devem ser transferidas ao Tesouro 
da União et Ministério da Saúde pt 

8 - Para manter o equilíbrio constante et crescente da receita 
da Previdência Social impõe-se estabelecer em lei a garantia do em
prego pois a constante rotatividade de mão-de-obra além de provo
car um congelamento no valor das_contribuições aumenta sobrema
neira as despesas vg em decorrência também do desemprego vg 
quando então o ónus para a Previdência Social é insuportável pt 

9- Finalmente vg o nosso apelo ao Congresso Nacional para 
que não deixem a matéria ser aprovada por decurso de prazo vg 
como ocorreu condenavelmente em outras oportunidades pt En
frentem a situação et tentem minorar os efeitos negativos da propos
ta governamental pt 

Pela Comissão dos Sindicatos de Trabalhadores Goianos (vinte 
e sete - 27 - entidades) 

Federação dos Trabalhadores na Indústria no Estado de Goiâs 
et Distrito Federal 

Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérfos e deri
vados de petróleo do Estado de Goiãs 

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no 
Estado de Goiãs"' 

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

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Nada mais havendo a tra
tar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão extraordinária a 
realizar-se às 18 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Discussão, em primeiro tUrrio, do Projeto de. Lei do Senado n9 277, de 
1979, do Senador Nelson Carneiro, que determina prazo máximo para a ins
talação de telefones adquiridos através de financiamento e dã outras provi
dências, tendo 

PARECERES, sob n•s 832 a 835, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, JP pronunciamento: pela constitucionalidade 

e juridicidade do projeto; 2'~ pronunciamento: pela constitucionalidade e juri
dicidade do substitutivo da Comissão de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas~ 

-de Transportes, Comunicações e Obras públicas, favorãvel, nos termos 
de substitutivo que apreserita; e -

-de Finanças, contrário ao projeto e ao substitutivo da Comissão de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

-2-
Discussão, em primeiro· turno, do Projeto de Lei do Senado n9 330, de 

1980, de autoria do Senador Jorge Kalume, que institui o .. Dia Nacional do 
Seringueiro" e dá outras providências, tendo 

PARECERES~ sob n's 749 e 750, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

emenda que apresenta de n9 1-CCJ; e 
-de Educação e Cultura, favorãvel. 

-3-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 331, de 
1980, de autoria do Senador Passos Pôrto, que erige em monumento nacional 
a cidade de São Cristovão, no Estado de Sergipe, tendo 

PARECERES, sob n•s 751 e 752, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Educação e Cultura, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 59 minutos.) 
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ATA DA 177~ SESSÃO, EM 8 DE OUTUBRO DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -
PRESIDIONCIA DO SR. JARBAS PASSARINHO 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena - Jorge Kalume- Eunice Michiles- Raimundo Pa
rente - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Luiz Fernando Freire -
José Sarney- Alberto Silva- Helvídio Nunes- Al111ir Pinto- José Lins 
- Mauro Benevides- Agenor Maria- Martins Filho- Cunha Lima
Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Marcos Freire
João Lúcio- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Passos 
Pôrto- Jutahy Magalhães - Dirceu Cardoso -João Calmon- Amaral 
Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Itamar Franco- Tancredo 
Neves- Amaral Furlan- Franco Montoro- Orestes Quércia- Henrique 
Santillo- Lázaro Barboza- Bênedito Canelas- Valdon Varjão- Vicente 
Vuolo- José Fragelli- Mendes Canale- Saldanha Derzi- Affonso Ca
margo- José Richa - Evelásio Vielnf--=- Jaison'Barreto- Arno Damiani 
- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 50 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos noSSos trabalhos. 
O Sr. }9-Secretário prOcederá à leitura do Exw:diente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N•s 844 E 845, DE I981 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n,0 11, de 1981, 
(n.0 77-B, de 1980- CD) que "aprova o texto do Acordo de 
Cooperação Sanitária entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República. Oriental do 
Uruguai, firmado em Brasília, a 11 de setembro de 1980". 

PARECER N.0 844, DE 1981 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Sena(Jor Lourival Baptista 

De acordo com o art. 44~- _inciso I, da Constituição Federal, o 
Senhor P:::-2si~iente da Repúblic.:t submete à aprovação do Congres
so Nacional. acompanhacl1J de Exposição de Motivos do Senhor Mi
nistro de E~tado das RelaçCes E~teriores, o texto do Acordo de 
COoperação Sanitária entre Q Governo da República Federativa do 
Brasil 'e o Governo da República Oriental do Uruguai, firmado em 
Br~ília, a 11 de setembro de 1930_. 

O instrumento em ap:·eço, c-onf-crme indicado na Exposição de 
Motivos, teve em vista as vantagens recíprocas que resultariam 
para as populações de ambos o.3 paise:;, sobretudo_as localizadas ~as 
regiões de fronteira, de uma cooperação sanitaria mais estre1ta 
entre o.s dois governos. 

Celebrado dentro do espirita do Tratado de Amizade, Coopera
ção e Comércio, de 12 de junho dz. 1976, o acordo prevê o esta
belecimento de princípios que orientam os planos, programas, pro
jetas e ativl;:,ad~.:s er.:l m:1téria. de saúde, especialmente quando vol
tados para ações de alcance coletivo. 

e-eu principal propósito é o de prevenir e ~irim.ir riscos de
correntes do ingresso de vetares e agentes patogenicos, capazes de 
produzir situaç:Ces de agrª~9 à saúde colet:va, e, ·considerando, 
ainda, os c<Jm;.J:-cm"sscs a&t'!.midps perante os organismos inter-
nacionais de saúde, as Partes Contratantes adotarão prioritaria
mente, no âmbito de seus territórios, medidas que desenvolvam pro
gramas de imunização, adotando métodos uniformes quanto ao de
sempenho r:'le ações básicas e estimulo ~ oooperação, quanto à ca
pacitaçRo de ~:ecursos humanos çlestlnados à execução de ações bá
.sicas de saúde. 

COní'crme o artigo V do Acordo, fie~ estabelec.iC.a a criação de 
uma Subco~nlssã.o Sani<ária Mista, no âmbito da Comissão Geral 
de> Oaopero.nação Brasileiro-Uruguaia. 

Tendo em vista. a importância, oportunidade e validade do as
sunto que objetivou o _])r·asente Acordo, somos pela sua aprovação 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo n.• 11, de 1980. 

Sala das C-~mi.ssôes, 3 de setembro de 1981. - Lulz Viana, Pre
Sidente - Loarivai Baptista, Relator - Aloysio Chaves - Leite 
Chaves - Luiz Fernando Freire - João Calmon - José Ricba -
Tancreco Neves. 

PARECER N.0 845, D>E 1981 
jla Comissão de Saúde 

Relator: Senador Adalberto Sena 

Vem ao exame de:;te órgão Técnico o projeto de de-creto legis
lativo que aprova o texto do Acordo de Cooperação Sanitária entre 
o Governo c,a Re~oública Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública O::iental do Uruguai, firmado em Brasília no dia 11 de se
teml:ro de L 3C. 

A matél'ia foi aprovada pelas COmissões e pelo Plenário da Câ
mara dos Deputados, que reconheceram as vantagens recíprocas 
para as populações bra-sHzira e uruguaia. 

O Acordo tem o propósito de prever~ir e dirinúr risoos decor
rentes do .ingr~so de _vetol'es e a__geutes patogénicos, capazes d~ 
P.rovocar Sltuaçoes de agravo à sa.udc ccletiva r..os países signatá
rios. Por isso mesmo, e tendo em VISta compromissos assumidos pe
rante os organismos internacionais de saúde, Brasil e Uruguai pre
vêem .a adoção. prioritâ.rla, no âmbito do seus territórios, das se
guinte.:. prm'idências: 

1. desenv-olver programas de imunizações, de combate a ve
tares e de .::an:earuento básico, a nível interno, especialmente nas 
áreas limítrofes de suas fronteiras, segundo suas r-ealidades ecoló
gicas; 

2. adotar mêtoCos uniformes quanto ao desempenho de ações 
bàsicas e, caso contrário. quando razões imperiosas -exigirem mé
todos diver.siiicados, envidar .esforços para o estabelecimento de 
parâmeaos de comparabilidade; 

3. estimular a cooperação quanto à capacitação de recursos 
humanos destinados à execução de ações básicas de saúde, propor
cionanê.o C"ada país a inscrição de candidatos oficialmente encami
nhz.d.o.s pelo ·:)ut:·o; 

4. apol:12· e incentivar o desenvolvimento de programas in
tegrados de pesqui.3as multi-institucionais; 

5~ buscar a melhoria do sistema de coleta, análise, divulga
ção e intercâmbio de informações e estatísticas de saúde; 

6. manter cantatas permanentes para o conhecimento opor
t.uno das normas legais e_ regulamentares em mat.éria de saúde pú
blica editadas -em cada país, facilitando o aprendizado das mesmas 
mediante troca de consultas e estágios para os jurtsta.s especiali
zado.s nesse campo; 

7. manter permanente intercâmbio de informações e con
suL.as eni m·atéria de organização de serviços de saúde pública, 
planej amento e métodos simplificados de trabalho nesse setor; 

8. aprim-or-ã.r os sit.emas de vigilância sanitária de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e outros bens de interesse 
para a saúde humana, mediante o aperfeiçoamento institucional, 
operacional e de recursos hum-anos voltados para esses fins. 

A Comissão de Relações Exteriores aprovou o texto submetido 
a consideração dos Membros do Congresso Nacional, pelo Presidente 
da RepúbEca. 

·Efeth~amente, o Acordo convém à saúde pública dos países 
acordantes. 

Ante o expoSto, opinamos pela aprovação do projeto de decre
to legislativo em exame. 

Sala das ComisSões, 8 de outubro de 1981. - Jaison Barreto, 
Presidente - Adalberto Sena, Relator - João Ca1mon - Henrique 
Santillo - Almir Pinto. 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -O expediente lido vai à 
publicação. Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 
277, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que determina prazo 
máximo para instalação de telefones adquiridos através de financia
mento, e dá outras providências, térido 

PARECERES, sob n•s 832 a 835, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, }9 pronunciamento: pela constitu

cionalidade e juridicidade do projetá; 2' pronuncianiento: pela cons
titucionalidade e juridicidade do substitutivo da Comissão de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas; 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável 
nos termos de substitutivo que apresenta; e 

- de Finanças, contrário ao projeto e ao substitutivo da Co-
missão de Trans-portes, ComuniCações e Obras Públicas. 

Em discussão o projeto e o substitUtiVo. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Em votação o projeto, que tem--preferência regímcinfal. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o projeto, fica prejudicado o substitutivo. 
A matéria vo!tarâ oportunamente à Ordem do Dia para o segundo turno 

regimental. 
E o seguinte o pr(!ieto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 277, DE 1979 

Determina prazo máximo para a instalação de telefones adquiri~ 
dos através de financiamento, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l 'i' As empresas concessionárias de serviço público de telefonia de

verão, no prazo máximo de 90 dias (noventa) dias, promover a instalação de 
telefones cuja assinatura haja sido adquirida através de contratos de partici
pação financeira do promitente-assinante nos investimentos da concessio
nária. 

Parágrafo único. O prazo a que se refere este artigo será contado a par
tir da data da celebração do contrato entre a concessionária e i:i promitente
assinante. 

Art. 2'i' Sempre que o telefone não for instalado no prazo referido no 
artigo anterior, a empresa concessionáriã. -ae serviço pUblico de telefonia 
obriga-se a pagar, ao promitente-assinante, juros e correção monetária inci
dentes sobre as importâncias percebidas desde a celebração do contrato. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 2: 

Discus-são, em primeiro turno, dO ProjetO de Lel"do Senado n9 
330, de 1980, de autoria do Senador Jorge Kalume, que institui o 
.. Dia Nacional do Serigueiro" e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 749 e 750, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com emenda que apresenta de n9 1-CCJ; e 
- de Educação e Cultura, favorãvel. 

Em discussão o projeto e a emenda. (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 estão. 

(Pausa.) 
Aprovado. 

cias. 

E o seguinte o prr~jeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 330, DE 1980 

Institui o "Dia Nacional do Seringueiro", e dá outras providên-

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica instituído o uDia Nacional do Seringueiro", a ser come

morado no dia 20 de janeiro de cada ano. 
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

O SR.PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se à apreciação da 
emenda. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à ComiSSãO de Redação, a fim de ser redigido o vencido 

para o segundo turno regimental. 

E a seguinte a emenda aprovada 

EMENDA N• 01-CCJ 

Dê-se ao art. 19 a seguinte redação: 

.. Art. 19 Institui o Dia Nacional do Seringueiro." 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 3: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
331~ de 1980, de autoria do Senador Passos Pôrto, que erige em mo
numento nacional a cidade de São Cristóvão, no Estado de Sergipe, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 751 e 752, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici

dade· e 
~ de Educação e Cultura, favorável. 

Em discussão o projeto, em Priffieiro turno. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra, declaro encerrada a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o apro1-·am queiram permanecer como se acham. 

(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• 331, DE 1980 

Erige em monumento nacional a Cidade de São Cristóvão, no Es
tado de Sergipe. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 f erigida em monumento nacional a Cidade de São Cristóvão, no 

Estado de Sergipe. 
Art. 2"' Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nada mais havendo que 
tratar, vou encerrar a prese-nte sessão, designando para a sessão ordinária de 
amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Continuação da votação, em turno único,- do Projeto de Resolução n~' 49, 
de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Pa
recer n"' 361, de 1981, com voto vencido do Senador Affonso Camargo), que 
autoriza o Governo do Estado do Mato GrOsSo do Sul a realizar operação de 
empréstimo externo no valor de US$ 30,000,000~00 (trinta milhões de dólares 
americanos), destinado ao programa de investimentos do Estado, tendo 

PARECERES, sob n•s 362, 663 e 664, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, JP pronunciamento.: pela constitucionalidade 

ejuridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 2P pronunciamen
to: favorável à Emenda n~' I da Comissão de Finanças, com voto vencido, em 
separado, do senador Mendes Canale; e 

-de Finanças, 2P pronunciamento: (em virtude de documentação anexa
da), apresentando Emenda n<1 1-CF, com voto vencido dos Senadores Josê 
Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon. 

(Dependendo da votação do Requerimento n' 338, de 1981, do Senador 
Dirceu Cardoso, de adiamento da votação para reexame da Comissão de Fi
nanças.) 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 72, de 1979 (n9 
3.467/77, na Casa de origem), que dá nova redação ao caput do artigo 55 da 
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 248 e 249, de 1981, das Comissões: 
-de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência 

Social), favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Aioysio ChaM 
ves; e 

- de Saúde, favorável. 
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3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'>' 27, de 1981 (n9 
1.001/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a 
Fundação Universidade da Fronteira- Oeste do Rio Grande do Sul, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 640 e641, de 1981, das Comis-
sões: 

-de Educação e Cultura; e 
- de Finanças. 

4 
Votação, em turno" único, do Projeto de Resolução n9 90, de 1981 (apre

sentado pela Comissão d'e Economia como conclusão de seu Parecer n9 608, 
de !981, com voto vencidO do Senador Alberto Silva), que autoriza o Gover
no do Estado do Piauí a elevar em C r~ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e 
quatro milhões, cinqíienta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 609, de 1981, da Comissão_. 
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale. 

5 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 93, de 1981 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer fl9 619, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em 
Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 620 e 621, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Jusriça, pela constitucionalidade e jurídicidade, com 

voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e 
- de Munidpios. favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'>' 95, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de Seu Parecer n9 625, 
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maca pá (AP) a elevar em 
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 626 e 627, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 96, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nv 628, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove 
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e 
cinco centavos), tendo . 

PARECERES, sob n•s 629 e 630, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Munidpios. favorável. 

8 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 :205, de 1980 (apre

sentado pela-Comissão lllt Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.35.6, 
de 1980), que autoriza à Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar 
em Cr$ 49.070.232,88 (quare-nta e noVe milhões, setenta mil, duzentos e trinta 
e dois cruzeiros e o! feri ta e oito centavOs) o montante de sua dívida consolida
du, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.357 e 1.358, de 1980; das Comissões: 
-de Constituição e Justiçd., pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

9 

Votaç-;lo, em turno único, do Projeto de Resolução n9 7, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia coino conclusão de seu Parecer n9 21, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) a elevar em 
Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhôes, setecentos e cinqUenta e seís mil, sete
centos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 22 e 23, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 68, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 421, 

de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florian6polis (SC) a elevar 
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 422 e 423, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios. favorável. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 84, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de E~onJ:?mia como conclusão de_ seu Parecer 09 485, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em 
Cri 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqüenta 
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centavos) o montante de sua 
dfvida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 486 e 487, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 91, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nv 610, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$ 
2.722.000,00 (dois rriilhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 611 e 612, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Franco Montoro; e 
- de Municípios, favorável. 

13 

Votação, em turno único, dei Projeto de Resolução n9 8, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nç 24, de 
1981), que autoriza a Prefeifura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$ 
2-9.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cin
co cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua divida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 25 e 26, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios. favorável. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 64, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nç 409, 
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba (SP) a elevar em Cr$ 
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqUenta e cinco mil, nove
centos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o mom..tnte de sua dívida 
consolidada interna, tendo 

PARECERES, sob n•s 410 e 411, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Rainos; e 
- de Municípios. favorável. 

15 

Votação, em turno único, do PrOjeto de Resolução n9 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 12, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses
senta e um centavos) o montante de sua dívida ccmsolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios. favorável. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de E~onomia comoconc_lusão de seu Parecer n9 15, de 
198 I), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 
31.756.725,00 (trinta e um inilhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecen
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 6. de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'>' 18, de 
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1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de-àerflardino de Campos (SP) a 
elevar em CrS 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e·Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

18 

Votação, em turno único, do ProjetO de Resolução n9 38, de 1981 (apre
sentado pela ComisSão de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 279, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em 
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta 
e três mil, seiscentos e trinta ciuzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob nOs 280 e 281, de 1981, das Comissões: 
- de ConstitUição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade; e 
-de Munic!pios, favorável. -

19 

Votação, em turno úniéo; do Projeto de Resolução n9 88, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia comO conclusão de seu Parecer n<? 594, 
de 1981 ), que autoriza- a Escola Superior de Educação Física de Goiãs a con
tratar operação de crêdito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitO
centos e treze .mil e trezentos cruzeirOs), tendo 

PARECER, sob no 595, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

20 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 675, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em 
Cr$ 130.213.939,45 (centO e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 676 e 677, de 198!, das Comissões: 
-de ConstituiçãO i Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios. ·ravorâvel. 

21 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 60, de 19-Si (apre
sentado pela Comissão de Economia como-conclusão de seu Parecer n9 396, 
de 1981}, que autoriza o Governo do EStado do Rio Grande dO Sul a elevar 
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito ni.ilhões, novecentos e sessenta e 
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

22 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9_l02, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como concluSão de seu Parecer n9 678, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvile (SC) a elevar "em 
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis inilhões, setecentos e dezesseis 
mil cruzeiros) _o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 679 e 680, de 1981, das Comissões: 
-de Cdnstituicãcre- Justfça;péia constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munic(pios, favorável. 

23 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 108, de 1981 (apre-
sentado pela Coinissão de Economia como cOnclusão de seu Parecer n9 713, 
de 1981), qUe-aUtoriza o GovérhO do Estado _d_Q_Rio Grande dO Sul, a elevar 
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e no~ 
venta e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove Cruzeiros e setenta e nove cen.
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob no 714, de 1981, da Comissão 
- de CoiiSlituição· e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade. 

24 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 40, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicítando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo do escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro 
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. 

25 

Votação, em turno único, do Requerimento n<? 43, de 1981, do Senador 
Louriva1 Baptista, soHcitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
du.s ordens do dia dos Ministros -do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, 
baixadas em comemoração ao }79 aniversário da Revolução de Março de 
1964. 

26 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 268, de 1981, do Senad0r 
Marcos Freire, solicitarido urgêncúi., nOs termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para .o Projeto de Lei do Senado n<? 240, de 1980, do Senador Franco 
Montoro, que estabelece a participaÇ-ão de representante dos empregados e 
empresários na administração da PreVidênCia Social (INPS, lAPAS e 
1NAMPS). 

27 

Votação-, em turno único, do Requerimento n9 149, de 1981, do Senador 
Mauro Benevides, solicitando-a transcrição, nos Anais ·do Senado Federal, do 
artigo intitulado "0 Nordeste é Vítima do- Estouro do Orça[nerito MOne-: 
tário", de autoria do economista: Séi-gio Machado, publicado no Jornal do 
Brasil, edição de 23 de.junho de 1981. 

28 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 313, de 1981, do Seriador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 156, de 1979, do Senador Hum~ 
berto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina: outras provi
dências L 

29 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n<? 22, de 1981, 
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores 
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob nos 654 e 655, de 1981, das Comissões: 
- d~· Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade e, no 

mérito, favorável; e 
- de Educação e Cultura, favoráveL 

30 

Votação, em primeiro- turno, do Projeto de Lei do Senado n9 117, de 
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como inCenti
vo fiscal, na área da SUDAM. da totalidade do imposto de renda devido pe
las pessoas físicas e jurídicas d-omiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob nos 204 a 207, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucioiütlidade ejuridicidade, com 

vOto em separa-do dO Senador Aderbal Jurema; . 
-de Assuntos Regionais, favoráVel, com voto vencido do Senador José 

Lins; 
- de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e 
- de Finanças, favorável. 

31 

Votação, em primeiro ttii"no (apreciação pi-eliminar dajuridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 
357, de 1979, do Senador Orestes Quêrcia, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitêrios, tendo 

PARECER, sob no 1.006, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Jrisilça, pela injuridicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Ader
bal Jurema. 

32 

Votação, em primeiro turno (apreciação Preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n<? 142; de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da 
Lei n<:> 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Pre-
vidência Social, tendo 

PARECER, sob no 1.034, de 1980, da Comissão 
-de Constituíção e Justiça, Pela inconstitucionalidade. 

33 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n'~ 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de 
renda o 13<?-salário, tendo 
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PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

34 
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali

dade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje
to de Lei do Senado n9 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo 

PARECER, sob n• 1.009, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionaHdade e injuridicidade. 

35 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (a
rrescntado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevarem 
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruú:iros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constítLidonalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, do Senador Dir

ceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexam.e da Comissão de Cons
tituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LU
CENA NA SESSÃO DE 7-/0-81 E QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE· 

O SR. HUMBERTO LUCENA - (Pronuncia o seguinte discurso) -
Sr. Presidente, Srs~ Senadores: 

É inegável que houve algum progresso na abertura política brasileira. 
Todos são unânimes em reconhecer que a ãnistia, que a revogaçã()das leis de 
exceção foram passos importantes no sentido da normalidade democrática. 
Mas, por outro lado, também é incontestável que persistem na ordem 
jurídico-institucional vigente, resquícios da legislação autoritária, os quais 
cabe a nós Ie~isladores, procurar extinguir, para Que possamos abrir caminho 
à plenitllde democrática, que é a principal meta do povo brasileiro. 

Neste sentido, poderíamos afirmar que os atas institucionais e comple
mentares foram revogados, mas que subs"istem, no País, alguns mini-atos inS
tituCionais, para usar de uma força de expressão. Assim, por exemplo, a Lei 
de Segurança Nacional, que aí está a fazer tantas vítimas pelo Brasil afora; a 
Lei das Inelegibilidades, que ê o tema sobre o qual pretendo tecer algumas 
considerações na tribuna do Senado Federal, na tarde de hoje. 

Quem viveu, como nós, os primófdios do Movimento Militar de 1964 sa
be, perfeitamente, que logo após a ascensão ao Poder do Marechal Castello 
Branco, após a deposição do ex-Presidente João GOulart, uma série de nor
mas foram estabelecidas sob a inspiração do poder revolucionário. O ex
Presidente Castello Branco manteve, por exemplo, a realização das eleições 
diretas para governadores de Estado, em 1965, que foram as últimas a que as
sistimos no Brasil. 

Entretanto, sob a pressão do sistema militar que o apoiava, enviou ao 
Congresso Nacional um prqjeto que se transformou na Lei Complementar n9 
5, de 29 de abril de 1970. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se adentrarmos no exame desse diploma 
legal, chegaremos facilmente à conclusão de que ele, na verdade, é um minia
to institucional em vigor. ~que há, no seu texto, normas draconianas, nor
mas arbitrárias que poderão colher nas suas malhas finas qualquer brasileiro 
que pretenda se candidatar a um posto eletivo. 

Vejamos: 

"Art. 19 São inelegíveis: 
I -para qualquer cargo eletivo:" 

Deixo de lado a menção à letra b, porque se refere aos punidos pelos a tos 
institucionais, dispositivo que diante dos apelos das oposições e de setores 
ponderáveis da sociedade brasileira deverá ser brevemente revogado, de acor
do com a proposição governamental enviada à Câmara dos Deputados. Nes
te ponto, aliás, devo estranhar que em assunto de tão grande importância 
como esse, das inelegibilidades, que diz respeito a restrições dos direitos polí
ticos de cidadãos brasileiros, o Governo não tenha enviado ao Congresso Na
cional esse projeto de lei, com prazo de urgência de 40 dias, como o fez com o 
da extensão da sublegenda às elt!ições de Governador e de Vice-Governador. 
Houve uma diferença de tratamento, no caso do projeto que altera a Lei das 
Inelegibilidades, em dois pontos; o Governo o enviou para as duas Casas se-

paradamente, o que vai demandar tempo para a sua aprovação. A não ser
e aqui vai uma sugestão- que as lideranças dos partidos políticos n:i"Câma

ra dos Deputados e no Senado requeiram urgência, para o seu andamento. 

O Sr. Murilo Badaró - Permite V. Ex!- um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Com muito prazer. 

O Sr. Murilo Badaró - Em primeiro lugar, para estranhar a parcimónia 
de V. Ex', ao dizer que houve algum progresso na abertura. V. Ex' foí certa
mente parcimonioso. Houve grandes progressos na abertura. Com rela_ção ao 
problema da Lei complementar n'? 5, não houve tratamento diferenciado por 
decisão do Governo, párque a lei complementar exige esse tratamento con
gressual: mandar para as duas Casas. Não há prazo fixado para lei comple
mentar. Eis a razão pela qual o projeto de modificação da lei complementar 
segue a tramitação própria para esse tipo de lei: não houve diferença de trata
mento. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Não vejo na Constituição nenhum 
dispositivo que distinga, nesse particular, u~ projeto de lei ordinária de um 
projeto de lei complementar. 

O Sr. Murilo Badaró- Essa é uma decisãojã consolidada aqui no Parla
mento. Estamos, por exemplo, terminando de examinar, hoje, na Comissão 
de Constituição e Justiça, uma lei complementar que regulamenta o Minis
tério Público, e ela seguiu exatamente essa tramitação, percorrendo os canais 
das duas Casas, o que não impede, como V. Ex' sugeriu, que as lideranças en
trem num acordo para que esses projetas caminhem em regime de urgência. 
Não impede. Quero apenas destacar, porque V. Ex' deu a impressão ... 

O Sr. José Richa - Apoiado. 

O Sr. Muri/o Badaró- ... de que o Governo deu um tratamento a um 
projeto e tratamento diferente a outro, quando em verdade não foi isso o que 
aconteceu. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Continuo com o mesmo ponto de 
vista de que a Constituição, ao -dispor sobre a remessa ao Congresso de proje
tas de lei em regime de urgêncí3.~ pelo Executivo, para serem votados no pra
zo de 40 dias, não distingue entre projeto de lei ordinária e projeto de lei com
plementar. 

O Sr. Murilo Badaró--:- Não. t uma interpretação consagrada na Casa 
inclusive. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Não há por que se consagrar uma in· 
terpretação fora da Constituição. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Huberto Lucena, eu acho que 
V. Ex\l a essa altura do seu pronunciamento deve assegurar -já que a ma
téria foi encaminhada para tramitaçãO separadamente nas duas Casas do 
Congresso- já agora, o apoio da Maioria a ser expresso pelo eminente Líder 
Murilo Badaró, sem dúvida alguma figura da maior preminência do Partido 
situcionista, para que desde já tenhamos esse compromisso da Maioria, no 
sentido de assegurar o rito da urgência à apreciação dessa importante ma
téria. Portanto, V. Ex' no curso desse seu oportuno pronunciamento poderia 
obter, desde já, essa anuência, essa concordância e sobretudo esse compro
misso do eminente Líder Murilo Badaró. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Perfeitamente, nobre Senador. Acre
dito que pelas palavras do Senador Murilo Badaró, nós não teremos nenhu
ma dificuldade em requerer essa urgência, primeiramente na Câmara e depois 
no Senado Federal. Lembro que há centenas e centenas de brasileiros que es
tão na expectativa da aprovação desse projeto, para serem candidatos em 
1982. 

O Sr. Murilo Badaró - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Murilo Badaró- Eu avalio bem as dificuldades para esse tipo de 
entendimento, sobre essas leis políticas. V. Ex' mesmo estã enfrentando, den
tro do seu Partido, algumas dificuldades. O nobre Senador Mauro Benevides 
e V. Ex• podem estar certos de que irei pessoalmente diligenciar para que pos
samos encontrar um ponto de convergência, até porque não posso ultrapas
sar os limites do Senado, porque o projeto está na Câmara. Mas, esteja segu
ro V. Ex\l disto e espero que esta compreensão e este gesto de gentileza parla
mentar encontrem também correspondência nos diversos assuntos que estão 
em pauta. Aliás devo, de justiça, dizer que V. Ex• tem sido irrespreensível nes
sa parte. V. Ex• é um excelente negociador político e merece por isso mesmo o 
aplauso e o apreço dos seus Colegas. 
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço as palavras de V. Ex• e es
pero a sua colaboração na urgência para o projeto que modifica a lei comple
mentar das inelegibilidades. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como dizia hã dispositívos nessa lei, afora 
esse a que já me referi, que são absurdos, que representam uma verdadeira te
ratologia jurídica. Por isso mesmo, o PMDB, através de sua comissão que es
tudou a reíorma eleitoral, da qual fiz parte com muita honra, apresentou à 
apreciação do Congresso Nacional um projeto que revoga diversos dispositi
vos da lei complementar das inelegibilidades. 

Leio, por exemplo, a alínea e: 

~·os que, de qualquer forma, tenham contribuído para tentar 
reorganizar ou fazer funcionar associaÇão,-de dir-eito ou de fato, cu
jas atiVidãd-eStenham sido suspbiisãs ou- hajam sido dissolvidas, por 
decisão judicial, nos termos do Decreto-lei n9 9.085, de 25 de março 
de 1946, modificado pelo Decreto-lei n• 8, de 16 de junho de 1966;" 

Quer dizer, qualquer cidadão brasileiro que tenha dado uma entrevista à 
imprensa falada Ou escrita, ou pronunciado um discurso no Parlamento ou 
fora dele, defendendo por exemplo a reorganizaçãO da União Nacional dos 
Estudantes, pode ser enquadrado, perfeitamente, na Lei Complementar das 
Inelegibilidades; só por isso, quando hoje é fato público e notório que a UNE 
está resurgindo no País; já fez vários cOngressOs; inclusive a sua diretoria jã 
tentou audiência cO"in o Ministro âa Educação, embora não tenha sido bem 
sucedida. 

Sr. Presidente, o direito não pode se voltar contra os fatos. Então, esse 
dispositivo ê um dispositivo despiciendo. 

E quem é que vai, amanhã, impugriar-a-Cãifdidatura de quem, por acaso, 
tenha contribuído direta ou indiretamente para a reorganização da UNE ou 
de outras entidades postas fora da lei por decisão judicial? É o Procurador
Geral da República, que ê um homem da confiança direta do Senhor Presi
dente da república, demissível adnutum e, por conseguinte, só há de ter inte
resse, amanhã, de marginalizar do proceSsos· eleitoral os opositores ao gover-
no. 

Mas, vamos à alínea f: 

f) os que hajam atentado, em detrimento do regime democráti
co, contra os direitos individuais concernentes à vida, à liberdade, à 
segurança e à propriedade;" 

Ora, Sr. Presidente, como vai ser apurado esse tipo de atentado? Porven
tura haveria algum processo regular, com a ampla defesa para o cidadão que 
pretende candidatar-se? Não, Sr. Presidente, quem vai instruir o Procurador
Geral da República, para efeito da impugnação do candidato à Justiça Eleito
ral, não é nada mais, nada menos, do que o dossiê do Serviço Nacional de In
formações. Então, em último caso, todos os cidiidões brasileiros estão entre
gues ao Serviçoi Nacional de Informações, aos órgãos de segurança do gover-
no 

Por sua vez, a alínea i: 

i) os que forem declarados indgnos do oficialato, ou com ele 
incompatíveis''; 

Neste item, por exemplo, lembro, e a Nação toda conhece, o célebre caso 
do Coronel Boaventura Cavalcanti, irmão do Ministro Costa Cavalcanti, 
Presidente da ELETROBRÁS, militar dos mais dignos deste País, homem 
que deu uma contribuição extraordinária, ao movimento militar de 1964. 
Pois bem, depois caiu em desgraça. No Governo Costa e Silva, foi envolvido 
num IPM e de uma maneira injusta e violenta, foi expulso das fileiras do 
Exército Nacional, inclusive num ato no qual constaram uma série de consi
derandos desonrosos para aquele brilhante oficial. Pois bem, esse oficial já foi 
anistiado, ele foi contemplado pela lei da anistia. No entanto, Sr. Presidente, 
a persistir essa norma na Lei das Inlegibilidades, o coronel Boaventura Caval
canti, só para citar um exemplo, continua inelegível. E quantos outros milita
res não sofreram sanções ditas revolucionárias e não estão na mesma situação 
desse brilhante oficial do Exército brasileiro? Alínea /: 

"/) os que tenham comprometido, por si ou por outrem, me
diante abuso do poder cconômico, de ato de corrupção ou de in
fluência no exercício de cargo ou função da administração, direta ou 
indireta, ou de entidade sindical, a lisura ou a normalidade de 
eleição, ou venham a comprometê-la, pela prática dos mesmos abu
sos, atos ou influências''; 

Mas não através de processo, Sr. Presidente. Não se sabe como vai se 
apurar isso. Então, continua a ação do Serviço Nacional de Informações. Se
rão os órgãos de segurança do Goverpo que hã() de dizer quais os cidadãos 
que deverão ser ou não enquadrados neste dispositivo. 

E, a propósito, lembro-me no Governo Castello Branco, exatamente em 
1965, de uma impugnação feita em Minas Gerais contra o registro do então 
candidato do Partido Social Democrático ao Governo daquele Estado, o Sr. 
Sebastião Paes de Almeida, sob a increpação de que ele abusara do poder 
económico cm pleitos eleitorais anteriores, com base nesse dispositivo, que 
foi feito, ao que se dizia na época, justamente para atingir o Sr. Sebastião 
Paes de Almeida. Só faltava o retrato desse candidato no dispositivo, Sr. pre
sidente. 

Pois bem. Mas não houve provas. E o registro da candidatura do Sr. Se
bastião Paes de Almeida foi cancelado. 

Acusa, a alínea n: 

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

Este dispositivo também está incluído no Projeto do Governo que se en
contra na Câmara dos Deputados e que pretende alterar a Lei Complementar 
das Inelegibilidades. 

Mas há um aspecto, Sr. Presidente: é que atenderam em parte aos recla
mos das oposições brasileiras, da sociedade de um modo geral, quando se 
propôs a modificação desse dispositivo, naqUele projeto, ao retirar-se a ex
pressão 

- ... "'ou respondam a processo judicial, instaurado por denún
cia do Ministério. Público, rece_bida pela autoridade judiciária 
competente'' ... -

para que ficassem inelegíveis apenas os condenados. 
É que, no Projeto do Governo, não se diz ''condenado por sentença tran

sitada em N!gado". Então, continua o risco. 
Eu já tenho, inclusive, uma emenda preparada, nesse particular, estabe

lecendo que são inelegíveis os condenados nos processos sobre a prática des
ses crimes, mas por sentença transitada em julgado. Porque, do contrário, 
basta uma sentença de primeira instância para afastar qualquer pessoa pro
cessada pela Lei de Segurança Nacional_ do processo eleitoral do próximo ano 
e de outros pleitos que, no futuro, se realizem no País. 

Então, chamo a atenção da Maioria para esse aspecto que é relevante. 
Alínea p: 

"p) os que tiveram sido afastados ou destituídos de cargos ou 
funções de direção, administração ou representação de entidade sin
dical;" 

Trata-se, Sr. Presidente, da inelegibilidade dos líderes sindicais, o quere
presenta uma observação num regime que se pretende democrático. Numa 
hora em que se prega a abertura política, não se pode entender que, às véspe
ras de um pleito eleitoral, se mantenha na Lei Complementar das Inelegibili
dades uma restrição de direito político para aqueles que foram afastados ou 
destituídos de cargos ou funções de direção, administração ou reptesentação 
de entidade sindical. 

Homens, por exemplo, como Luiz lgnácio da Silva, o conhecido Lula, 
hoje presidente do Partido dos Trabalhadores- urna das organizações polí
ticas mas autênticas deSte País, que está nascendo de baixo p·ara cima - são 
impedidos de candidatar-se no próximo ano, se esse dispositivo não vier a ser 
revogado. Como ele, tantos outros líderes sindicais, não só da área urbana 
como da área rural- e sabemos o número deles, porque, inclusive, agora, es
tão se -alastrando os conflitos de terra por todo o País, e há um sem-número 
de homens ligados à área rural que estão, hoje, sob o güante da Lei de SegU
rança Nacional, respondendo a processos injustos e arbitrários. 

Portanto, Sr. Presidente, com estas palavras, eu quero significar a po
sição intniriSigente do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, no 
sentido de uma revisão profunda, substancial, da Lei Complementar das Ine
legibilidades, que, como disse, representa, na prática, um mini-ato institucio
nal. Qualquer pessoa do povo, qualquer cidadão brasileiro que, amanhã, vier 
a pleitear uma c'andidatura poderá ter impugnado o seu registro, através dos 
dispositivos desse diploma legal. Mesmo porque, como bem acentuei, em últi
ma análise, quem dá a palavra fmal sobre o assunto, quem instrui a 
Procuradoria-Geral da República para as impugnações, não é senão o Ser
viço Nacional de Informações, o célebre SNI, onde há dossiês de todo o 
mundo que faz política neste País. 

Não acredito em abertura plena, se continuarmos a manter, no nosso or
denamento jurídico, leis como essa, Sr. Presidente, que são leis iníquas, leis 
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arbitrárias, leis autoritárias que não devem subsistir num· País que caminha 
para a democracia. 

Da mesma, maneira, afirmo em relação à Lei de Segurança Nacional, 
que é outro diploma que deve ser revisto com urgência, para que processos in
justos, de meras perseguições políticas, não continUem prosperando contia 
aqueles que fazem oposição no Brasil. Até hoje não conheço ninguém, fora 
dos quadros da Opósição;que-tenha sido proCessado pela Lei de Segurança 
Nacional. Esta é a grande verdade. 

Então, se queremOs a ristauraçãó, no Brasil, de um verdadeito estado de 
direito, que nós das oposíções entenderrioS só pOderá Vii' Com a convocâçãÕ 
de uma Assembléia Nacional ConsfituíAte, que é ó úniCo caminhO--para :{legi
timação do poder político no BraSil - e~quanto ela nãO se faZ~ qUe Pelo 
menos o:s- partidos políticos se unam no_aperfCiçoamentO de nossas iris't_i.:. 
tuições democrátiCas e-pi'~Curem escoinlãfde nosso ordenamento jurídico leis 
como a das inelegibilidades, como a de Segurança· Nacional, para que, então, 
,amanhã, possamos consolidar no Brasil uma verdadeira e autêntica demOcra
cia. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente: ( Mutio bem!} 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE UNS NA 
SESSÃO DE 7-10-81 E QUE, ENTREQUE ÀREVISÃO DO.ORA
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. JOSE: LINS (Pronuncia O seguinte -discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Há poucos dias, o nobre Senador Humberto Lucena proferiu discurso, 
nesta Casa, no final do qual leu Uma nota da Direção Nacional do PMDB 
sobre fatos ocorridos no Estado do Acre, ligados a uma denúnCia formulada 
pelo colono João Félix de Mendonça, contra o Capitão e fazendeiro Joaquim 
Horácio Maurício da Silva. 

A respeito desse assunto, Sr. Presidente, trago à Casa as seguintes infor
mações: 

E do conhecimento de todos, no Acre, que o Deputado Federal Geraldo 
Fleming, esposo da Deputada Yolanda Fleming, tem problemas antigos, 
sobre questões de terra, com o Capitão Veterinário Joaquim Horácio, em de
corrência do que a Sr'~- Fleming não pai-ece poder ter a devida isenção de âni
mo para analisar convenientemente a questão. 

Segundo informações disponíVeis, o ePisódio teve o seguinte desenrolar: 
dl1rante a comemoração do dia 7 de Setembro, o Deputado Fle-ming procu
rou o Comandante do 49 Batalhão de Engenharía de Fronteira- para dar 
conhecimento de probfemas de terra, envolvendo maus tratos ao pequeno 
proprietário, Sr. João Mendonça, por parte do Capitão Veterinário Joaquim 
Maurício Horácio Silva, Pertencente ao 49 BEF. O Tenente Coronel Guarino 
Monteiro, Comandante do referido batafhâo, disSe, então, ao Sr. Deputado, 
que estaria à sua disposição, no quartel, para tratar do assunto, conforme fos
se conveniente. 

Posteriormente, o Sr. João Mendonça compareceu ao 49 BEF, para 
queixar-se, mas na ocasião negou que O Capitão HoráciO lhe tivesse feito 
qualquer mau trato. Mais recentemente, pessoas ligadas ao Conselho de Di
reitos Humanos da Prelazia do Acre e Purus, estiveram no local do problema, 
levantando dados, e tudo indica que o colono João Mendonça foi orientado 
no sentido de procurar a Prelazia, para que lhe fosse indicado um comporta
mento com relação ao incidente do Capitão Horácio. 

No dia 22 de setembro, a Deputada Estadual Yolanda Fleming, do 
PMOB, esposa do Deputado Federal Geraldo Fleming. fez um discurso na 
Assembléia Legislativa e, ao tratar do problema, teceu severas críticas ao 
Exército, que no caso nada tem com essa questão particular. 

A Deputada refeiiu-se a fatos ocorridos há dois anos passados, quando o 
Capitão Horácio agrediu, por motivos exclusivamentes pessoais um seu desaR 
feto. · 

O Sr. Adalberto Sena - Permite V. Ex' Uin ·ap-arte? 

O SR. JOSÉ'. UNS--' Com o maior prazer, nobre Senador Adalberto Se-
na. 

O Sr. Adalberto Sena - Não é verdade, não é absolutamente verdade 
que a Deputada Yolanda Fleming tenha tecido críticas ou acusações ao Exér
cito. Ela apenas fez acusação a um membro do Exército que, aliás, é fazendei
ro- e impediu, por meio de uma cerca, a saída de um trabalhador que tinha ali 
a sua propriedade. Também a própria nota dada pelo nosso Partido se refere 
ao procedimento do COronel Comandante, que foi à Assembléia, de uma ma
neira insólita, pedir informações; e só-depois de uma certa recusa é que ele fez 
um ofício formalizando o pedido. O discurso da Deputada Yolanda Fleming 
está aí para todo o mundo ler; não há nenhuma acusação generalizada ao 
Exército; acusou, sim, um membro do Exército e eu não creio, por exemplo, 

que uma acusação a um Senador importe em acusação ao Senado. Ê o que te
nho a declarar. 

O SR. JOSÉ UNS- Recebo a declaração de V. Ex•, que incorporo ao 
meu pronunciamento. Esse parece ser, -exatamente, o cerne da questão; estou 
trazendo as informações à- Casa, conforme ficoU comprovado. 

Passo a concluir essas informações: . 
Ficou comprovado, jUnto à Assembléia Legislativa, que a Deputada fez, 

realmente, claras ofensas ao Exército. Por isso, o Comando. do 4~t BEF man
dq.u inst_a1,1rar duas. s~ndicâil_cias_,.~ 

O Sr._ Adalberto Sena -A Deputada ê esposa de um militar; devo dizer 
isso a V. Ex' · 

O SR. JOSÉ LINS -O Deputado Geraldo Fleming, se não me engano; 
é in!Hülr e :Oepúlado, ou ex-militar. · · 

Prossigo ·s·r. Pi'esident_e, com as infOrmações de que disponho. 
Ficou, como disse, Cofl:lprovado, júnto-à Assembl~ia Legislativa, que a 

Deputada fez ofensas ao Exêrcito. Nessas condições, o 4~> BEF mandou pro
cedei- a duas sifldicâncias: J.lfJi.a, para apurar a violência do Capitão Horácio; 
outra, para verificar até oride a peputada estaria ferindo a Lei de Segurança 
Nacional, em de~favor da._instituiçào, 

A.s sin:di.câodas concluíram que não houve, presentemente, qualquer vio
lência praticada por parte do Capitão. Quanto li Deputada, ficou claro que, 
realmente, ofendeu o Exército. 

A opinião geral na área é de que a Deputada suscita um assunto supera
do há anos, para dele fazer bandeira política·. 

Quanto às ameaças do Tenente-Coronel Guari no à Assembléia Legislati
va e à Deputada, trata-se de afirmativa inverídica. O oficial apenas compare
ceu à Assembléía, prira obter dados sobre as ofensas feitas ao Ex.écito pelare
ferida Deputada. 

Informou o 41' BEF que a Deputada Yolanda Fleming parece llão ter 
consciência da gravidade da sua atitude, ao procurar transfor!llar uma ques
tãO civil; entre dois cidadãos, em um fato de responsabilidade do Exérdto, 
como instituição. 

Eram estas, Sr. Presidente, as informações que queria trazer à Casa. 
Muito obrigado a V. Ex' (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. BERNARDINO 
VIANA NA SESSÃO DE 7-10-81 E QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICÀDO POSTERlORMÉNTE: 

O SR. BERNARDINO VIANA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Prcsi-âente~ Srs. Senadores: 

Toda a Nação está assiStiitCfo estupefata a atitude que alguns membros 
do Senado Federal vêm_ assumindo, com relação à autonomia dos Estados. 

Procura-se, por interesses localizados, ferir a autonomia dos Estados e 
Municípios exigindo-se que os Governadores e Prefeitos pretendentes a~
préstimos- para os seus Estados e Municípios apresentem planos detalhados 
~e aplicações pará_ que o Senado sobre eles se manifeste. 

A conclusão que se tira dessa inovação é a de que se procuta estabelecer 
praxe segundo a qual os Senhores Governadores e os Senhores Prefeitos Só 
poderão implantar, com financiamentos externos ou internos, obras em seus 
territórios se o Senado Federal estiver de pleno acordo. 

Or.a, essa atitude é um abuso, é uma grosseira interVenção na economia 
interna dos Estados e Municípios por outro Poder e em outra ârea da esfera 
administrativa. 

Não há uma lei ou Resolução do Senado Federal, que exija a apresen
taçã-o de projetes ou planos de obras, como requisito indispensável à ins

. truçào dos pedidos de autorizaçã_o para os Estados e Municípios contratarem 
or.erações de empréstimo. . . 

O art. 42, n9 IV, da ConstituiÇão Federal, fala em audiência do Poder 
Executivo Federal, como_ requisito para o deferimc;:nto das concessões de au
torização para a cOntratação e empréstirrios externos de interesse doS_ Esta
dos, do Distfifo Federal e dos· MuriicíPios. E o que se depreende, verbis, arti
go citado: 

..Compete privativamente ao Senado Federal: 

IV- autorizar empréstimos-, operações ou acordos externos, 
de qualquer natureza, de interesse dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, ouvido o Poder Executivo Federal."* 

Com relação aos empréstimos internos, a norma é dO item VI, do mesmo 
díspositívo constitucional que diz: 

t E o 4ue se entende por audiência do Poder Executivo Federal? ta manifestação do agente finan
ceiro. do Banco Central, dos Ministérios da Fazenda e Planejamento, sobre a viabilidade da pre
tensão. Tanto assim que as pretensões julgadas inviáveis não são encaminhadas a esta Casa. 
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.. Compete privativamente aO Senado Federal: 

VI- fixar, por proposta do Presidente âa República e median
te resoluçãO, limites globais para o montante da dívida consolidada 
dos Estados e dos Municípios; estabelecer e alterar limites de prazo, 
mínimO e máximo; taxas de juros e demais condições das obrigações 
por eles emitidas; e proibir ou limitar temporariamente a emissão e 
o lançamento de quaisquer obrigações dessa entidade." 

Exige-se, isso sim, plano de sua aplicação para os auxílios solicitados pe
los Estados e Municípios à União, nos casos do art. 13, §59, da Constituição; 
1·erhis: 

~·Não será concedido, pela União, auxílio a Estado ou Municí
pio, sem a prévia entrega, ao órgão federal competente, do plano de 
sua aplicação. As contas do Governador e as do Prefeito serão pres
tadas nos prazos e na forma da lei e precedidas de publicação no jor
nal oficial do Estado." 

Uma coisa é auxílio, outra é empréstimO. Um é dinheiro transferido do 
patrimônio da União para o do Estado, do Distrito Federal ou do Município, 
sem outro compromisso senão de aplicar os recursos nos fins para os quais 
foram solicitados, e comprovar a sua aplicação; no outro caso, no de- emprés
timo, é recurso próprio, orçamentário- na rubrica operações de crédito. 

ParajustHicar a exigência do plano ou projeto, como instrução do pedi
do de autorização, foi trazida para este PlenáriO legislação que trata de con
corrência pública, de licitações, de orçamento programa, que nada tem a ver 
com os pedidos de autorização de empréstimõS de que trata o art. 42 da Cons
tituição. 

Para a concessão da autorização, o Senado nunca exigiu outros infor
mes, além da audiência do Poder Executivo. Na gestão do nobre Senador 
Teotônio Vilela, como Presidente da Comissãó de Economia, louvando-se no 
preceito do art. 45 da Constituição, e não no disposto no art. 42, passou a exi
gir novos dados, como capacidade de pagamento, evolução da dívida consoli
dada, da receita e despesa, etc., sem o intuito, porém, de querer interferir na 
seleção e prioridade das obras, definidas pelos Senhores Governadores e Pre
feitos, e aprovadas pelas respectivas Assembléias Legislativas e Câmara de 
Vereadores. 

Este é um- precedente perigoso e inconseqiferite que deve ser evitado e ab
jurado por esta Casa. Basta os malefícios perpetrados, com a reforma tribuw 
tária, contra a autonomia dos Estados e Mu_niqípios, pelo poder econômico 
da União. Agora é a vez do Senado! Os Governadores e Prefeitos só executa
rão obras, com o nosso beneplácito? Temos qtie examimi.r, esmiuçar esses pla
nos, esses projetas, e, se não tivermos de acordo !=Om eles, não serão executa
dos porque não liberaremos a autorização solicitada? Não vamos ser os co
veiros dos Governadores e Prefeitos! Hoje, estamos aqui e amanhã podere
mos ser Chefes do Executivo do nosso Estado. É justo impedir que o Gover
nador do Estado do Espírito Santo construa algumas centenas de km de es
tradas_ vicinais, porque, nós do Senado entendemos que ele deva desviar o rio 
São Francisco para banhar alguns municípios com problemas de falta d'á
gua? 

Cumpramos a lei e as resoluções, que não falam nas exigências que se 
pretende introduzir, podnovação, num precedente perigoso e que, por dever 
do soberano Poder Legislativo Federal, deve ser afastado da prática e da tra
dição constitucional. (Muito bem/) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JAISON BARRE
TO NA SESSÃO DE 7-I0-8I E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JAISON BARRETO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pie-· 
sidente, Srs. Senadores: 

Num levantamento feito pela Ordem dos Advogados do BraSil, Seção de 
Santa Cãtarina, de que participaram os Advogados Luiz _Gonzaga de Bem, 
Amauri Farias Ramos, DionísiO Luiz Colombi, Nilo Momm, Walter Fran
cisco da Silva, Valmor Della Giustina e Sinval Santos da Silveira, a respeito 
da situação da Secção Judicíârüi da Justiça Federal em nosso Estado, ali ins
talada desde 1967. inicialmente com dois titulares e doze funcionários, 
constatou-se que a mesma funciona precariamente. 

É que, catorze anos depois, dispõe ainda de dois magistrados apenas, 
um, por sistema de rodízio, iridicado para a direção do foro e o outro para a 
representação junto ao TRE, oito mil processos em tramitação, o que se agra
va com o rigorismo técnico-processual aplicado pelo Dr. Jonas Nunes de Fa
rias, empecilho constrangedor ao andamento da justiça. 

Nesses catorze anos, o pessoal passou de 12 a 24 funcionários, aquém da 
lotação prevista em Lei, que é de 34 funcionários. Mas, mesmo criada mais 

uma Vara, esses funcionários poderão atender ao seu serviço, enquanto mui
tos deles, bacharéis em Direito, poderiam ter melhor aproveitamento no im
pulso dos processos paralisados. 

Dispondo de uma área instalada de mais de 1.800 metros quadrados, 
atualmente, até janeiro vivia em aCanhado espaço, o que dificultava a dinami
zação dos trabalhos, que abrangem ações desapropriatórias, embargos de de
vedor, reclamatórias trabalhistas, criminais, sumaríssimas, ordinárias man
dados de segurança, execuções e outras. Se mantido o atual sistema de distri
buição do processo, haverá grande tumulto, quando da criação de novas va-
ras. 

Não existe, na Justiça Federal de Santa Catarina, o depósito judicial, 
não podendo ser requeridas as remições de bem penhorados, prometendo-se, 
para breve, sua instalação, ao encargo da Caixa Econômica Federal. 

Em abril, dos 7.395 processos -distribuídos, de 1977 a 1980, foram julga
dos 4.824, enquanto, em 1980, deram entrada 2.33 I processos, julgandowse 
dois mil e cinqüenta e oitO, graças ao arquivamento das ações fiscais do INPS 
de valor inferior a três mil cruzeiros e das execuções da União do mesmo va
lor. Portanto, tramitam, na Justiça Federal de Santa Catarina, cerca de oito 
mil processos. 

Uma só vara, com dois juízes, sem substitutos, com férias de 60 dias, 
constituem a prinCipal causa da morosidade na tramitação dos processos. 
Além disso, os Procuradores Regionais da República não podem efetivar pe
quenos acordos, mesmo em reclamatórias trabalhistas. Nem a Lei n9 6.825, 
de 1980, conseguiu agilizar esse desempenho. 

Não podendo funcionar como representantes da União e do Ministério 
Público no mesmo processo, os dois PrOcuradores Regionais da República 
em Santa Catarina dificUltam o andamento dos feitos, faltando, na maioria 
das ações, o impulso processual por parte do Juízo, de que fala o art. 262, in 
fine, do Código de Processo Civil. Enquanto isso, os oficiais de justiça estão 
desatualizados quanto às inovações do CPC, notando-se a ausência de for
mulários já impressos de vários a tos processuais, como arresto, penhora, edi
tais, praças negativas e autos de arrematação. 

As custas judiciais são inacessíveis, quando um mandado de segurança, 
avaliado em dez mil cruzeiros, paga mais de dezesseis mil cruzeiros de custas e 
uma ação trabalhista de sete mil pagou mais de trinta e oito mil cruzeiros de 
custas. Há ações com mais de 10 anos, centenas delas totalmente paralisadas, 
principalmente na área criminal, produzindo injustiças flagrantes, por pres
crição e extinçãO da punibilidade. Enquanto um réu inocente fica mais de 
uma dezena de anos respondendo a processo sem culpa, impossibilitado de 
requerer folha corrida, na área cível o fato se repete, com reclamatórias só ob
tendo sentença seis meses depois. 

Tal retardamento ocorre no campo das desapropriações, com prejuízos 
tanto para os proprietários atingidos, mas para as próprias finalidades públi
cas. 

Donde se condui que a Justiça Federal em Santa Catarina está pratica- -
mente estagnada, segundo demonstra o relatório da OAB, o que nos leva a 
propor ao Senhor Min-isfro dã Justiça um estudo rápido do problema, para as 
urgentes_ medidas que o caso requer. 

Na verdade, e diz o documento da OAB, os números, cerca de 8.000 pro
cessos aproximadamente em tramitação, mostram, data vénia, a situação 
caótica da Justiça Federal no Estado, apesar dos esforços dos seus dignos Juí-
zes. 

Mesmo que não houvesse novas distribuições de processos, hipótese im
possível, somente daqui há 5 (cinco) anos, todas as ações atualmenteem an
damento poderiam ser julgadas. Entretanto, esta distribuição não pára, ao 
contrário, cresce acentuadamente, principalmente os executivos fiscafs pro
movidos pela União e seus Orgãos. 

Basta notar que somente no ano de 1980 os débitos fiscais de tributos few 
derais ajuizados pela Fazenda Nacional foram responsáveis pela autuação de 
74.728 processos, totalizado, até dezembro último 192.165 processOs em cur
so na Justiça Federal brasileira, devendo este número crescer consideravel
mente, conforme declarações do Procurador-Geral da Fai:erida, Cid Herácli
to Queirós (doe. n' 21). 

Diante desta situação de fato, os prazos não são e nem podem ser cum
pridos. Daí o prejuízo das partes quando .são obrigadas, por lei, ao ajuíza
menta dos feitos na Justiça Federal. Até órgãos oficiais, como a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, por seu Diretor RegiorÍal, reclama dessa 
situação, conforme entrevista ao jornal O Estado, de 2-4-80 (doe. n' 22). 

Existem ações com mais de 10 (dez) anos de idade. 
Seja na área criminal seja na área cível, como exemplos. 
_A Ação ordinária Classe I- n9 2.144 ajuizada por Souza & Serafim con

tra a União Federal foi autuada em 26-8-71 e acha-se conclusa desde 11-l-73, 
portanto há oito anos sem ser movimentada. Outra Ação ordinária, a de n9 
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136, foi ajuizada por Eliseu de Oliveira Santos contra a União Federal. Au
tuada em 10-6-68, realizada a ~udiência de instrução e julgamento em 28-11-
72, aguarda, desde então, totalmente paralisada, a prolatação da Sentença. 

No campo das desapropriações o mesmo se verifica. 
Por tudo isso, pode-se inferir que a Justiça Federal, em Santa Catarina, 

está, rraticamente, estagnada. A OABfSC, tanto na III, como na IV Confe
rência Estadual de Advogados- Lages e Chapecó -,debatendo longamente 
o assunto, chegou à conclusão da necessidade de criação de mais Varas (does. 
26 a 27). 

Em razão disto e por tantas empresas públicas, autarquias e órgãos da 
administração direta ou indireta federal, nele sediadas, ê que necessita, para 
dirimir todos os conflitos daí oriundos, de uma Justiça Federal mais bem apa
relhada, principalmente porque com dois Juízes e uma secretaria única, 
encontra-se em situação bem inferior ·a Justiça Comum. 

Em face, pois, de todo o esposado e diante da farta documentação coligi
da, opinou a Comissão, por imariimidade de s_eus membros, pelas seguintes 
providências que poderão ser tomadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seção de Santa Catarina: 

1 - lutar pela urgente instalação, em nosso Estado, de pelo 
menos, mais 3 [três) Varas Federais, com mais 6 [seis) Juízes, para 
que essa intolerável situação de morosidade seja removida. Somente 
assim poderemos ter, no futuro, uma Justiça Federal mais rápida e 
expedita; 

2 -lutar por uma alteração na ConstituíÇão, no sentido de de
volver a competência na Justiça do Trabalho para julgar os conflitos 
trabalhistas dos empregados celetistas da administração federal di
reta ou indireta; 

3 - lutar pela estruturação e desvinculação do Ministério 
Público da defesa dos interesses da União. Só assim ele poderá re
presentar os interesses da sociedade, inclusive contra a adminis
tração, se for o caso, garantindo os direitos dos cidadãos; 

4- lutar por um melhor aparelhamento da Justiça Federal em 
nosso Estado, quer com o preenchimento das vagas existentes no 
seu Quadro de Pessoal, quer colaborando no aperfeiçoamento e re
ciclagem de seus funcionários; 

5 -lutar pelo barateaml;!nto das custas judiciais". 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem/) 

ATO DO PRESIDENTE N• 117, DE 1981 

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 contratação do Sr. Cesário Ribeiro dos Santos, sob o regime 
jurídico da ConsOlidação das Leis do Trabalho, pelo prazo determinado de 
dois a-nos e com o s3Iáiiõ rileDSãf de -cr-S-30~000,00 (trinta mil cruzeiros), para 
prestar serviços especializados em pintura de veículos. 

Senado Federal, 8 de outubro de 1981. -Jarbas Passarinho, Presidente. 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Resenha das matérias apreciadas de 19 a 30 de setembro 
(Art. 293, inciso II, do Regimento Interno) 

Retificação 

Na publicação da Resenha, feita no DCN- Seção II- de 2-10-81, na 
página 5085, na relação dos projetas aprovados e encaminhados à Câmara 
dos Deputados, 

Onde se lê: 
Projeto de Lei do Senado n9 219, do Senador Nelson Carneiro, 

Leia-se: 
Projeto de Lei do Senado n9 219, de 1979, do Senador Nelson 

Carneiro,.:.-

ATA DA 59• REUNIÃO DO CO:'<SELHO DE SU.I'ERVISÃO DO CE
GRAF 

Ãs dez horas do ciia trinta de setembro de mil novecentos e oitenta e um, 
no gabinete do Diretar Executivo do CEGRAF, reuniu-se o Conselho de Su-

pervisão do CEGRAF, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Senador 
Jorge Kalume e presentes os Conselheiros Aiman Nogueira da Gama, Vice
Presidente, Lutz do Nascimento Monteiro, Sarah Abrahão e Luciano de Fi
gueiredo Mesquita. Presentes, também, Dr. Marcos Vieira, Geraldo Freire de 
Brito, Francisco Olímpia Pereira Marçal, Mário Cesar Pinheiro Maia e Aloí
sio Barbosa de Sousa, respectivamente, Diretor Executivo, Diretor Adminis
trativo, Diretor Industrial, Encarregado do Segundo Turno da Divisão In
dustrial' e Assessor Jurídico. Abertos os Trabalhos, o Senhor Presidente, pas
sou a palavrà. ao Conselheiro Aiman Nogueira da Gama, que relatou o pro
cesso, onde os Iinotipistas requerem uma equiparação salarial com a classe de 
Operador Normal de ATMS, apresentando parecer favorável, nos termos da 
proposta feita pela Diretoria Executiva, calcada nas informações da Diretoria 
Administrativa e Diretoria Industrial, Submetido à apreciação o parecer foi 
aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a pa
lavra à Conselheira -Sarah Abra hão, que apresentou parecer referente à Regu
lamentação do Artigo 124 do Regulamento do CEGRAF, que permite o afas
tamento, em caráter especial, do servidor, por um período de 3 (três) meses, 
após o decurso de 5 (cinco) anos de efetivo exercício; após discussão da ma
téria, o Senhor Presidente, sugeriu que fosse fornecida uma cópia do parecer 
a todos os membros, e pede para emitirem, também, sugestões quanto à regu
lamentação da matéria, após o que, o Conselheiro Aiman Nogueira da Ga
ma, pede vista, para ein futura reunião, apresentar seu respectivo esgoto, o 
que foi aceito por todos. O Presidente passa a palavra ao Dr. Marcos Vieira, 
que apresenta aos Conselheiros Ato que "dispõe sobre normas de execução 
financeiro-orçamentárias, no âmbito do Centro Gráfico, e dá outras provi
dências", conforme texto que se segue: "0 Conselho de Supervisão do Centro 
Grúfíco, no uso da competência que lhe confere o Regimento Interno, resol
ve: Art. J9 Ê vedada a realização no CEGRAF, de qualquer despesa sem pré
vio empenho, em conformidade com o que estabelece o art. 60 da Lei nq 
4.320, de 17-3-64. Art. 29 Ficam substituídas as atuais ··ordens de Aquisição" 
por "Nota de Empenho", sendo que: I- Os dados relativos à caracterização 
da obra, compra ou serviço bem assim sobre a modalidade de licitação ütili
Z'dda, definida no Título XII do Decreto-lei n• 200/67; Ato n• 11/78, da Co
missão Diretora do Senado Federal e das normas correlatas, serão fornecidos 
pela Seção do Material; II -ficando a Seção de Contabilidade responsável 
pela emissão da ''nota de empenho"; III- deverão nelas ser postas as assina
turas do servidor responsável pelo preenchimento, do chefe da Seção de con
tabilidade e do Diretor Executivo, ou responsável por delegação de compe
tência. Parágrafo único- os processos de aquisição de material, contratação 
de obras ou serviços, serão centralizados na Seção do Material. Art. 39 Nas 
despesas relativas à folha de pagamento de pessoal, obrigações patronais e 
prestação de serviços por -cOncessionárias de serviço público, as .. Notas de 
Empenho" serão emitidas pela Seção de Contabilidade, por estimativa ou 
globalmente, conforme o caso. Art. 49 Os processos que visam a onerar a do
tação ~·Despesas de Exercícios Anteriores" no exercício de reconhecimento 
da divida, serão instruídos com os seguintes dados: I -demonstração do cré
dito orçamentário do exercicio em que gerou a despesa, com identificação do 
saldo não utilizado; II- importância a pagar, nome do credor e data do ven
dmento -do -compro-misslf,-1 I-I-~ justi-ficativa d-a -fa1ta-de--emissão de ·empenho 
prévio da despesa (art. 60 da Lei n• 4.320/64) quanto à hipótese do item I; e 
IV- justificação do motivo pelo qual não foi possível reconhecer no devido 
tempo, para oportuno empenho da despesa, o compromisso cujo reconheci
mento se pretende, na hipótese do item III. Parágrafo Único- A autoridade 
competente para manifestar-se pelo reconhecimento ou não d-o dispêndio rea
lizado, será: I- O Diretor Executivo, até o limite de 500 (quinhentas) vezes o 
maior valor de referência, nos casos de compras e serviços e 1.000 (mil) vezes 
no caso de obras; e ii- o Conselho de Supervisão, nas despesas superiores a 
500 (quinhentas) vezes ao maior valor de referência, nos casos de compras e 
serViços e 1.000 (mil) vezes no caso de obras; Art. 59 Nos processos encami
nhados à Seção de Contabilidade, solicitando reserva de recursos orçamen
tários, para obras, compras e serviços, os bloqueios efetuados terão validade 
pelos seguintes prazos: I - quando oriundos de processos licitatórios de con
vites, 30 (trinta) dias; II - quando oriundos de processos licitatórios de to
mada de preços, 60 (sessenta) dias; e III- quando oriundos de processos lici
tatórios de concorrência, 90 (noventa) dias. § 19 Os prazos previstos neste 
ar~igo não poderão ultrapassar a data de encerramento do exercício financei
ro.§ 29 os prazos só poderão ser prorrogados quando absolutamente neces
sários, ouv"idos o Diretor Administrativo e o Diretor Executivo.§ 39 findos os 
prazos estabelecidos neste artigo e ressalvada a hipótese mencionada no pará
grafo anterior, as reservas de recursos orçamentários serão automaticamente 
canceladas. Art. 6~" Na liquidação da despesa, com base nos títulos e docu
mentos comprobatórios do Crédito, a Seção de Contabilidade verificará: I
a origem e o objeto do pagamento; II- a importância exata a pagar; e III
a caracterização do credor, para extinguir a obrigação. Art. 79 A liquidação 
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da despesa, oriunda de obras realizadas, compras e serviços prestados, terá 
por base: 1- o contrato, ajuste ou acordo respectivo; II- a .. Nota de Empe
nho"; e III- os comprovantes da execução da obra, da entrega do material e 
efetiva prestação de serviços. Art. 89 Antes de efetuar os pagamentos a Seção 
de Contabilidade, deVerá Observar se -oS-PrOcessOs contêm: I- a primeira via 
da nota fiscal, fatura ou recibo, datado e atestado o serviço, o recebimento do 
material ou a execução da obra, com especificação da modalidade de paga
mento a ser utilizada (cheque nominal ou ordem bancária); II -a primeira 
via da "Nota de Empenho" da despesa; e III- cópia do respectivo contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço, fundamentado nessa modalidade de do
cumento. Parágrafo único. Na falta de qualquer documento especificado nes
te artigo, ou na hipótese da não observância de suas normas, a Seção de Con
tabilidade devolverá o processo ao Órgão de origem, a fim de que sejam aten
didas as exigências para sua regulamentação. Art. 99 Este Ato entra em vigor 
na data de sua publicação." O Presidente dá a palavra ao Conselheiro Aiman 
Nogueira da Gama, que apresenta parecer favorável à medida, alegando in
clusive que a mesma é necessária até porque vai permiti-r" que o CEGRAF, à 
semelhança do Senado Federal, discipline melhor as rotinas inerentes à admi
nistração financeira e orçamentária, pois o A.ló eni questão se assemelha ao 
Ato 004/Sf, da Comissão diretora, que disciplina assUntO idêntico no âmbito 
da Administração do Senado Federal. O Conselho por unanimidade aprovou 
a matéria. Continuando com a palavra, o Diretor Executivo faz um relato 
sobre o processo número 1.417-CEGRAF, onde os Revisores solicitam uma 
redução na jornada de trabalho, Esclarece o Diretor ExeCutivo que atendeu o 
solicitado, ficando, a partir de 19 de outubro do corrente ano, os revisores do 
CEGRAF com o Seu horário de trabalho reduzido de (oito) para 5 (cinco) ho
ras corridas, de conformidade com o que dispõe o Art. 59 do Decreto-lei n9 
7.858 de 13-8-45; conforme sugestão apresentada no parecer do Assessor Jurí
dico. O Conselho, após a explanação, aprovou a medida, Continuando com 
a palavra, o Diretor executivo dá conhecimento" ao Conselho da resposta da 
NOVACAP, referente a situação que se encontra a rede de esgotos nas depen
dências do CEGRAF, e que necessitam, conforme vistoria feita por aquela 
Companhia, urgentes providências relativas à limpeza; continuando com a 
palavra, o Diretor executivo, deu ciência aos demais membros do Conselho, 
da nota publicada no Correio Brasiliense, no seguinte teor: ''de ordem do Se
nador Jorge Kalume, SegundoMSecretáriO do Senado Federal e Presidente do 
Conselho de Supervisão do CEGRAF (Ceiúro Gráfico do Senado Federal), 
comunicamos ao_ público em geral, que de acordo com as novas atribuições 
afetas no Centro Gráfico, dOravante somente serão atendidos trabalhos con
cernentes ao Congresso Nacional e excepCionalmente Órgãos da Adminis
tração Pública. Esta decisão se prende ao acúmulo de serviço atualmente exis
tente no Centro Gráfico''. Ainda com a palavra, o Dr. Marcos Vieira, men
cionou a entrega dos Certificados de COnclusão do Primeiro Curso de 
"Noções de Educação Empresarial", aos menores estagiários da Associação 
do Menor Trabalhador do Guará, ocorrido no dia 25 de setembro próximo 
passado, com a presença do Senador Jorge Kalume, Dr. Aiman Nogueira da 
Gama, Diretor-Geral do Seriado Federal, Dr. Alan Viggiano, Chefe do Gabi
nete do Senador Jorge Kalume, Dr. Marcos Vieira, Diretor Executivo do CE
GRAF Geraldo Freire de Brito, Diretor Administrativo do CEGRAF, Fran
cisco Olímpio Pereira-Marçal, Diretor Industrial do CEGRAF, Mário Cesar 
Pinheiro Maia, Encarregado do Segundo Turno da Divisão Industrial do CE
GRAF, Dona Ana Olymtha Antunes Netto Carreira, Representante da As
sociação do Menor Trabalhador do Guará, e presença também de funcio
nários deste Centro Gráfico. O Senhor Presidente comunicou aos membros 
do Conselho, o conteúdo do Oficio n• 0044/81-SSTEC, dirigido pela Sr• Ley
la Castello Branco Rangel, Diretora da Subsecretaria de Edições Técnicas do 
Senado Federal, ao Senhor Diretor-Geral do Senado Federal, onde são feitos 
elogios à nova Diretoria do CEGRAF. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente declara encerrados os trabalhos. Eu, Maurício Silva, Secretário do 
Conselho, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada 
pelos demais membros.- Senador Jorge Kalume, Presidente do Conselho de 
Supervisão- Aiman Nogueira da Gama- Luiz do Nascimento Monteiro
Sarah Abrahão - Luciano de Figueiredo Mesquita - Marcos Vieira. 

ATO DO CONSELHO DE SUPERVISÃO N• 3, DE 1981 

Disr 1e sobre normas de execução financeiro-orçamentárias, no 
âmbito do Centro Gráfico, e dá outras providências. 

0 Conselho de Supervisão do Centro Grãfico, no uso da competência 
~Ltt::: lhe confere o Regimento Interno, resolve: 

Art. 1"' E: vedada a realização no CEGRAF, de qualquer despesa sem 
prévio empénho, em conformidade com o que estabelece o art. 60 da Lei n9 

4.320, de 17-3-64. 

Art. 2\' Ficam substituídas as atuais .. Ordens de Aquisição" por "Nota 
de Empenho", sendo que: 

I~ os dados relativos à caracterização da obra, compra ou serviço. bem 
assim sobre a modalidade de licitação utilizada, definida no Título XII do 
Decreto-lei n' 200/67; Ato n• 11/78, da Comissão Diretora do Senado Fede
ral e das normas correlatas, serão fornecidas pela Seção do Material; 

II - ficando a Seção de Contabilidade responsável pela emissão da 
~·Nota de Empenho"; 

III- deverão nelas ser postas as assinaturas do servidor responsável 
pelo preenchimento, do Chefe da Seção de Contabilidade e do Diretor Execu
tivo, ou responsável por delegação de competência. 

Parágrafo único. Os processos de aquisição de material, contratação de 
obras ou serviços, serão centralizados na Seção do Material. 

Art. 39 Nas. despesas relativas à folha de pagamento de pessoal, abri~ 
gações patronais e prestação de serviços por concessionárias de serviço públi
co, as ~·Notas de Empenho" serão emitidas pela Seçào de Contabilidade, por 
estimativa ou globalmente, conforme o caso. 

Art. 49 Os processos que visam a onerar a dotação "Despesas de 
Exercício Anteriores" no exercício de reconhecimento da dívida, serão ins
truídos com os seguintes dados: 

I - demonstração do crédito orçamentário do exercício em que gerou a 
despesa, com identificação do saldo não utilizado; 

II- importância a pagar, nome do credor e data do vencimento do 
comrromisso; 

III- justificativa d:t falta de emissão de empenho prévio da despesa 
(arl. 60 da Lei n' 4.320/64) quanto à hipótese do item I; e 

IV- justificação do rt:lOtivo pelo qual não foi possível reconhecer no de
vido tempo, para oportuno einpenho da despesa, o compromisso cujo reco
nhecimento se pretende, na hipótese do item III. 

Parágrafo único. A autoridade competente p·ara manifestar-se pelo re
conhecimento ou não do dispêndio realizado, será: 

I- o Diretor Executivo, até o -limite de 500 (quinhentas) vezes o maior 
valor de referência, nos casos de compras e serviços e 1.000 (mil) vezes no 
caso de obras; e 

II- o Conselho de Supervisão, nas despesas superiores a 500 (quinhenM 
tas) vexes ao maior valor de referência, nos casos de compras e serviços e 
1.000 (mil) vezes no caso de obras; 

Art. 59 Nos processos encaminhados à Seção de Contabilidade, solici· 
tando reserva de recursos orçamentários, para obras, compras e serviços, os 
bloqueios efetuados terão validade pelos seguintes prazos: 

I- quando oriundos de processos licitatórios de convites, 30 (trinta) 
dias~ 

II- quando oriundos de processos licitatórios de tomada de preços, 60 
(sessenta) dias; e 

III- quando oriundos de processos licitatórios de concorrência, 90 (no
venta) dias.. 

~ J(> Os prazos previstos neste artigo não poderão ultrapassar a data de 
encerramento do exercício financeiro. 

§ 29 Os prazos só poderão ser prorrogados quando absolutamente ne
cesários, ouvidos o Diretor Administrativo e o Diretor Executivo. 

§ 3q Findos os prazos estabelecidos neste artigo e ressalvada a hipótese 
mencionada no parágrafo anterior, a-s-reservas de recursos orçamentários seR 
rão automaticamente canceladas. 

Art. 6'=' Na liquidação da despesa, com base nos títulos e documentos 
comprobatórios do crédito, a Seção de Contabilidade verificará: 

I - a origem e o objeto de pagamento; 
II- a importância exata a pagar; e 
III- a caracterização do credor, para extinguir a obrigação. 

Art. 79 A liquidação da despesa, oriunda de obras realizadas, compras 
e servíços prestados, terá por base: 

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo; 
11- a "Nota de Empenho"; e 
III- os comprovantes da execução da obra, da entrega do material e 

eretiva prestação de serviços. 

Art. 89 Antes de efetuar os pagamentos a Seção de Contabilidade, de
verá observar se os processos contém: 

I- a primeira via da nota fiscal, fatura ou recibo, datado e atestado o 
serviço, o recebimento do material ou a execução da obra, com especificação 
da modalidade de pagamento a ser utilizada (cheque nominal ou ordem ban
cária); 
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II- a primeira via da "Nota de Empenho" da despesa; e 
III- cópia do respectivo contrato, quando se tratar de obra ou serviço, 

fundamentado nessa modalidade de documento. 

Parágrafo único. Na falta de qualquer documento especificado neste 
artigo, ou na hipótese da não observância de suas normas, a Seção de Conta-

bilidade devolverá o processo ao órgão de origem, a fim de que sejam atendi
das as exigências para sua regularização. 

Art. 9<? Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.- Senador 
Jorge Kalume- Aiman Nogueira da Gama- Luciano de Figueiredo Mesquita 
- Luí;; do Nascimento Monteiro - Sarah Abrahão. 

' ' ' 
' ' 
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PDS 

I. Benedito Canelas 
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3. João Calmon 
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I. leite Chaves 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
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COMPOSIÇÃO 

Presidente: Alberto· Silva 
Vice-PresJdente: José Lins 

Titulares 

I. José Uns 
2. Eunice Michiles 
3. Gabriel Hermes 
4. Benedito Canelas 

1. Evandro Carreira 
2. Mauro Benevides 

1. Alberto Silva 

Suplentes 

PDS 
I. Raimundo Parente 
2.. Almir Pinto 
3. Aloysio Chaves 

PMDB 
l. Marcos Freire 

PP 
I. Mendes Canale 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 3493 
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PMDB 
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· Humberto Lucena 
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Orestes ·Quércia 
Henrique Santillo 
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Evandro Carreira 

LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO 

PARTIDO POPULAR - PP 

Líder 
Evelásio Vieira 

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

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Aloysio Chaves 
1~>-Vice-Presidente: Nelson Carneiro 
2~-Vice-Presidente: Lenoir Vargas 

Titulares Suplentes 
PDS 

I. Aloysio Chaves I. Benedito C01ne!as 

2. Hugo Ramos i João Calmon 
J. lenoir Vargas 3. Almir Pinto 
4. M urilo Badaró 4. Martins Filho 
5. Bernardino Viana 5. Aderbal Jurema 
6. Amaral Furlan 
7. Moacyr Dalla 
8. Raimundo Parente 

PMDB 
I. Paulo Brossard l. Franco Montoro 
2. Marcos Freire 2. Lãzaro Barboza 

J. Nelson Carneiro 3. Humberto Lucena 
4. Leite Chaves 
5. Orestes Quércia 

PP 
I. Tancredo Neves 1. Mendes Canale 
2. José Fragel!i 

Assistente: Paulo Roberto Almeida Campos - Ramal 3972 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 h<>ras 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 4315 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (DF) 
(li membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lourival Baptista 
Vice-Presidente: Mauro Benevides 

TíitiliüCS 

I. Lourival Baptista 
2. Bernardino Viana 
3. Moacyr Dalla 
4. José Caixeta 
5. Martins Filho 
6. Murilo Badaró 

Suplentes 
PDS 

l. Luiz Cavalcante 
2, Almir Pinto 
3. Aderbal Jurema 
4. José lins 

PMDB 
I. Lázaro Barboza I. Henrique Santillo 
2. Mauro Benevides 2. Evandro Carreira 
3. Adalberto Sena 

PP 
I. Saldanha Derzi 1. Affonso Camargo 
2. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Leda Ferreira da Rocha - Ramal 3499 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas . 
local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Ane:to das Comissões - Ramal 3168 

\'ice-Líderes 
Affonso Camargo 

José Frage\li 
Gastão Müller 
Mendes Canale 
Saldanha Derzi 
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LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO PARTIDO 

DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS 

Li der 
Nilo Coelho 

Vice-Líderes 
Aderbal Jurema 
Aloysio Chaves 

Bernardino Viana 
Gabriel Hermes 

José Lins 
Lomanto Júnior 
Moacyr Dalla 
Muri!o Badaró 

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE) 
(li membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: José Richa 
Vice-Presidente: Luiz Cavalcante 

Titulares 

I. Bernardino Viana 
2. José Uns 
3. Arno Damiani 
4. Milton Cabral 
5. Luiz Cavalcante 
6. Josê: Caixeta 

I. Roberto Saturnino 
2. Pedro Simon 
3. Jose Richa 

L José Fragelli 
2. Alberto Silva 

Suplentes 
PDS 

l, Lomanto Júnior 
2. Gabriel Hermes 
3. Vicente Vuolo 
4. Benedito Canelas 

PMDB 
I. Marcos Freire 
2. Teotônio Vilela 

PP 
I. Affonso Camargo 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro- Ramal 3495 

Reuniões: Quartas-feiras, às 09:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

-Anexo das Comissões_- Ramal 3256 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adc:rbal Jurc:ma 
Vicc:-Prc:siôc:nie: Gastão Müiler 

Titulares Suplentes 
PDS 

!. Aderba!Jurc:ma I. Lomanto Júnior 
2. Jollo Calmon 2. Gabriel Hermes 
3. Eunice Michiles 3. João Lúcio 

4. Tarso Outra 
5. José Sarney 

PMDB 
1. Adalberto Sena I. Marcos Freire: 
2. Franco Montoro 2. Mauro Benevidc:s 
3. Pedro Simon 

PP 
I. Gastão MUller 1. Evelásio Vieira 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492 
Reuniões:- Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Lo_cal: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-:-_ AnexQ das Comissões ...... Ramal 3546 
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COMISSÃO OE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Fram:u Montara 
Vice-Presidente: Gabriel Hermes 

Titulares 

I. Raimundo Parente 
2, Lomanto Júnior 
3, Amaral Furlan 
4. Amaral Peixoto 
5. Martins Filho 
6. Tarso Outra 
7. Gabriel Hermes 
8. Bernardino Viana 
9. A! mi r Pinto 

L Mauro Benevides 
2. Roberto Saturnino 
3. Pedro Simon 
4. Teotõnio Vilela 
4. Franco Montoro 

L Tancredo Neves 
2. Affonso C amargo 
3. Mendes C:male 

Suplentes 
PDS 

I. José Guiomard 
2. Lourival Baptista 
3r Benedito Canelas 
4. Vicente Vuolo 
5. José Uns 

PMDB 
I. Humberto Lucena 
2. Paulo Brossard 
3. José Richa 

PP 
l. Saldanha Derzi 
2. José Fragelli 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca- Ramal 3493 
Reuniões.: Quintas-feiras. às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 4323 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCiAL- (CLS) 
(9 membros) 

CDMPOS[ÇÃO 

Presidente: Raimundo Parente 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 
PDS 

I. Raimundo Parente I Arno Damiani 
2. Aloysio Chaves 2. Aderbal Jurema 
3. Moacyr Dallu 3. Almir Pinto 
4. Eunice Michiles 
5. Gabriel Hermes 

PMDB 
L Franco Montoro I. Agenor Maria 
2. Humberto Lucena 2. Nelson Carneiro 
3. Jaison Barreto 

PP 
I. José Fragelli I. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sula da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3339 

COMISSÃO DE MINAS E El"ERGIA- (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice-Presidente: Teotónio Vilela 

Titulares 

L Milton Cubra\ 
2. Luiz Cavalcante 
3. Josê Uns 
4. Almir Pinto 

I. Henrique Santillo 
2. Teotõnio Vilela 

I. A ffonso Camargo 

Suplentes 
PDS 

1. Dinarte Mariz 
2. Gabriel Hermes 
3. Martins Filho 

PMDB 
l. Roberto Saturnino 

PP 
I. Alberto Silva 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3652 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào !I) 

COMISSÃO DE MUKIClPIOS- {CM) 
( 17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lomanto Júnior 
V ice-Presidente: Agenor Maria 

Titulares 

L Almir Pinto 
2. Lomanto Júnior 
3. Amaral Furlan 
4. Amaral Peixoto 
5, Benedito Canelas 
6. Amo Damiani 
7. Moacyr Dalla 
8. Raimundo Parente 
9, Vicente Vuolo 

I. José Richa 
2. Orestes Quércia 
3. Evandro Carreira 
4. Lázaro Burpota 
S. Agenor Maria 

I. Gastão MUller 
2. Affonso Camargo 
3. Mendes Canale 

Suplentes 
PDS 

I. Tarso Outra 
2. Aderbal Jurema 
3. José Sarney 
4. Murilo Badaró 
5. José Caixeta 

PMDB 
I. Marcos Freire 
2. Jaison Bal-reto 
3. Humberto Lucena 

PP 
L Alberto Silvu 
2. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões~ Ramal 3122 

COM[SSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice-Presidente: Murilo Badaró 

Titulares 

I. Joàc Calmon 
2. M urilo Badaró 
3. Aderbal Jurema 

Adalberto Sena 

I. Sa\dunha Derzi 

Suplentes 
PDS 

I. José Sarney 
2. Moacyr Oalla 

PMDB 
I. Evandro Carreira 

PP 
I. Mendes Canale 

Assistente: Fátima Abrahão de Araújo - Ramal 3266 
Reuniões: Quintas-feiras, às 14:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3\21 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Luiz Viana 
[9-Vice-Presidente: Paulo Brossard 
29-Vice-Presidente: Amaral Peixoto 

Titulares 

I. Luiz Viana 
2. Tarso Outra 
3. Lomanto Júnior 
4. Amaral Peixoto 
S. João Calmon 
6. Aloysio Chaves 
7. José Sarney 
8. Lourival Baptista 

I. Paulo Brossard 
2. Nelson Carneiro 
3, José Richa 
4. Mauro Benevides 
5. Marcos Freire 

Suplentes 
PDS 

I. Aderbal Jurema 
2. Bernardino Viana 
3. Amaral Furlan 
4. Moacyr Dalla 
S. Martins Filho 

PMDB 
I. LeiteChaves 
2. Pedro Simon 
3. Roberto Saturnino 
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PP 
l. Luiz f."ernundo Freire 
2. Tano.:redo Neves 

l, Saldanha Derzi 

Assistente: Lcilu Leivas ferro Costa - Ramal 3497 
Reumões: Quurtal>-feiras, às l-1:00 horas 
Locul· Sula da CumissàÔ, na Alu Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 3254 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membros) 

COMPOS[ÇÃO 

Presidente: Jaison Barreto 
Vice-Presidente: Almir Pinto 

Titulares 

l. Lomunto Júnior 
2. Almir Pinto 
J. José Guiomard 
4. Lourival Baptista 

Henrique Santillo 
1 Jaison Barreto 

I. Saldanha Derzi 

Suplentes 
PDS 

I. Benedito Canelas 
2. JoàoCalmon 
3. Arno Damiani 

PMDB 
.I. Adulb~rto Sena 

PP 
L Gastão Müller 

Assil>tcnte: Li:.da Ferreira du Rocha - Ramal 3499 
Reuniões: Quintas-feiras. às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3020 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSNJ 
(7 membros~ 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
V ice-Presidente: José Fragelli 

Titulares Suplentes 
PDS 

\. Dinarte Mariz L Raimundo Parente 
2. Luiz Cavalcante 2. Amaral Furlan 
3. JoséGuiomard 3. Josê Caixeta 
4. Murilo Badaró 

PMDB 
1. Mauro Benevides I. Orestes Quércia 
2. Agenor Maria 

PP 
I. José Fragelli L Gastão MUller 

Ass.istente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala s"enador Alexandre Costa 

- A nexo das Comissões - Ramal 3020 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 
Vice-Pres.idente: Raimundo Parente 

Titulares Suplentes 
PDS 

I, Raimundo Parente L Helvídio Nunes 
2. Aderbal Jurema 2. Bernardino Viana 
3. Lourival Baptista 3. José Guiomard 
4. Moacyr Dal\a 

PMDB 
L Agenor Maria 1. Lázaro Barboza 
2. Humberto Lucena 

PP 
l .' Gastão Müller I Luiz Fernando Freire 

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feiras, às \I :00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexõ das Comissões- Ramal 3121 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUN{CAÇÕES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

{7 membros) 

COMPúSIÇÃO 

Presidente: Vicente Vuolo 
Vice-Presidente: Benedito Ferreira 

Titulares 

1. Vicente V uolo 
2. Benedi~o Ferreira 
3, Aloysio Chaves 
4. Mi!tOn Cabral 

Suplentes 

PDS 

I. Lomanto Júnior 
2. Luiz Cavalcante 
3. Amaral Peixoto 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

I. Evandro·Carreira 

2. Lázaro Barboza 

I. AlbertoSilva 

PMDB 

L Orestes Quêrcia 

PP 

I. Affonso Camargo 

Assi5tente: Marcelino do5 Santos Camello - Ramal 3498 

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 

Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Ane:to das Comissões- Ramal 3130 

Scxta~feira 9 5295 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS 
Chefe: Alfeu de Oliveira 
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho 

- Andar Térreo - 211-3507 
Assis.lenles: Helena Isnard Accauhy- 211-3510 

Mauro Lopes de Sá - 21 I-3509 
Freder!c Pinheiro Barreira- 211-3503 
Maria de Lourdes Sampaio- 2!!-3503 
João Hélio Carvalho Rocha- 211-3520 

C) SERVIÇO DE COMISSÕES ESPECIAIS E DE IN
QUERITO 
Chefe: Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz- 211-3511 
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes- 211-3512 

Elizabeth Gil Barbosa Vianna- 21 1·3501 
Nadir da Rocha Gomes - 21 1-3508 
Ciayton Zanlorenci- 211-.3502 

SERVIÇO DE COMISSÕES PERMAI\ENTES 
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DAS 

COMISSOES PERMANENTES PARA O BIENIO 1981/1982 

TERÇA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

QUINTA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTEI\TE 

Horas Comissões Horas Comissões 

Sala da COmissão, na Ala 
10:00 CAR Senador Alexandre Costa GUILHERME 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CEC Senador Alexandre Costa SÉRGIO 

Ramal3024 Ramal3546 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CA Senador Nilo Coelho Sl'.RGIO 

Ramal3378 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CF Senador Nilo Coelho GUILHERME 

Rama14323 

Sala da Comissão, na Ala 

QUARTA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

10:00 cs Senador Alexandre Costa LEDA 
Ramal3020 

Horas Comissões 

Sala da Comissão, na Ala 
09:00 CE Senador Nilo Coelho FRANCISCO 

Sala da Comissão, na Ala 
LUIZ 11:00 CLS Senador Alexandre Costa 

Ramal3339 CLÂÜDIO 

Ramal3256 
~-

Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala PAULO 
09:30 CCJ Senador Alexandre Costa ROBERTO 

Ramal4315 

11:00 CM Senador Alexandre Costa GONÇALVES 
Ramal3122 

Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 DF Senador Alexandre Costa LEDA 

11:00 CT Senador Alexandre Costa MARCELINO 
Ramal3130 

Ramal 3168 
Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala 
10:30 CME Senador Alexandre Costa GONÇALVES 

14:00 CR Senador Alexandre Costa FÁTIMA 
Ramal3121 

Ramal3652 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CRE Senador Nilo Coelho LEI LA 

Rama13254 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CSN Senador Alexandre Costa MARCELINO 

Ramal3020 

Sala da Comissão, na Ala LUIZ 
11:00 CSPC Senador Alexandre Costa 

Ramal312l CLÁUDIO 
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Organização da Administração Federal 
(Decreto-Lei n<? 200/67) 
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A obra contém, além dos textos do Decreto-lei n9 200 e da 
Legislação Alteradora e Correlata, anotações a respeito das 
transformações sofridas pelos organismos do Governo, tendo 
em vista, sobretudo, a criação, a extinção e a alteração de de
nominação de órgãos. 

Preço: 

Cr$ 350,00 

A publicação pode ser adquirida na Subsecretaria de 
Edições Técnicas- Senado Federal (229 andar)- Brasílía-DF 
( CEP 70160) ou pelo reembolso postal. 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXVI- N• 127 SÁBADO, 10 DE OUTUBRO DE 1981 BRASfLIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I -ATA DA 178• SESSÃO, EM 9 DE OUTUBRO DE 1981 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Leitura de projctos 
-Projeto de Lei do Senado n• 299/81, de autoria do Sr. Senador 

Valdon Varjão, que obriga as empresas que operam consórcios a repassar 
aos consorciados descontos obtidos do fabricante ou revendedor, e dâ ou
tras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n• 300/81- Complementar, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que modifica dispositivo da Lei Comple
mentar n9 11, de 25 de maio de 1971, que instituiu o Programa de Assistên
cia ao Trabalhador Rural. 

1.2.2 - Comunicações da Presidência 
-Recebimento do Ofício n• S/25/81 (n• 253/81, na origem), do Sr. 

Governador do Estado do Piauí, 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. 

- Convocação de sessão extraordinária, a realizar-se hoje, às 18 ho
ras e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 
SENADOR JUTAHY MAGALHAES- Homenagem ao Presidente 

egípcio Arruar Sadat, recentemente assassinado por aç_ão terrorista. 
SENADOR EVELÁS/0 VIEIRA - Problema do desemprego no 

País. 
SENA DOR ITAMAR FRANCO- Sesquicentenário da Polícia Mili

tar de Minas Gerais. 
SENADO-R ADERBAL JUREM A- Necrológio do Conselheiro Fá

bio Correa de Oliveira Andrade, falecido em Recife. 
SENADORA EUNICE MICHILES·- Evasão de recursos fiscais 

que, por força de lei, deveriam ser aplicados no Estado do Amazonas. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

Projeto de Resolução n"'49 /81, que ã-utoriza o Governo do Estado de 
Mato Grosso do Sul, a realizar operação de empréstimo externo no valor 
deUS$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos), destinado ao 
programa de investimentos do Estado. Votação adiada por falta de .. quo
rum''. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 72/79, que dá nova redação ao caput 
do artigo 55 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, Lei Orgânica da Pre
vidência SociaL Votação adiada por falta de quorom. 

- Projeto de Lei da Câmara n9' 27/81, que autoriza o Poder Executi
vo a "instituir a Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande 
do SuL Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 90/81, que autoriza o Governo do Estado 
do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e quatro mi-

lhões, cinqüenta e três mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida con
solidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n~ 93/81, que autoriZa a Prefeitura Munici
pal de Guaxupé (MO) a elevar em Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões 
de cruzeiros)~ o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9' 95/81, que autoriza a Prefeitura- Muilici
pal de Macapã (AP) a elevar'em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução nll 96/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Maringá (PR) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e vinte e 
sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e cinco centavos). Votação 
adiada por falta de quorom. 

-Projeto de Resolução n"' 205/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Santo André (SP) a elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove 
milhões, setenta mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito cen
tavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorom. 

- Projeto de Resolução n9' 7/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Coqueiral (MO) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões. se
tecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9' 68/81, que autoriza a Prefeitura Muncipal 
de Florianópolis (SC) a elevar em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito mi
lhões e seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n~ 84/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Castanhal (PA) a elevar em Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e 
nove milhões, setecentos e cinqUenta mil, quarenta' e seis cruzeiros e cin
qüenta e sete centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução nll 91/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Balsas (MA) a elevar em Cr$ 2.722.000,00 (dois milhões, setecentos 
de vinte _e doj_s mil crllz_eiros), o rnontantç de sua dívida consolidada. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9' 8/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Franca (SP) a elevar em Cr$ 29.272.025,36 (vinte e nove milhões, du
zentos _e setenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos), 
o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quo
rum. 

-Projeto de Resolução n"' 64/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Itatiba (SP) a elevar em Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, nove
centos e cinqüenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois 
centavos), o montar te de sua dívida consolidada. Vota~ào adiada por falta 
de quorum. 
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-Projeto de Resolução n9 4j81, que 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 centavos), o montante de 
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resoluç-ão n9 5/81, que autoríza a Prefeitura Municipal 
de Alterosa (MO) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, se
tecentos e cinqüenta e seis mil, 5;etecentos e vinte e cinco cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quornm. 

-Projeto de Resolução n9 6(81, que aUtoriza a Prefeitura Muriicipal 
de Bernardino de Campos (SP) a elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois mi
lhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros, e 
vinte e quatro centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 38/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e 
dois -milhões, quatrocentos e oitenta e três rriíl, seiScentos e trinta cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quornm. 

-Projeto de Resolução n9 88/S"í,que autoriza a Escola Superior de 
Educação Física de Goiás a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros). 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 101/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Maceió (AL) a elevar em Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta mi
lhões, duzentos e treze mil, novecentos e trinta e nove cruzeíros e quarenta 
e cinco centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada 
por falta de quonmz. 

-Projeto de Resolução n9 60/8 I, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito 
milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n9 102/8 I, q_ue autoriza a Prefeitura Munici
pal de Joinvile (SC) a elevar em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e 
seis milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros), o montante de sua dívi
da consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 108(81, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, 
vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqüenta 

.e nove cruzeiros e setenta e nove centavos), o montante de sua dívida con
solidada. Votação adiada por falta de quornm. 

-Requerimento n9 40/KI", do Senador Lourival Baptista, solicitando 
a transcrição, nos anais do Senado Federal, do artigo do escritor Josué 
Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro Eduardo Portella na Aca
demia Brasileira de Letras. Votação adiada por falta de quorum. 

- Requerimento n9 43/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando 
a transcrição, nos anais do Senado Federal, das ordens do dia dos Minis
tros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, baixadas em comemo
ração ao 179 aniversário da Revolução de Março de 1964. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Requerimento n'i' 268/81, do Senador Marcos Freire, solicitando 
urgência, para o Projeto de Lei do Senado n9 240/80, do Senador Franco 
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados 
e empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS, e 
INAMPS). Votação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n9 149/81, do Senador Mauro Benevides, solicitan
do a transcrição, nos anais do Senado Federal, do artigo intitulado '"O 
Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Monetário", de autoria do 
economista SérgiO Machado, publicado no Jornal do Brasil, edição de 23-
6-81. Votação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n9 313/8 T; do Senador Marcos Freire, solicitando 
urgência para o Projeto de Lei do Senado n9 156/79, do Senador Humber
to Lucena, que institui o seguro-desemprego e determina outras providên
das. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto" de Lei do Senado n<? 22/81, do Senador Jorge Kalume, que 
dispõe sobre enquadramento de professores colaboradores e auxiliares de 
ensino e dã outras providências. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 117 j79, do Senador Jorge Kalume, 
que dispõe sobre a aplicação, corno incentivos fiscais, na ârea da SU
DAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e 
jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal e dá outras providências. Vo
tação adiada por falta de quonun. 

-Projeto de Lei do Senado n• 357 j79, do Senador Orestes Quêrcia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e 
empregados em cemitérios. (Apreciação preliminar da juridicidade). V o~ 
tação adiada por falta de quornm. 

-Projeto de Lei do Senado n9 142(80, do Senador Orestes Quércia, 
alterando o dispositivo da Lei n• 3.807 de 26 de agosto de 1960, que dispõe 
sobre a Lei Orgânica da Previdência Social. (Apreciação preliminar da 
cunstitucionalidade). Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 146/80, do Senador Oiestes Quércia, 
que isenta do imposto de renda do 139 salãrio. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade). Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 163/80, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para _os garçons. 
Apreciação preliminar da constitucionalidade. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n9 40/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Betim (MO) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecen
tos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Discussão 
sobrestada por falta de quorum para a votação do Requerimento n9 
309/81. 

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Considerações sobre a política 
tributária do Governo, em especial, -no concernente a incidência do ICM. 

SENADOR JOSE L!NS. Como Líder- Custos da implantação do 
Programa Nuclear Brasileiro. 

SENA DOR DIRCEU CARDOSO- Exposição, em Brasília, da pin
tora capixaba Nice do Nascimento. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo em favor de servidores 
do Extinto DCT. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Iniciativa de empresa nacio
nal, de apoio às APAEs de todo o País, 

SENADOR JORGE KALUME- Necrológio dos Srs. João Câmara 
de Arruda e Armando Geraldo. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Condenando violência poli
cial praticada contra menor em dependência da Delegacia de PoHcia, de 
lguatu- CE. 

1.5- DESIONAÇAO DA ORDEM DO DIA DA PRO X IMA SES
SAO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 179', SESSÃO, EM 9 DE OUTUBRO DE 1981 

2.1 -ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 - Ofícios do Sr. 1?-Secretário da Câmara dos Deputados 
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 
-Projeto de Lei da Câmara n' 100/81 (n' 918/79, na Casa ·de ori-

gem), que acrescenta parágrafo ao art. 236 da Consolidação das Leis do 
Trabalho- CLT, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 
1943. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 30/SI (n' 114/81, na Câmara 
dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da República a 
ausentar-se do País pelo prazo de_20 (vinte) dias, a partir de 17 de outubro 
de.l981. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 31/81 (n• 109/81, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação no Campo 
dos Usos Pacíficos d_a Energia Nuclear, firmado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru, em Lima, 
a 26 de junho de 1981. 

- Projeto de Decreto Legislativo n9 32/81 (n9 110/81, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Anexo IV (Seguros) ao Convênio 
sobre Transporte Internacional Terrestre, adotado pela X Reunião de Mi
nistros de Obras Públicas e Transportes dos Países do Cone Sul. realizada 
em Brasília, no período de 13 a 17 de outubro de 1980. 

2.2.2 - Pareceres 
Referentes à seguinte matéria: 
Mensagem n• 72, de 1981. 

2.2.3 - Comunicações da Presidência 
- Referepte _a9 Projeto de Decreto Legislativo n'? 30/81 lido no Ex

pediente. 
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-Recebimento do Oficio n• S-26/81, do Sr. Governador do Estado 
de Minas Gerais, solicitando autorização para rillizar operação de em
préstim-o externo. 

2.3 - ORDEM DO DIA 
- Redação final do Projeto de. Decreto Legislativo n• 5, de 1981 (n• 

76/80, na- Câmara -dos Deputados), que aprova o textO do Convênio de 
Cooperação Cultural e Educacional, concluído entre o GoVerno da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, 
em Brasília, a 29 de julho de 1980. Aprovada. Ã Promulgação. 

- Projeto de Lei do Senado n• 109, de 1980, do Senador Nelson Car
neiro, que revoga o parágrafo único dO 3.rt. 49 da Lei n'? 5.869, de li de ja
neiro de 1973, que institUiu o CódigO de ProcCss6 CiviL Aprovado, em- se
gundo turno. Ã Câmara dos Deputados .. 

2A- MA TERIAS APRECIADAS APOSA ORDEM DO DIA 
-Projeto de Decreto Legislativo n• 30/81, lido no Expediente. Apro

vado, após pareceres das comissões téCiiicas, lerido usado da palavra na 
sua discussão os__Srs. Gilvan Rocha, Itamar Franco, José Lins e Evelãsio 

Vieira, e encaminhado a votação o_ Sr. Mauro Benevides. Ã Comissão de 
Redação. 

- RedaÇão final do Projeto de Decreto Legislativo n9 30/81. Aprova
da, à promulgação. 

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR 
Do Sr. Evelásio Vieira, pfofeiído na sessão de 8 de outubro de 1981. 

.4- RETIFICAÇOES 
-- Ata da 168• Sessão Corijllnta, realizada cm 30 de setembro de 

1981. ' 
5- ATO DO PRESIDENTE DO SENADO 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

.8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 178~ SESSÃO, EM 9 DE OUTUBRO DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da. 46~ Legislatura 

PRESIDI<:NCIA DOS SRS. PASSOS PôRTú, JORGE KALÜME E ALMIR-PINTO 

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

Adalberto Sena -Jorge Kalume- Eunice_Michiles_- Raímuodo Pa
rente- Jarbas Passarinho -Alexandre Costa- Alberto Silva- Helví.dio 
Nunes- Almir Pinto -José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria.:_ 
Humberto Lucena -Milton Cabral - Aderbal Jurema - João Lúcio -
Luiz Cavalcante- Çiilvan Rocha- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães
Dirceu·Cardoso -João Calmon -Itamar Franco- Benedito Ferreira
Henrique Santillo- Valdon Varjão- Mendes Canale- Affonso Camarg·o 
-José Richa - Evelásio Vieira -Jaison Barreto -Arno Damiani" -
Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aherta a sessão. 

Sob a proteçào de Deus iniciamos riósSoS trabalhOs: 
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1 "'-Secretário. 

São lidos os seguintes. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 299, DE 1981 

Obriga as empresas que operam consórcio a repassar 
aas consorciados descontos obtidos do fabricante ou re
vendedor, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 As empresas que operam com -consórcio ficam obri

gadas a repassar a favor dos consorciados as diferenças_ de preços 
obtidas. como descontos, dos fabricantes ou revendedores dos pro
dutos transacionados. 

§ 1.0 Só serão majoradas as prestilções dos consórcios com 
a prévia aqu'escência dos consorciados, ato deliberado_ em Assem
bléia. 

§ 29 Fica vedada a cobrança de taxa de qualquer natureza, multas ou 
reajustamento de parcela anterior_ vencida antes do aumento deliberado. 

Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na data d_e_ sua publicação. 
Art. 3.0 Revogam-Se as disPosições· em Contrário. 

Justificação 

Constitui um instrumento altamente inflacionário a exorb:
tància cometida pelas administradoras d_e consórcios. -Poucas não 
têm sido as vez.es em que, nos últimos te:mpos, nos deparamos 
com abusos praticados por estas- empresas. causando prejuízos 
aos ·que r-acorrem a essa modalidade de participação, _objetivando, 
principalm,ente, a aquisição de um veiculo para uso próprio. Tais 
empresas, além de cobrarem taxas vultosas para inscrição dos 
participantes, exigem-lhes comprometimentos inadiáveis e cres-

çe:ntes, sem qualq"u-er possibilidade de verificaçã"o ou contestação 
Qqntudo, .se obtê_.ttl desconto.~ à cus~a õ.e investimentos. ,que per
tencem aos consorciados, não se lembram de repassar tais van
tagens a quem de direito, auferindo, assim. mais uma adjudica ... 
ção ind·evida. Tal situação se verifica, por exemPlo, com o des
conto - que recebem· dos fabricantes ou fornecedores - sobre 
o preç6 dos veiculas que, como intermediários!. adquir·em em nome 
dos consorciados. Essa modalidade de retenç.ao, qu-e corresponde 
p. uma verdadeira apropriação indébita, d·eve ser objeto de proi
bição a fim_ de_ que sejam resguardados os legítimos interesses 
dos . consorciados. 

Além disso, o modelo existente transformou o consórcio em 
verdadeiros jogos de azar, rifas ou loteria, em que o consorciado 
paga duas vezes ou mais pelo direito de possuir um carro, contra
riando, na essência, sua finalidade precipua que é a compra do 
veíc.ulo por um preço accessivel, como tem ocorrido nos consórcios 
administradcs por associações de classes. 

Pretende-se, com a medida:, assegurar aos consoroiados opor
tunidades mais eficientes de adquirir seus carros por um preco 
real de compra, sem os constrangimentos do regim·e desig~al do 
Javorecimento que, atualmente, amparam as administradoras de 
~consércios, hoje inúrnero.s s~ alastrando no país, se tornando 
·:=ngodo de enriquecimento ilícito, a custa da bolsa popular. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1981. - Valdon Varjão. 
r As Comissões de Constituição e Justiça e de Eco

nomia.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 300, DE 1981- COMPLEMENTAR 

- .Modifica dispositivo da Lei Complementar n. 0 11, de 
25 de maio de 1971, que instituiu o ProgTama de Assistência 
ao Trabalhador Rural. 

O Congresso Nacidna·l decreta: 
Art. 1.0 O art. 9.0 da Lei Complementar n.0 11, de 25 de maio 

de 1971, pasoa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 9.0 O auxílio-funeral, no im'[J{lrte de três (3) 

salários mínimos de maior vigência do País, será devido 
por morte do trabalhador rural ou de qualquer de seus 
dependentes_e. pago a quem, de1Jen1ente ou não, comprova
dament.e houver arc~d9 .com a.s_ desp-e-sas do sepultamento." 

Art. 2;~ -A·~: despesas decorreu~ da execução desta. Lei cor
rerão à conta dos recursos de custeio próprios da previdência rural 
cart. 15 da.Lei Complementar n.o 11, de 25 de m"-lO de 1971). 

Art. 3.0 Esta Lei_ coinPiemenhir-.entrará em.vigOr na data de 
sua publicação. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário. 
Justificação 

O valor do auxílio-funeral deve elevar-se porqu-e, em verdade, 
o .corre&pondente a ·um salárto mínimo, tal como estã na Lei vi-
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·gente, não basta para a.s despesas de qualquer funeral, por mais 
modesto que .seja. 

De outra parte, parece-nos - e também ao Sindicato dos 
Trrubalhadores Rurais de Bento Gonçalves, RS - que o benefício 
deva ser pago quando .falece qualquer dos dependentes do traba
lhador rural, já que a morte de um deles repl'le:Senta sempre ónus 
além drus possibilidades da família tr3!balhadora rural. 

Sala das Sessões, 9 de outubro de 1981. - Nelson Carn.eiro. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI OOMPLEMENTAR N.0 11, DE 25 DE MAIO DE 1971 

Art. 9.0 O auxilio_-funeral será devido, no importe de um sa
lário mínimo regional, por morte do trabalhador rural che!e da 
unidade familiar ou seus dependent·es e_ :pago àquele que compro
vadamente houver providenciado, às suas expensas, o sepultamento 
respectivo. 

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Legisla
ção Social e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetes lidos serão publica
dos e remetidos às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência recebeu, do Go· 
vernador do Estado do Piauí, o Ofício n9 S/25, de 1981 (n9 253/81, 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 empréstimo externo, no viilor de USS 10,000,000.00 (dez milhões de 
dólares), para o fim que especifica. 

A matéria será despachada às ComiSsões de Finanças. e de Constituição e 
Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência convoca sessão 
extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à apre
ciação das seguintes matérias: 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 5, de 1981; e 
Projeto de Lei do Senado n• 109, de 1980. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Tão antigO qUanto a instauração do poder nas sociedades organizadas, o 
crime de lesa-magestade sempre teve uma certa especificidade entre as outras 
figuras delituosas. 

Se por um lado, em razão do bem jurídicO violado, sCmpre mereceu uma 
exacerbação das· penas, que lhe foram cominadas, por outro, é comum 
admitir-se uma certa nobreza no motivo que o anima. 

Sua motivação não é vista como fútil nem torpe, e na própria sociedade 
em que é cometido haverá sempre uma parcela a ju-stificar o seu autor pela 
idéia de que .. a resistência à opressão é um direito e o mais sagrado dos deve
res do homem." 

Sendo assim, não é de espantar-se que, a cada investida do criminoso 
político não faltam lamentos e iras, assim como aplausos e júbilos em massas 
populacionaiS dotadas de senHm6iltos aGütgôriicos. 

E, por mais chocante que nos tenha parecido o atentado que vitimou o 
Presidente Anwar Sadat (que o milagre televisivo tornou ainda mais brutal a 
nossos olhos estupefatos), nem por isso alterou-se a verdade milenar. 

A morte deste Chefe de Estado, mártir a paz para muitos, foi amplamen
te lamentada como a causadora de um vazio insubstituível. 

Enquanto em outras paragens o mesmo fato foi recebido com palavras 
vivas e tíros de festim, já Que a vítima não pa"SSàva de um "traidor", de um 
"títere ationado pela molas de Washington", do autor "da paz em separado" 
com Israel. 

Mas, o que não parece admissível é a atifude- de total neutralidade diante 
do ocorrido. 

E se ê preciso enfileirar-se num ou outro _dos partidos, queremos desta 
tribuna demonstrar porque nos situamos entre aqueles aos quais a morte de 
Sadat causou espanto, indignação, Imensa- tristeza, ao mesmo tempo que 
apreensões e uma grande dúvida. 

Srs. Senadores, aqueles que se comoveram com a brutalidade do atenta
do ao Chefe da Nação egípcia admiravam as qualidades de seu caráter e com
preendiam a gravidade de sua missão. 

Anuar Sadat, o camponês criado .. às margens do Nilo'\ chegou à 
Presidência da República depois de um passado de lutas em prol da indepen-

dência de sua Pátria e nela se manteve, por uma dezena de anos, sempre em
penhado num objetivo maior: a incessante e desafiadora procura da paz. 

A independência política e económica do milenar Egito foi sua busca a 
princípio, quando a amizade com Gamai Abdel Nasser fê-lo participar dare
belião que pôs termo ao Reino de Faruk, em 1953. 

A partir daí, seria necessário consolidar esta independência, desde 1922 
upenas formal, já que o Egito de Faruk se submetia, em muitos pontos, ao 
domínio britânico. 

Com Nasser participou Sadat de uma política i"ndependente, que queria 
desvincular o país da influência soviética, que lhe patrocinava armas de com
bate, realizando um equilíbrio maior entre os interesses russo-americanos, na 
medida necessária à novel República. 

Sob a égide de Nasser empreendeu o Egito três campanhas contra Israel, 
e também houve lutas contra este povo, durante o próprio governo de Sadat, 
já que foi deste apenas a decisão, de um quarto ataque ao Estado Sionista, em 
1973. 

~ E desta semivitória, paralisada pela intervenção americana em favOr de 
Israel, começará a moldar-se a personalidade de um outro homem público, 
defensor não mais da guerra, mas arquiteto incansável da paz. 

Sabia ele, melhor e mais sofridamente que ninguém, quão dificil e impor
tante se mostrava a paz sonhada. 

Dificil porque a guerra santa, até então persistente entre povos árabes e 
Israel partia de diferentes pontos de vista religiosos, mas determinava, para
doxalmente, a sacralização dos mesmos lugares, pelos quais as duas facções 
digladiava com intransigência-. 

Importante a paz era, e não apenas para os povos em combate. Dela de
pendia todo o equilíbrio de forças mundiais e, principalmente, da paz egípcia 
resultara, no mundo ocidental, grande parte do aprovisionamento de pe
tróleo, na sua mais favorável passagem através do Golfo Pérsico. 

"Quem não muda o seu pensamento não pode mudar a realidade que o 
cerca" teria dito o Presidente Sadat na época de sua vida em que mais colabo
rou para os interesses ocidentais, reabrindo, em 1975, o Canal de SueZ à pas
sagem de nações não-árabes, que a esta importante via de acesso não tinham 
mais direito em razão de ato de seu predecessor no Governo, nos anos sessen-
ta. 

Não lhe bastava contudo esta pax mercatoria! 
Queria a paz íntima, profunda, a paz que, motivos religiosoS impediam 

átabes e israelenses de compartilhar. 
E depois de longamente amadurecê-la em seu pensamento, sem intransi

gências, foi por ela orar, no front inimigo, ou inais precisamente na Mesquista 
AI-Aksa, na cidade santa de Jerusalém. 

O Sr. José Lins -Permite V._ Ex• um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Pois não, nobre Senador. 

O Sr. José Liizs- Senador Jutahy Magalhães, essa é uma homenagem 
justa que V. Ex• presta hoje a um dos .maiores líderes da Humanidade, neste 
século, e sem dúvida o homem que mais se distinguiu no Mundo Árabe, pelo 
esforço em favor da pacificação dO Oriente. Foi logo depois que Sadat 
reabriu o Canal de Suez, após a gUerra do Yom-KíPpur, qUe os judeus encon
tram nas margens do Canal 39 cadáveres de soldados israelitas. Lançaram, 
então, mão de toda a diplomacia, para reaver esses cadáveres. Queriam saber 
qual o custo da entrega dos seus mortos. Sadat simplesmente respondeu: "A 
paz está acima de tudo. Nada deve _custar aos judeus os corpos dos seus ir
mãos. Simplesmente venham buscá-los, esta é uma tarefa humanitária". Isto 
mostra a grandeza do homem e a sua firme intenção de pôr fim à luta no Ex
tremo Oriente. Depois daquela guerra, ele transformou-se no profeta da paz 
entre árabes e judeus. Quero com V. Ex• homenagear esse grande líder da Hu
manidade ora tragicamente desaparecido. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu agradeço o aparte de V. Ex• Se· 
rrudor José Lins, que vem engrandecer este pronunciamento que faÇo, em ho
menagem ao falecido Presidente do Egito, aquele que gostaria de ter em seu 
túmulo inscrito que foi um homem que lutou pela paz, para a paz e que mor
reu pela paz e, realmente, até o último instante de sua vida, ele fez muito pela 
paz do mundo. 

Continuando, Sr. Presidente: 
Sad~~ queria conseguir a pãZ, mas não a queria imposta, e sim negõcia-

da. 
Dela precisava, sem dúvida, mas não poderia abrir mão da volta integral 

do Sinai aos árabes; precisava honestamente lutar pela autonomia palestina 
nos territórios de Cisjordânia e Gaza. 

Foi tocante vê-lo partir em busca do ideal, incompatibilizado com seus 
próprios-ministros demisSionários, sem votos de boa viagem, apenas levando 
consigo ""o sonho de um acordo justo". 
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Consegui-lo no papel, através da mediação americana e dos acordos de 
Camp David, foi outra série de viagens, canseiras, incompr-eensões. 

Mas, Senhores, o homem público egípcio que maravilhou o mundo ao 
reabrir o Canal de Suez, expulsar de seu país, milhares de técnicos soviéticos, 
visitar Jerusaiéin ou depositar sua assinatura nuffi tratado de paz com Israel 
mostrou, em oportunidade igualmente memorável, os dons maiores que com
punham o seu carãter. 

Referimo-nos à sua hospitalidade, à maneira fidalga e humana pela qual 
ofereceu asilo e sepultura ao Xá do Irã, no momento grave de sua vida em 
que, privado de faustos e poder, foram-se fechadas as portas de cortes e re
públicas, anteriormente amigas. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Extt um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Poísiião, com todo prazer, nobre 
Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - Gostaria de dar a minha irrestríta solidarie
dade às palavras de V. Ex• em homenagem à memória de um dos maiores vul
tos da humanid~de, Arruar Sadat, cujo desaparecimento é lamentado por 
todo o Mundo, sobretudo, pela conduta irrepreensível que teve, nos últimos 
tempos, no sentido de assegurar a paz no Oriente Médio e no Mundo. Ainda 
bem, nobre Senador Jutahy Magalhães, que o noticiário internaCional, distri
buído hoje no Senado Federal, nos dâ conta do seguinte: 

Antecedendo à chegada de Begin, na companhia de três Minis
tros, Mubarak- secessor de Sadat- declarou ao jornal Ma'Ariv 
que o processo de paz egípcio-israelense, iniciado hâ quatro anos, 
não sofrerá abalos em conseqüência da morte de Sadat. 

Como se falasse a Begin, Mubarak disse que "você pode articu
lar sua linha de raciocínio como se Sadat ainda vivesse e ainda esti
vesse conosco. Quero d.!!ixar isto bem claro". 

Graças a Deus, o seu sucessor continuará rigidameilte na mesma linha de 
defesa intransigente da paz naquela região conflagrada do Mundo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a interferência de V. Ex•, 
nobre Senador Humberto Lucena. V. Ex• traz um dos pontos de grande im
portância porque, neste pronunciamentO que faço neste instante, encerrarei 
levantando uma série de dúvidas, uma série de interrogações. Essa declaração 
do V ice-Presidente, que será possivelmente confirmado como o sucessor de 
Sadat na próxima terça-feira, é praticamente uma garantia de que a política 
buscada pelo falecido Sadat será mantida pelo Egito, garantindo-se, assim, 
não apenas a paz no Oriente Médio, mas principalmente a paz mUndial que 
todos nós buscamos. 

Continuo, Sr. Presidente: 
Gestos corno estes nunca foram sufiCientemente Compreendidos pela 

mentalidade fanãtica e estreita dos fundamentalistas islâmicos. 
Nem pela oposição, inevitável, em todo governo, e muitas vezes movida 

· por ideais mais materialistas. 
Os últimos dias de Sadat foram de decisões desgaStantes, de prisões mal 

recebidas, de descontentamentos setoriais. 
E o mundo, tão carente de paz, acabou por perder, abruptamente, em 

instante de emoção cívica, o concurso deste homem de boa vontade, atingido 
quando seus olhos voltavam-se para· o alto. 

E as interrogações se sucedem em várias mentes: 
Qual teria sido a causa ou o motor do terrível incidente? 

Além da perda irreparável jâ ocorrida, que conseqUências outras pode
riam advir do drama terrorista vivivo na última terça-feira? 

Seria prematuro, sem dúvida, lançar respostas precisas, quando o mun
do, ainda atónito, só pode fazer cogitações, mais ou menos válidas em relação 
a um país onde é normal ver implicadas razões de ordem religiosa, económica 
e política na trama dos acontecimentos sociais. 

Afastada parece, contudo, a hipótese de um golpe de Estado, ou de uma 
rebelião militar. 

Embora atingindo outras vítimas, parece certo que o alvo principal dos 
terroristas era mesmo a figura de Sadat. 

E há quem diga que dentre os quatro ou cinco soldados que participaram 
da empresa exterminadora, mais havia islamitas fanáticos que subordinados 
cumprindo ordem de um superior militar. 

A aparente calma reinante no Cairo Confirrria além disso a suposição de 
que a transição de governo se fará sem transtornos, pela via institucional, sem 
questionamentos ou levantes populares, que há mais de trinta anos não con
testam, revolucionariamente, o regime político. 

Mas, ainda assim, a dúvida persiste. 
Ainda que tranqüila a sucessão ao poder, como agirá no futuro o novo 

governante egípcio? 

Respeitará ele os acorâos de Camp DaVid? 
Manterá com Israel o mesmo e fraternal diálogo? 
Qual será a atitude do governo de Israel perante o novo interlocutor? 
Por quanto tempo ainda permanecerão fechadas as fronteiras entre os 

dois países que, a partir de ontem, deixaram de se comunicar? 
Estaria a paz periclitando no Oriente Médio e, através dele, no mundo 

inteiro? 
Além destas, outros tipos de dúvidas ideológicas ou econômicas pode-

riam assaltar-nos. · 
Se os autores do atentado forem mesmo, como jã se disse, militares inte

gristas ligados à Fraternidade Muçulmana, haveria neles o desejo de ver im
plantada, também no Egito, uma república islâmica do tipo existente no Irã, 
com toda aquela seqüela de eventos tristemente famosos? 

Se motivos não-religiosos movem os criminosos, estariam eles dispostos 
a formar uma nova república socialista na Terra dos Faraós, trazendo com 
isso o rol de conseqUênciaS que reputamos-, no mundo ocidental, igualmente 
indesejáveis? 

Que relações um governo de tal tipo teria com o Estado Sionista? 
Devolver-lhe-ia Israel, em 1983, a totalidade do território de Sinai? 
Em caso de guerra entre as duas nações rivais, haveria intervenção dos 

Dois Grandes? 
E de tudo isso, quais seriam para nós as conseqüências econôrnicas? 
Já não se disse que a paz advinda da reconciliação árabe-israelense é es

sencial para o Ocidente, porque dela depende a segurança do petróleo do 
Golfo Pérsico e- do Chipre da África? 

Srs. Senadores, 
Este medo do futuro, este desejo de segurança econômica, não nos deve 

fazer esquecer que, através deste pronuncaimento, nosso desejo principal é 
lançar um protesto público contra o injusto ato de violência que, mais uma 
vez, recaiu sobre um Prêmio Nobel da Paz. 

O Sr. Evelásio Vieira - V. Ex"_ me permite um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não. 

O Sr. Evelásio Vieira- Senador Jutahy Magalhães, nós do Partido Po
pular pedimos permissão para nos associar às justas homenagens que presta à 
memória do Presidente do Egito, Anuar Sadat. Foi na verdade um homem 
que soube se impor dentro do seu país, no Orierite Médio e dentro do mundo 
ocidental. Com inteligência, com sabedoria, com grande habilidade, soube 
conduzir o seu povo, soube estabelecer o diálogo, soube dar o equilíbrio na
quela área tão difícil; isso muito representou para o muildo ocidental. E. um 
grande estadista que desaparece. Todos nós choramos o desaparecimento, de 
uma forma tão violenta, do General Arruar Sadat. Esperamos, fazemos votos 
de que seu sucessor, a ser eleito dentro dos próximos dias pelo povo do Egito, 
dê continuidade à obra do falecido. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço à interferência de V. Ex•, 
nobre Senador Evelásio Vieira. V. Extt aponta um dos fatos mais importantes 
da vida de Sadat. A liderança, ralmente, é o que ele demonstrou: nem sempre 
o líder pode seguir aquele desejo natural de seus possíveis liderados. O Jlder, 
muitas vezes, tem que ensinar o caminho certo, indo de encontro à vontade 
daquele seu povo no momento em que ainda não reconheceu aquelas necessi
dades, mas indo ao encontro daquela vontade real, da vontade íntima do seu 
povo, que era a busca da paz. E ele soube, contrariando seus irmãos árabes, 
liderar o seu país para buscar aquela paz que todo mundo deseja, como tam
bém os ãrabes e os israelenses. 

O Sr. Agenor Maria - Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não. Ouço o nobre Senador 
com to~o o prazer. 

O Sr. Agenor Maria- Desejo.associar-mC ao discurso de V. Ex• Assis
tindo, ontem, ao jornal da Rede Globo, entendi que o General Anua r Sadat 
deu em holocausto sua própria vida em defesa da paz. Senti, pelo noticiário 
da Rede Globo, ontem, à noite, que outros Sadats precisam aparecer no mun
do para vermos se conseguimos realmente encontrar os verdadeiros caminhos 
da humanidade. Muito obrigado a V. Ex!l 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex•, nobre Senador 
Agenor Maria, que também vem enriquecer o pronunciamento que faço neste 
instante. 

O Sr. I ta mar Franco - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Terei muita alegria em ouvir o 
nobre Senador Itamar Franco. 

__ O Sr. Itamar Franco- Nobre Senador Jutahy Magalhães, a par da ho
menagem que V. Extt presta ao Presidente Anuar Sadat, inclusive condenando 
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o ato covarde de seu assassinato, eu quero destacar as preocupações que V. 
Ex' traz ao Senado Federal não apenas em relação à posição futura do Egito, 
mas às preocupações que tbdos nós sentimos face aos conflitos nucleares pre~ 
vistos, por "incríVel que pareça, nobre Senador Jutahy Magalhães, pelo pró
prio homem que inventou a bomba de neutrons, quando o cientista noite
americano imagina que estamos perto de uma-guerra nuclear. Exatamente 
dentro desse enfoque que V. Ex• traz nas suas preocupações, nas suas ínter
venções, nas suas interpelações do que pode acontecer o futuro não apenas 
em relação ao Oriente Médio, é que destaco seu discurso, destaque mostran
do que o senado Federal, o Senado do Brasil precisa discutir oS:problemas de 
ordem internacional, de uma ordem intemadori_al da qual não podemos estar 
afaStados, ·sobretudo, como eu disse, num mundo onde, por inc"rível que pa
reça, as grandes potências, armarido este ou aquele país, mostram que, en
quanto a humanidade está passando fome em quase dois terços do globo ter
restre, as grandes nações continuam se preparando para a guerra. Meus para
béns pelo pronunciamento de V. Ex•, sobretudo pelo enfoque humanístiCo 
que procura dar, hoje, no Senado Federal. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nobre Senador Itamar Franco, 
agradeço a V. Ex• que, melhor que cu, soube interpretar o meu própriO pen
samento. Mas, nobre Senador Itamar Franco; V. Ex• destaca um ponto que, 
realmente, merece a apreciação do Senado. Nós tCmos que discutir a política 
externa, e, neste caso específico, temos que olhar este aspecto da política in
ternacional, porque não se precisa praticamente conhecer nem acompanhar 
os fatos que diariamente~ se formam no mundo para se entender e compreen
der que o Oriente Médio é o equilíbrio d!i balança, hoje, no mundo, e que se a 
paz permanecer naquela área nós_ t.ciem_os_uro_pouco de esperança que ela seja 
mantida no mundo. Mas, se aquela área for deflagrada entre árabes e israe
lenses e dali se espalhar para aquelas regiões produtoras de petróleo, nós ve
remos os grandes entrarem nessa guerra e o mundo ser conflagrado numa 
luta pelo petróleo, numa luta pelo poder, existindo também o perigo dessa 
bomba tão desumana que ceifa vidas, mantendo no entanto em pê aquelas 
obras feitas pela própriã- mão do homem. 

Por isso, eu agradeço a V. Ex• a sua interferência, Senador Itamar Fran-
co. 

Complemento o meu pronunciamento, Sr. Presidente, dizendo que é la
mentável que, cientes do fato de que atentados se armavam contra Sadat, ne
nhuma nação e nenhum poder da comunidade internacional lhe tenha re
forçado a indispensável garantia de vida. 

Desprotegido no palanque, assim como sozinho no poder, um chefe do 
Estado paladino da paz enfrentou heroicamente a morte pela violência. 

E só podemos dizer, parafraseando Begin, que nós brasileiros "'também 
sabemos admirar tanta coragem". (Muito bem.' Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Evelásio Vieira. 

O SR. EVELÃS/0 VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Itamar Franco, para uma -comunicação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Estou inscrito hoje para falar sobre o ICM, mas ainda mais consideran
do o estado de graça que vive o País, segundo palavras do nobre Senador Josê 
Lins, queriã. aproveitar o período de breves comunicações, para saudar o Ses
quicentenário da Polícia Militar de Minas Gerais. 

Comemora-se amanhã, lO de outubro, com jUsto jiíbilo para os minei
ros, o Sesquicentenârio da Polícia Militar de Minas Gerais, que tem como pa
trono a figura extraordinãria de Tiradentes. 

Merecida, pois, a homenagem que hOje presto a esta instituição, que en
carna as mais legítimas tradições de Minas e insere-se no contexto maior de 
nossa História, não só nesses ISO anos de existência legal, mas desde os albo
res do século XVIII, quan-do as Minas Gerais se implantavam. 

A Coroa Portuguesa, pela Carta Régia de 9 de novembro de 1709, criava 
a Capitania das Minas, desligada da de São Paulo. Visando atender as neces
sidades da ordem pública, dado o surgimento de uma população extensa na 
região do ouro, criou-se as .. Companhias de Ordenanças", força policial a 
cargo do Governador das Minas Gerais, com um terço de quinhentos solda
dos e oficiais. 

Com o crescimento populacional da nova Capitania e a carência, portan
to, de mais policiamento para manter a segurança pública, funda-se, pela 
Carta Régia de 18 de janeiro de 1719, as ''Çompanhias de Dragões" e a 22 de 
março de 1766 os .. Corpos Auxiliares". 

Pouco depois, em 1775, na Vila Rica, surgia o uRegimento Regular de 
Cavalaria de Minas", de funções de vigilânCias nas estradas e outras atri
buições de natureza policiaL 

Dos efetivos daquele Regimento pertenceu o alferes Joaquim José da Sil
va Xavier. 

Tiradentes -consagrado patrono cívico da PMMG - não se confor
mou com a missão de reprimir Contrabando de Ouro enquanto obserVava o 
Império colonizador sorvendo todos os recursos minerais de nosso Estado. 
Não ficou o Inconfidente apenas no limite do inc_onformismo. Partiu para li
derar o movimento político da ''ConjuraçãO Mineira". 

Deixando o período colonial,_jâ no Império, a Lei da regência de 10 de 
outubro de 1831 autoriZava as Províncias a Criarem as suas polícias, o que 
deu origem então à Polícia Militar, que surgiu mais tarde. 

E vale destacar, Sr. Presidente, que, fiel à sua gloriosa história, a Polícia 
Militar de MinaS Gerais,- desde os tempos de sua fundação, mantém, com 
acalentado- orgulho, a tradição de ter à sua frente, desde o seu primeiro co
mandante até os nossos dias, oficiâiS Oduridos das próprias fileiras da corpo
ração. 

Conta,' hoje, a PMMG com quase 26 mil homens, responsáveis pelo poli
ciamento dos nossos TJ2 municípiOs. 

Destaca-se neste passo, também a voz uníssona de nossa comunidade em 
reconhecer os exceh~ntes serviços prestados pelo Batalhão do Corpo de Bom
beiros. Os valorosos soldados do fogo, com sua coragem e denodo, muitas ve
zes com precário equipamento, dedicam-se às mais diversas missões de salva
mento de vidas humanas, de patrimônios públicos e privados, jamais se fur
tando a qualquer tarefa, por mais risco que apresentem. 

Merece destaque especial, nesta passagem do Sesquicentenârio da 
PMMG, a importância da presença feminiriã 11os quadros da Instituição. A 
partir deste ano- segundo programação oficial- a Polícia Feminiria terá a 
seu cargo as funções inerentes à segurança e policiamento do complexo viário 
em nossos aeroportos, estações ferroviárias e rodoviárias. 

E. de assinalar por importante, pelo relevo e excelência dos serviços, as 
atividades dos "'PMs", seja educa.ndo os transeuntes, controlando o trânsito 
através do BTRAN (Batalhão de Trânsito), seja vigíando e socorrendo ases· 
tradas com os patrulheiros da Policia Rodoviãria Estadual, seja na ãrdua ta
refa atribuída e executada pelos "abas largas" da Polícia Florestal que zelam 
por nossas reservas da flora e fauna, contribuindo, assim. todos os setores es
pecializados da PMMG para a incolumidade e pujança da instituição doEs
tado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o meu Partido, o PMDB, e toda a Opo
sição mineira, não tenho dúvida, nunca contestou ou elidiu as atitudes herói
cas dos membros da CorporaçãO que constantemente se vêem expostos à vio
lência dos criminosos, arriscando suas vidas. Nunca deixamos de nos orgu
lhar de suas tradiç-ões históricas, o que não nos impede, se for o caso, denun
ciar eventuais abusos. São de resto, ações isoladas de um ou outro elemento 
que não comprometem o conjunto da Tropa, do Contingente, da Corpo
ração. 

.o povo, na sua infinita sabedoria, assim como a oposiÇãO rnineira~-sabe 
compreender o verdadeiro papel da gloriosa PMMG e saberá cobrar dos go
vernanteS Para "que não Se- Veja nu_Oca descaracterizada em sua verdadeira 
missão. 

O PMDB saúda o Sesquicentenário da PMMG e neste ensejo histórico 
conclama a todos os brasileiros, civis ou "militares, a um esforço comum para 
a reconstrução de nosso País, que está a exigir -a participação de todos em tor
no das reformulações que tanto necessitamos para a garantia das conquistas 
democráticas de nosso povo. 

A PMMG de Tii'adentes, pois, na pessoa do seu Comandante, Coronel 
Jair Coutinho, consigno nos Anais do Senado Federal nossos respeitos e feli
citações Pái' eSte século e meio de prestimosa e fecunda existência. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Aderbal Jurema, para uma comunicação. 

O SR. AOE-RBAL JUREMA (Para uma comunicação. Sem revisãO do 
orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Ocupo hoje esta tribuna para prestar uma homenagem a um homem 
público pernambucano, desaparecido recentemente: Fábio Correa de Olivei
ra Andrade. 

Fábio Correa, que militou tota a sua vida no PSD de Pernambuco, teve 
uma attiação destacada na vida pública pernambucana, desde a sua passa
gem, como aluno do Ginásio Pernambucano, depois na Faculdade de Direito 
do Recife. Contemporâneo que foi dessa figura de lutador, vio-o Presidente 
do Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito. Jornalista, começou de 
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baixo, humildemente, como revisor do Diário de Pernambuco; Depois, cola
borou em VItima Hora e Folha da Manhã. 

Foi Sócio Fundador da Associação de Imprensa de Pernambuco. 
Em 1936, assumiu o cargo público de Delegado do 3'1 Distrito. Depois, 

foi Secretário de Segurança Pública, do Estado, na Interventoria de Etelvina 
lins. 

Condecorado com a HMedalha de Guerra do Brasil_" pelo Marechal 
Mascarenhas de Morais pela sua participaÇão na II Grande Guerra Mundial. 

Eleito Deputado Estadual em 1950, pelo velho PSD, permaneceu cinco 
legislaturas no Palácio Joaquim Nabuco, sendo o seu principal reduto a área 
metropolitana de Recife, principalmente dos morros e alagados daquela cida
de talássica. 

Exerceu todos os cargos da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do 
Estado, inclusive it Liderança do Governo e, também, da Liderança da Opo
sição. 

Em 1968, foi nomeado Ministro, hoje, como se diz; COnselheiro do Tri
bunal de Contas do Estado, pelo então Governador de Pernambuco, o Sena
dor Nilo Coelho. Permaneceu nesta egrégia Corte de Contas do Estado, até a 
data do seu falecimento, ocorrida no dia 19 de setembro deste ano. Por duas 
vezes, foi Presidente do Tribunal de Contas, por quatro vezes foi vice
Presidentc. 

Deixa um herdeiro político na pessoa do combativo e inteligente parla
mentar, Deputado Federal Pedro Corrêa, das hostes do PDS. 

Casado com Dona Clarice Roma de Oliveira Aridrade, quero enviar da
qui as minhas condoléncias a esta grande dama da sociedade pernambucana, 
que, pela sua atividade nas organizações sociaiS do Estado, acompanhou o 
marido na sua brilhante trajetória política. 

Foi assim, Sr. Presidente, a figura de Fábio Corrêa, sobrinho neto do 
Conselheiro João Alfredo, que não perdeu as tradições de bravura de Per
nambuco. 

O Sr. ll4auro Benevides- Permite V~_Ex!' um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA - Pois não, Ouço p aparte de V. Ex•. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Aderbal Jurema, desejo me as-
sociar a essa homenagem de pesar que V. Ex' presta a Fábio Corrêa, de cujo 
falecimento tomo conhecimento agora, através do discurso de V. Ex~. Desejo, 
neste instante, ainda sob o impacto da emoção conseqüente da notícia, desta
car que tive o privilégio de conhecer de perto Fábio Corrêa, desde a época em 
que ambos cumprimos o mandato de Deputado Estadual - ele, pela As
sembléia Legislativa de Pernambuco, e eu, pel~_ Assembléia do meu Estado. 
Posso também informar, neste instante, que juntos integramos-a União Parla
mentar Interestadual - ele na condição de secretáriO~geral, eu q.a condição 
de modesto vice-Presidente daquele Õrgão que congregava os legislativos das 
Unidades Federativas do País. E nos congressos de que participávamos, nas 
reuniões da UPI, Fábio Corrêa era sempre aquele homem equilibrado, clari
vidente, com raro descortino e invulgar espírito público. Posteriormente, sou
be que ele se submetera a uma séria intervenção Cirúrgica, e que re_cuperara a 
saúde e voltara a desenvolver as suas ativídades normais, como membro do 
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Portanto, tive, assim, a opor
tunidade de conviver, durante vários anos, nesses ensejos agora rememora
dos, com Fário Corrêa, em quem sempre tive um amigo, um companheiro de 
lides parlamentares. 

E neste instante em que V. Ex~ presta homenagem de pesar àquele saudo
so homem público, desejo levar, também, a manifestação das minhas condo
lências à família enlutada, de forma particular ao_ seu filho, o Deputado Pe
dro Corrêa, integrante da Câmara ·dos Deputados. 

O SR. ADERBALJUREMA- As palavras do Senador Mauro Benevi
des, vindas da carne da sua alma, trazem a este meu rhodesto pronunciamen
to o testemunho, o depoimento de um companheiro de deputação estadual, 
realçando aquelas virtudes que todos nós em Pernambuco admirávamos em 
Fábio Corrêa, a sua lealdade para com as suas convicções e a sua bondade 
para com os seus amigos. 

Por isso, Sr. Presidente, ao encerrar cstâ breve comunicação, quero que 
Pernambuco saiba que, aqui no Senado da República-, um seu representante 
falou em Fábio Corrêa, homem público que honrou os mandatos que exerceu 
na Assembléia Legislativa, Conselheiro que dignificou o Tribunal de Contas, 
por que, formado pela Faculdade de Direito do Recife, trazia no seu caráter 
aquela couraça de pernambucano que antes de mais nada respeita e homena
geia o Direito e a Justiça. (Muito bemt) 

O SR. PRESIIJENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra a Senadora 
Eunice Michilcs. 

A SR• EUNICE MIC'HILES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Quando se fala na Amazônia como um todo, vistas as suas inúmeras 
possibilidades econômicas e examinados os recursos destinados à região, 
pode-se ter a idéia de uma unidade geoeconômica que não existe na realidade, 
pois há pelo menos duas áreas distintas; a Oriental e a Ocidental, e podem ser 
vistos tantos aspectos setoriais diversos quantos sejam os Estados e Terri
tórios daquela imensa região. 

Estas considerações nos acodem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ante a 
constatação de que está havendo uma evasão de recursos que deveriam ser 
aplicados no Estado do Amazonas. 

De acordo com a resolução do Banco Central, os Bancos são obrigados a 
aplicar em crédito rural na região, à partir de 18% do montante de seus depó
sitos à Vista. 

Para esse fim, o Brasil foi dividido em seis regiões. O Amazonas faz parte 
da primeira região, juntamente com Rondônia, Acre, Amapá e Pará. 

Por dados que tenho, levantados junto ao Banco Central, constatou-se 
que os depósitos à vista no A mazoOas foram, até 31 de julho do corrente ano, 
da ordem de 9,8 bilhões de cruzeiros, dos Quais 1.780 bilhões de cruzeiros de
veriam ser aplicados na ativídade rural do Amazonas, mas que, na realidade, 
foram aplicados apenas I. 100 bilhões, restando um saldo de 940 milhões que 
foram aplicados em outras unidades da região, já que a resolução do Banco 
Central refere-se à região e não ao Estado. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não é difícil imaginar· o que a falta 
desse quase 1 bilhão de cruzeiros ou melhor, desses 2 bilhões de cruzeiros até 
o fim do ano, representam para o desenvolvimento de nossas áreas rurais. 

O Amazonas, por sua enorme área, tem dificuldades singulares, não po
dendo abrir mão de seus recursos para atender a regiões com menos dificul
dades. 

O Estado do Amazonas, através de sua Secretaria de Produção, está ca
rente de recursos para desenvolver os seus projetas, como, por exemplo, o 
"PROA SE", o PROV ÁRZEA...:..PDR, que, se viabilizados prOPiciarão uma 
nova fase na agricultura do Estado do Amazonas. 

Dessa forma, Sr. Presidente e Srs. Senadores, fazemos um apelo às auto
ridades monetárias do País, no sentido de que o Amazonas seja transformado 
em uma região autônoma (711- Região) para que os recursos captados resultan
tes da arrecadação sobre os depósitos à vista, no estado, sejam ali aplicados, 
atentando-se para o fato de que o Amazonas carece de recursos para desen~ 
volver seus projetas agrícolas, para tornar-se auto-suficiente na produção de 
alimentos, rompendo sua dependência dos centros produtivos do Centro-Sul 
do Pals, tentando ainda conter a migração rural que faz hoje de Manaus uma 
cidade esmagada sob a pressão social. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Está finda a Hora do Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Não há quorum. 
Em conseqüência, deixam de ser submetidos à deliberação do Plenãrio 

todos os itens da pauta de hoje, cujas matérias dependem de votação. 

São os seguintes os itens cuja votaÇão é adiada 

I 

Continuação da votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 49, 
de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças corno conclusão de seu Pa
recer n'~ 361, de 1981_, com voto vencido do Senador Affonso Camargo), que 
autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a realizar operação de 
empréstimo externo no valor de US$ 30,000~000.00 (trinta milhões de dólares 
americanos), destinado ao programa de investiinentos do Estado, tendo 

PARECERES. sob n's 362, 663 e 664, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, /9 pronunciamento: pela constitucionalidade 

ejuridicidadt!, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 2~> pronunciamen
to: favorável à Emenda n'~ I da Comissão de Finanças, com voto vencido, em 
separado, do Senador Mendes Canale; e 

-de Finanças (29 pronunciamento: em virtUde de documentação anexa
da), apresentarido Emenda n'~ 1-CF, com voto vencido dos Senadores José 
Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon. _ 

(Dependendo da votação do Requerimento n'~338, de 1981, do Senador 
Dirceu Cardoso, de adiamento da votação para reexame da Comissão de Fi
nanças.) 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 72, de 1979 (n<:> 
3.467/77, na Casa de origem), que dá nova redação ao caput do artigo 55 da 
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Lei n~ 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgân-ica da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES, sob nos 248 e 249, de 1981, das Comissões: 
-de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência 

Social), favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Cha
ve~ e 

- de Saúde. favorável. 
3 

Votação, cm turno úniCO,- do Projeto de Lei da Câmara n9 27, de 1981 (n"' 
1.001/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a 
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n's 640 e641, de 1981, das Comis-
sões: 

-de Educação e Cultura; e 
- de Finanças. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 90, de 1981 {apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 608, 
de 1981, com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autoriza o Gover
no do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e 
quatro milhões, cinqUenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 609, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e JUstiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale. 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 93, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 619, 
de 198 I), que autoriza a Prefeitura Municipal de Gu_ax.upé (MG) a elevar em 
Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 620 e 621, de 1981, das Comissões: 
--de Constituição e Ju .. r;th·a, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favo_rável. 

6 

Votação, em turno ónico, do Projeto de Resolução n'? 95, de 1981 (apre
sentado pela Comfssão de Economia como cOnClusão de seu Parecer n"' 625, 
de 1981), que autoriza a- Prefeitura Municipal de Macapã (AP) a elevar em 
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECERES, sob nos 626 e 627, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios. favorável. 

7 

Votação, em turno únicO, do Projeto- de Resolução n'? 96, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 628, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove 
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e 
cinco centavos), tendo 

PARECERES, sob n's 629 e630, de 1981, das Comissões: 
-de Constituicào e Justica. pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
--de Municípios. favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 205, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.356, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar 
em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta 
c doiS cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob nos 1357 c 1.358, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munic{pios, favorável. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 7, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 21, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) a elevar em 

Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqtienta e seis mil, sete
centos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 22 e 23, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

10 

VOtação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 68, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 421, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar 
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 422 e 423, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

vcito vencldo do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municfpios. favorável. 

II 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 84, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 485, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em 
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqUenta 
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 486 e 487, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favoráveL 

I2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 91, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 610, 
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$ 
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante 
de_ sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 611 e 612, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Franco Montoro; e 
- de Municfpios. favorável. 

13 

Votação, em turno ónico, do Projeto de Resolução n'? 8, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 24, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$ 
29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cin
co cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n's 25 e 26, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorável. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 64, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 409, 
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba (SP) a elevar em Cr$ 
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqUenta e cinco mil, nove
centos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna, tendo 

PARECERES, sob n•s 410 e 411, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Mzmidpios, favorável. 

15 

Votação, em turno úníco, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 12, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a efevar em 
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses~ 
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comiso'os: 
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? S, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 
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31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e ciilqüenta e seis mil, setecen
tos c vinte c ciric_O_ ·cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
--de Mwridpios, favorável. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~? 6, de 1981 (apre
sentado pelu Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Cam-pos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros e vi"nte e quatro-centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
- d(' Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de !l4unidpios. favorável. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 38, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como -conclusão de seu Parecer n"' 279, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em 
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos c oitenta e dois inilliôes, quatrocentos e oitenta 
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros} o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 198!, das Comissões: 
- de Constituf(•ào r: Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- di! Mrmidpios. favoráVel. 

19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 88, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 594, 
de 19!:: I), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiás a con
tratar operação de crédito no valor -de Cf$- 9.813.300,00 (noVe milhões, oito
centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justira, pela constitucionalidade e juridicidade. 

20 

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n~? t01, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 675, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maeeió (AL) a elevar em 
CrS 130.213.939,45 (cento c trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
- d,, Constituição e Justica. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorável. 

21 

Votação. cm turno único, do Projeto de Resolução n'i' 60, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 396, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 128.968.800,00 (cento c vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e 
oito mil c oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão: 
-de Constiwiçào e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto venCido do Senador Hugo Ramos. 

22 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9J02, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 678, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de JoinvHe (SC) a elevar em 
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte c seis milhões, setecentos e dezesseis 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões: 
-de Constiflli('ào e Justiça. pela constituciOnalidade e juridicidade; e 
-de Municípios. favorável. 

23 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 108, de 1981 {apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 713, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar 
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e setemi1hões, oitocentos e no-

venta e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 714, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade. 

24 

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 40, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artlgo do escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro 
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. 

25 

Votação, em turno_ único, do Requerimento n'i' 43, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, 
baixadas em comemoração a_o 179 aniversãrio da Revolução de Março de 
1964. 

26 

Votação. em turno único, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n~? 240, de 1980, do Senador Franco 
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e 
empresários na administração da PrevidênCia Social (INPS, lAPAS e 
1NAMPS). 

27 

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 149, de 1981, do Senador 
Mauro Benevidcs, ~olicitando a transcrição, nos Anais do Senado-Federai, do 
artigo intitulado "O Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Mone
tário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do 
Brasil. edição de 23 de junho de !981. 

28 

Votação, cm turno único, do Requerimento n'i' 313, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n"' 156, de 1979, do Senador Hum
bc:rto Lucen<t, que institui o seguro-desemprego, e determina outras provi
dências. 

29 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nO? 22, de 1981, 
do Senador Jorge K alume, que dispõe sobre enquadramento de professores 
colaboradores c auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n's 654 e 655, de 1981, das Comissões: 
-de Constitui('ào ~·Justiça. pela constitucionalidade ejuridicidade e, no 

mérito, favorável; e 
- de Educaçâo (' Cultura, favorável. 

30 

VotuçUo, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~? ll7, de 
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como incenti
vo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pe
las pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras 
providéncias, tendo 

PARECERES, sob n's 204 a 207, de 1981, das Comissões: 
-de Consiituiçào e Justiça. pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto em separado do Senador Adcrbal Jurema; 
- d~ Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José 

Lins: 
- dl' Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e 
- de Finan,·as, favorável. 

31 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~? 
357, de \979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo 

PARECER, sob no 1.006, de 1980, da Comissão: 
- de• Constítuicào e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Ader
bal Jurema. 

Votação, cm 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 n' 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da 
Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Pre
vidência Social, tendo 

PARECER, sob no 1.034, de t980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

33_ 

Votação, em prime1fo turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n'? 146, de 1~80, do SenadOr Orestes Quércia, que isenta do imposto de 
renda o J39Msalãrio, tendo 

PARECER, sob no 64, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

34 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do ProJeM 
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• 1.009, de 1980, da Comissão: 
-de Constituicào e Justiça, pela Jnconstitucionalidade e injuridicidade. 

35 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
318, de 1981 }, que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeíros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n'? 309/81, do Senador Dir

ceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Cons
tituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume} -Concedo a palavra ao nobre 
Senador José Lins. (Pausa.) 

S. Ex' não- se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o_seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Encerrou~se, no Sul, o Seminário .. Os Rumeis do Sul". Ê interessante ob
servar o que diz o Governador Amaral de Souza, que propôs mudanças na le
gislação tributária atual, visando devolver aos Estados a plena capacidade de 
investinieilfos, limitando a busca de transferência de recursos junto ao Gover
no Federal e no exterior. 

As reclamações do Governador do Rio Grande do Sul praticamente sãO 
as feitas pelos Governadores Ney Braga, do Paraná, e Jorge Bornhausen, de 
Santa Catarina. 

Lendo tais dedarações. é difícil entender a falta de ação, ou melhor, a 
falta de força dos governadores, quando reclamam da centralização adminis
trativa e a interferência da União. Dificir entender em pã.rte, Sr. Presidente, 
porque creio_ que a escolha dos governadores, num processo em que a vonta
de de uma só pessoa se fez presente, é fácil deduzir que o Executivo Estadual 
passou a ser um mero delegado do Poder Central e, evidentemente, como me
ros delegados do Poder Central, esses governad_ores- e não apenas os gover
nadores do Sul, como todos os governadores- passam apenas a lamuriar, 
sem a força devida para contestar a estrutura tributãria do País. 

Ainda hã poucos instantes eu converSava com o Senador Alberto Silva, 
ex-Governador do Piauí, e sentíamos e"xatamenie a fraqueza dos governado-
res. 

Sr. Presidente, o problema do Imposto sobre a Circulação de Mercado
rias, tão debatido no Encontro do Sul pelos governadores do Paraná, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul, traz a nós outros a recordação de uma fala mi
nha ao Senado Federal, quando debatia a tributação do ICM sobre certos gê
neros, recordando o quê? QUe refeições em restaurantes de hotéis turísticos 
não são tributados e refeições em restaurantes populares são tributados; que 
estão isentas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias revistas pornográ
ficas. No entanto, o material escolar está sujeito a esse imposto. 

Sr. Presidente, faço esta abordagem porque vou continuar este pronun
ciamento examinando a choradeira dos governadores do Sul, extamente 
quanto à política do Governo de fazer do ICM um instrumento de ordem 
económica, qUando, ao contrário, é um Imposto que devia ser neutro. 

Sr. Presidente, naquela ocasião mostrava eu ao Senado Federal essas dis
torções do ICM, que, naquela altura, a lagosta e o caviar não eram tributa-

dos. Agora o Governo Federal já resolveu avançar um pouco- a (agostajã é 
tributada, mas o caviar continua isento do ICM. Mas, a revista pornográfica 
continua isenta e o material escolar continua sofrendo a alíquota do Imposto 
sobre a Circulação de Mercadorias. 

Dizia eu, Sr. Presidente, no início do meu pronunciamento, não entender 
exatamente o por quê da fraqueza desses governadores, que não conseguem 
impor ao Governo da União o seu desejo de modificação, de uma reforma tri
butária tãõ necessária a este País. 

O Sr. Evelásio Vieira --Permite V. Ex'-? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Pois não, Senador Evelásio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira- Eles não têm forças porque são simples delega
dos. Não foram eleitos pelo povo. Não têm legitimidade, não têm força. É 
por isto. Foram nomeados. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Evelâsio Vieira, há pouco eu di
zia exatamente, neste aspecto, desta delegação imposta por um homem só. 
Na verdade, todo mundo sabe como os governadores foram escolhidos. Não 
foram escolhidos por um processo indireto. Foram apontados: este é o gover
n\ldor- e a televisão mostrou e caracterizou bem isso. O Governador do Es
tado de V. Ex~)-, e não cfe_ V. Ex'-, chora que está perdendo quatorze bilhões de 
cruzeiros com as tais isenções ditadas pela União. que força os Estados a es
tas isenções. Extamente por quê? Buscando beneficiar as exportações brasilei
ras. 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Antes de continuar, ouço V. Ex• 

O Sr. Josrf Lfns- Até admito que V. Ex• não justifique o processo de es
colha dos governadores. No entanto, V. Ex'- comete uma grave injustiça 
quando, indiscriminadamente, expõe esses governadores a uma rígida crítica. 
Mesmo porque muitos deles, diria quase todos ou todos, têm feito grandes es
forços, inclusive nesse campo a que V. Ex• se refere. V. Ex• sabe bem que as 
insenções do ICM não são ditadas pelo Governo Federal. São ditadas pelo 
CONFAZ- Conselho do qual participam todos os Secretários de Fazenda 
dos Estados. Os conflitos entre os Estados para isenções parciais são grandes. 
O jogo de interesse entre Estados maiores e Estados menores, entre Estados 
industrializados e não industrializados, entre Estados do Norte e Estados do 
Sul, geram fortes solicitações que levam, às vezes, a distorções, como as que 
V. ExQ identifica. Desejo protestar contra essa indiscriminada crítica que V. 
Ex• faz aos governadores. Embora-V. Ex• discorde da maneira como foram 
eles escolhidos, é inegável que muitos deles têm prestado grandes serviços ao 
País e aos seus Estados. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador José Lins, evidentemente o fiz 
de uma maneira discriminada, pois que comecei citando os governadores do 
Sul do Pais. É claro que não citei o go~ernador do Estado do Cearã, evidente
mente com todo o respeito, porque foi um grande con1t-''"'nheiro que tivemos 
aqui, neste Senado Federal, ... 

O Sr. José Lins- Seria um absurdo se V. Ex' citasse o Governador 
Virgílio Távora. 

O SR. ITAMAR FRANCO- ... um homem que defendia, ainda que 
contrariamente aos meus pontos de vista, a política econômica do GoVerno 
-sempre reconheci no então S6na-dor Virgílio Tãvora um homem, corno V. 
Ex~. assíduo aos trabalhos da Casa, contrariando talvez, jã não diria, a sua 
conscíência- um homem que tinha dessa missão ingrata, infeliz, dolorosa de 
defender a política econômica do Governo. É uma verdadeira via crucis de
fender a política econôrnica do Governo. O Senador Virgílio Távora foi subs
tituído por V. Exlll Quando digo indiscriminado, porque é verdade, e cito a V. 
Ex" o caso do Secretário da Fazenda de Minas Gerais, quando investe violen
tamente contra a política tributária do Governo, quando investe violenta
mente contra a centralização administrativa e tributãria da União - jã aí 
agora não é o _Senador da Oposição que está falando, não é o representante de 
Minas Gerais, quem fala, _é o próprio Secretário da Fazenda de um Governo 
também escolhido por um processo indireto, que nós esperamos que mude, se 
Deus quiser- eu já diria, se os deuses permitirem, porque eu não sei se um só 
Deus permitirá a eleição de 1982, acho que nós vamos ter que invocar todos 
os deuses, para que tenhamos, em 1982, o processo direto na escolha de Go
vernadores. 

O Sr. José L;ns - Permite-me V. Ex11 outro aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas, antes de ler, então, o que diz, o que 
pensa o Secretário da Fazenda de Minas Gerais, vou ouvir V. Ex• 

O Sr. Josrf Uns- Apenas para concordar com V. Ex•, no que tange ao 
governador do meu Estado. 
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O SR. ITAMAR FRANCO -Já estamos concordando em alguma coi-
sa ... 

O Sr. José Lins- S. Ex• tem feito um g·rande trabalho, uma grande ad
ministração e garantO a V. Ex• que os ccarcnscs estão muito satisfeitos. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não sei se o nobre Senador Mauro Bene
vides vai corlcordar ... 

O Sr. José Lins- Creio" que ffiCSffió o n-obre Senado! Mauro BeneVides 
concorda comigo. Mas V. Ex• vai ter uma oportunidade de se candidatar e, 
quem sabe, candidato eleito, vai resolver todas essas questões. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Lamento apenas que V. Ex• não vote em 
Minas Gerais,- porque, Senão~ jã pediria o seti VOto. -

O Sr. MO.Uro lJene-...·ides·- V, -Ex• me p-ermite, nobre Seriador Itainar 
Franco? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, nobre Senador Mau
ro Benevides. 

O Sr. Mauro Benerides- De certa forma, Chamado.àc-olaçio pofV. Ex• · 
e pelo nobre Senador José Lins, sou impelido à destacar várias passage.ns da 
atividade parlamentar do ex-Senador Virgílio Távora, ein que S. EX•, mesmo 
investido na condição de vice-Líder do governo para assu-ntos econômicos e 
financeiros, não teve prestígio bastante, pela insensibilidade do Governo da 
União, de obter a reformulação da sistemática do ICM. Recordo que, em 
várias oportunidades, S. Ex• m-es-mo, e uma vez em longa intervenção a dis
curso do Senador Helvídio Nunes, também integrante da Bancada da Maio
ria, S. Ex• não teve coridiÇõeS d·e sensibilizar aqueles setores que ele mesmo 
representava, para impeli-los, induzi-los a reformular a sistemática de arreca
dação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Veja V. Ex• como a vida 

· pública tem desses episódios indiscutivelmente ingratos, mesmo para aqueles 
que presurnivelmente prestigiados, não encontram ressonância para os seus 
pleitos, ainda que justos, junto àqueles que decidem no País. 

O Sr. José Lins- Senador Itamar FranCo;-v.- Ex• permite? ( Assentimen
to do orador.)- Eu pensei que o Senador Mauro Benevides fosse pedir a pa
lavra para realçar as excepcionais qualidades do Governador Virgílio Távora 
que são reconhecidas por todo o povo cearense. Quanto ao mais, S. Ex• sabe 
que o Congresso não ê representado poi--uffi-homem só, por mais prestígio 
que este tenha. E é inegável que o Senador Virgílio Távora o tinha, como Se
nador. O Congresso, porém, jamais podi:I-á ser representado por um só ho
mem. 

O Sr. Mauro Benevides- Perfeitamente. Então, significa dizer que riem 
o vice-Líder para assuntos econômico-financeii:·óS, 'defendendo, sistemática e 
continuadamente, este Governo, defendendo uma tese reconhecidamente jus
ta, não foi caPaz, nem corrro rt()SSO apóio, o-apoio que aqui era Praticaníente 
generalizado, de conseguir obter deste mesmo Governo, a quem ele servia 
com tanta dedicação, a reformulação dos critérios de arrecadação do imposto 
de circulação de mercadorias. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas, Senador Mauro Benevides, vale a 
lembrança de V. Ex~ nesse episódio que envolveu o Senador Virgílio Tãvora. 

Eu gostaria de destacar, nesta oportunidade, a luta constante e tenaz de 
V. Ex~ e também do Senador Helvídio Nunes, a quem presto as minhas ho
menagens. 

Mas veja V. Ex•, evidentemente, nós da Oposição, nós que somos Minow 
ria nesta e na outra Casa do Congresso, o nosso poder de influência junto ao 
Governo é pratiCamerite nulo.- Mas a .Bãncada· da Maioria aqui e os seus Go
vernadores estão a todo instante, como eu disse, a choramingar, a pedir, a im
plorar, a solicitar, a apelar ao Governo da União a modificação da sistemáti
ca do ICM e econtram as postas fechadas e encontram a insensibilidade dos 
tecnocratas. 

É por isso que temos a esperança, como hã pouco eu dizia, da modifi
cação deste Pais, a parfir de f982, quando· aí, sim, uni. governadOr escolhido 
pelo povo, governador que tenha ido às praças públicas, aos comícios, que te
nha tido contato chão a chão, possa, realmente, em 1983, no Palácio do Pla
nalto, reivindicar, com força~ pelo seu Estado. Agora não, ele tem que ficar 
como ficam, neste instante, oS três governadOreS dO Sul, O meu governador, o 
governador de V. Ex•. também, o ilustre-GoverOador do· PiaUi, me permita 
chamar de ilustre o Govetmidor do Piauí, o GoVernador do Sen8.d0r Alberto 
Silva, a pedir, digamos assim, de uma nlaneira que impressiona a todos nós. 

Mas eu queria mostrar o que dizia ãinda ontem o Secretário da Fazenda 
do meu Estado, um grande Estado: '"A única saída para Minas Gerais é con-
tinuar se endividando.'' -

Este, Sr. Presidente, é o retrato da Federação brasileira; um retrato triste 
da Federação brasileira, com dívida externa elevada; por exemplo~ no meu 
Estado, quando o Secretário de Estado diz que estã em 300 milhões de dó la-

res está em muito mais do que300 -milhões de dólares, jã atinge, hoje, à ordem 
de 500 milhões de dólares. O meu Estado, Senador José Lins, está fazendo 
aquilo que os americanos chama de roll-over. 

O Sr. José Lins- Perffiite-me. V. Ex.'? 

O SR. ITAMAR FRANCO.::.._ Pois não, com todo o prazer. 
O Sr. José Lins- V. _Ex'" não está certamente lembrado dequehá pouco 

tempo houve uma modificação da sistemática e até das taxas do ICM. O Go
verno federal fez todo esforço para ajustar o sistema às reais necessidades doS 
_Estados. As divergêncfas tod::is, nobre SenadOr, não se deram entre Estados~ 
o Governo federal. 

O episisódio é .recent~, fo'i do fim do ano passãdo. As divergênCias foram 
não entre os" Estados e o _90verno federal, mas c::ntre os próprios ~stados, Re
pito, entre Estados do Norte e Estados do Sul. Agora, tenho pena do Estado 
de V. Ex•, de Minas Gerais .. -. 

O SR. ITAMAR -_Ah, muito obrigado! 

O Sr. José Lins- ··'·Porque se a sua -úniCa saída é~o endividamentq, e se 
está todo o Corigresso, praticamente toda a OposiçãO, sistematicamente ne
gando empréstimos aos EStados e Municípíos, então, Veja V. Ex', Minas Ge
rais vai-se acabai. Só V. Ex• poderia salvá-lo como governador ... 

o·-Sr. Almir Pinto - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO -Senador José Lins, veja V. Ex• o tipo de 
rumo que V. Ex~ quer dar através do seu aparte, querendo dizer que nós, do 
Senado Federal e, particularmente, a Oposição, aliás nã-o podia dizer nós da 
Oposição, porque, talvez, o Senador Evelásio Vieira não concordasse, mas 
posso dizer em relação ao meu partido. Nós, do PMDB e, por certo, conosco 
~.:oncordará_ o eminente Senador Evelásio Vieira, não podemos concordar 
com o que V. Ex• diz, que é preciso endividar o Estado externamente, parare
solver os seus problemas. 

O Sr. José Lins- Eu, na suposição, adotando a sua tese, cheguei a essa 
conclusão.,. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• não está adotando a minha tese. 
Eu troU-xe, aqui, a fala do Secretário ... 

O Sr. José Lins --Tirei apenas uma conclusão das premissas que V. Ex~ 
repetiu como sendo do Secretário da Fazenda de Minas Gerais. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• as encampou e as devolveu, como 
a dizer: o Senado tem que aprovar rapidamente os empréstimos ... 

O Sr. José Lins - Aí, seria bom ... 
O SR. lT AMAR FRANCO- Então, se é esta a solução, é o que digo a 

V. Ex~. nós vamos aplicar o que os americanos chamam de ro/1-over. O que é 
r-011-over? É apenas nos endividarmos para pagar a dívida externa, como, por 
exemplo, no caso do meu Estado de Minas Gerais. 

O Sr. Almir Pinto - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRÁNCO- Pois não. Ouço, com muito prazer, o 
<tparte de V. Ex', nobre Senador A1mir Pirite. 

O Sr.· Almir Pinto-· Nobre Senador, cheguei um pouquinho atrasado, 
mas é apenas para dizer que se V. Ex• é um homem de fé, o é de pouca crença. 
V.- Ex• crê no GO-verno Mauro Benevides, crê no Governo Alberto Tavares e 
esquece de crer no governo de V. Ex~ é, também, um candidato em potencial 
ao governo de Minas Gerais e, como diz o nobre Senador José Lins, V. Ex• 
poderá muito bem resolver o problema. Mas, há uma outra parte, também, 
quri.iido V. -Ex• se apegou com Cristo NOsso Senhor, para Que tivéssemos 
eleições em 1982. É aí que -digo que V. Ex' crê pouco é homem de pouca 
crença porque Nosso Senhor permitiu o mais difícil até: ia sacrificando a vida 
do Presidente da República para que V. Ex.'s confiassem nele. Apareceu um 
infarto inesPerado do Presidente Figueiredo para que assumisse a Presidência 
da República o conterrâneo de V. Ex•, essa figura impoluta que é o Presidente 
Aureliano Chaves. Quer dizer, o Presidente fez cumprir fielmente a Consti
tuição da República. V. Ex'" nãó pode mais ter dúvida depois disto sobre a 
realização de eleições diretâ.S para Governador, em 1982. Eu tenho a crença, 
eu acredito como certa a eleição direta em 1982, para Governador. 

·o SR. ITAMAR FRANCO -SenadorA!mir Pinto, V. Ex• é um ho
mem que esPelha bondade e sinceridade. Eu gostaria de ter realmente o senti
mento de V. Ex~. de que vamos ter eleições em 1982; e é claro que esse é o de
sejó do povo brasileiro. Mas, eu não diria que foi necessário a doença do Se
nhor Presidente da República para que nós acreditássemos no processo de-

- __~;nocrático; em absolu_t_o .. Nós sempre acreditamos em que este País só tem 
uma saída, que é a saída da sua normalidade institucional, da sua n_ormalida~ 
de democrática; é o encontro do povo corri as suas raízes. E para nós outros, 
particularmente para o meu partido, o encontro através de uma Assembléia 
Nacional Constituinte. 
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Quando me referi aos futuros governos tio Senador Mauro Benevides e 
do Senador Alberto Silva, isto ê crença, porque, realmente, quem pode negar 
que o Senador Mauro Benevides serâ o Governador, em 1982, do Estado de 
V. Ex'-? 

O Sr. Almir Pinto- Eu gostaria muito que isto fosse verdade; inclusive 
porque ele é meu amigo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu fico até satisfeito, porque já vejo que 
V. Ex• está apoiando a candidatura do Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Almir Pinto- O Mauro Benevides- não o chamo nem de Sena
dor- é um irrrião fraterno que eldbrifiO: NOseSf3ITi-os aqui, ainda, naquele 
fulcro pessedista. Eu fui deputado estadual com Mauro Benevides na As
sembléia Legislativa do Cearâ. Fo-mos -secretários ·ae- Estado juntos; é um ir
mão fraterno que eu tenho. Agora, sou apenas um homem políticO. Eu sou do 
PDS e Mauro Benevides do PMDB; eu jamais trairia a minha convicção polí
tica. Mas, se ele for eleito Go-vernador do meu Estado, eu ficarei muito satis
feito, porque terei um fraterno amigo no Governo do meu Estado, sabendo 
de antemão que será um grande Governador, que fará uma grande adminis
tração. Apenas não posso votar nele, porque estamos politicamente em cam
pos opostos. Mas, quero dizer a V. Ex_f. que, quanto a ac~editar ou não em 
eleições em 1982, eu vou utilizar aquela frase em latim, que é muito conheci
da: ominis a tempore habilis. 

O SR. ITAMAR FRANCO -E, no seu latim, eu prefiro que o seu ful
cro pessedista contagie o Senador José_Lins. E nesse contágio possa também 
permitir que o Senador Mauro Benevides mereça, por parte do Senador José 
Lins, a mesma adjetivação que conseguiu de V. Ex• 

Mas, Sr. Presidente, dizia eu há pouco, antes de desviar um pouco minha 
rota, provocado pelo Senador José Lins, que eu gostaria de trazer aqui exata
mente o depoimento do Secretário da Fazenda de Minas Gerais, que vem, 
aliás, numa atitude, Sr. Presidente, que merece todo o nosso apoio, todo o 
nosso aplauso, contestando essa política tributária governamental. Mas, 
como eu disse, o Estado de Minas Gerais não tem força, não pode atuar junto 
aos poderes da União. 

Há poucos dias, o Sr. Secretãrio da Fazenda afirmou, em relação ao 
problema do Imposto sobre Circulação de Mercadorias a que aqui se referiu 
o Senador José Lins: 

.. 0 segundo ponto da nossa proposta como_ medida indispensá
vel (veja, Sr. Presidente!) para restaurar a dignidade mortalmente 
ferida dos Estados-Membros é que desejamos liberdade para gerir 
livremente o ICM". 

Ora, será que é a Bancada da Oposição, neSta Casa ou na Câmara dos 
Deputados, que impede a liberdade de gerir livremente o ICM? Ou são as 
chamadas forças ocultas do Governo da União que agora descem novamente 
sobre o Palácio do Planalto, Sr. Presidente, em relação ao Imposto sobre Cir
culação de Mercadorias? 

"Os Estados e adminiStrações eStãéluais não são irresPoi:lsãveis 
-e chamo de novo, Sr. Presidente, a atenção do Senado - não são 
irresponsáveis, repito, não precisam de tutela e muito menos de tu
tela do Governo Federal". 

Veja, meu caro Senador José Lins, que a tutela a que se refere o Secre-
tário da Fazenda de Minas Gerais ê a tutela do Governo Federal. 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex•? 
O SR. ITAMAR FRANCO -Ouço o Senador Josê Lins. 

O Sr. José Lins- Senador Itamar Franco, o ICM é, como todos nós sa
bemos, um imposto estadual. Acontece que o País não é formado por um Es
tado só ... 

O Sr. Alexandre Costa -Injusto! 
O SR. ITAMAR FRANCO -Muito bem, Sénador Alexandre Costa, 

V, Ex• faz uma excelente intervenção. 

O Sr. José Lins- Injusto ou não, eu não sei, porque o sentido de um im
posto_ injusto é uma coisa difícil de caracterizar. O fato é que o Governo tem 
que c_obrar alguma taxa para poder servir ao público. 

O Sr. Alexandre Costa- E fácil caracterizar-se. Já imaginou um estado 
de menor renda per capitado Brasil pagar o ICM a um Estado mais rico da 
Federação, que é São Paulo? Quer coisa mais injuSta do que essa? 

O Sr. José Lins- V. Ex• entra exatamente no problema fundamental da 
questão. É para isso que desejo chamar a 3tençãó do nobre Senador Itamar 
Franco. O Secretário da Fazenda de Minas Gerais sugere qú.e" Os Estados ad
ministrem livremente o seu ICM. Ora, sendo um imposto que tem âmbito 
tanto intra-estadual, como interestadual, evidentemente não pode e nem deve 
ficar ao sabor de decisão de um único Estado. Por quê? Porque as mercado
rias não circulam somente em seu território. É por isso~ nobre Senador, que o 
Governo Federal sugeriu a criação do CONFAZ, onde todos os Secretários 

da Fazenda se reúnem para discutir os problemas de interesses comuns, mui~ 
tas vezes conflitantes. Estou de pleno acordo, talvez no sentido geral, com o 
que diz o Secretário da Fazenda de Minas Gerais. Mas, chamo a atenção para 
esse aspecto: o imposto não é cobrado pelo Governo Federal. Compete ao Se
nado Federal fixar as tãxas. Somos nós que fixamos tanto as taxas internas, 
aos Estados, como as da circulação interestadual. Daí por diante. Os interes
ses comuns, interestaduais, nãO podem ser, evidentemente, objeto de decisão 
de um Estado só, do contrário aconteceria ou_ se exasperaria isso, para que 
com muita razão o nobre Senador Alexandre Costa nos chama a atenção: é 
.Justo que estados industrializados fiquem com a maior parte deste imposto, 
enquanto os estados pobres estão perdendo substância para esses estados 
mais ricos? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Aliás, o nobre Senador Alexandre Costa 
podia inclusive dar números, mostrando, por exemplo, que o Imposto de 
Circulação de Mercadorias da região Sudeste, a região a que pertencem o 
meu Estado, o Espírito Santo, o Estado de São Paulo e o Rio de Janeiro, mais 
de 60% fica em mãos do Estado de São Paulo. 

Mas veja V. Ex'-, Senador José Lins, que não é apenas isso~ Os governa
dores do Estado do Senador Evelásio Vieira, o do Rio Grande do Sul e do Pa
runú dizem o seguinte- isso é que é importante chamar atenção- a respeito 
ex.atumente da centralização em que vive a Nação. E diz ainda hoje o Jornal 
do Brasil no seu primeiro caderno: 

"Florianópolis -O endividamento dos Estados do Paraná, 
Santa Ccitarina e Rio Grande do Sul é causado pela necessidade de 
recorrer a empréstimos externos para poder cumprir compromissos 
de investimentos. Isto ocorre pelo comprometimento da arreca
dação dos Estados devido a isenções do ICM concedidas pelo Go
verno Federal e que decidiu transformar." 

-aí que é mais séfio, Senador José Uns, aí é que vai, SC::riador Alexan
dre Costa-

o imposto em instrumento de política econômica. 

Há o interesse do Governo, sobretudo do Governo Federal, para favore
cer a grandes empresas exportadoras deste País, e já disse aqui uma vez ao Se
nu dor José Lins, ele já trouxe, inclusive, os dados mostrando que o Banco do 
Brasil emprestou mais no sentido da exportação de alimentos para o mercado 
mundial em detrimento da produção de alimentos no mercado interno . 

Então se faz hoje o que com o ICM? Um instrumento de política econô
mica e fazendo um instrumento de política econômica, Senador Alexandre 
Costa, é--exatarnente isto, beneficia o Estado mais forte e beneficia a União, 
porque esta traz a parte do leão, por esta fica sempre- e tem ficado- e an
tes de encerrrar o meu pronunciamento vou mostrar dados. 

O Sr. Alexandre Costa - E fica com 70% da arrecadação a União. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado. 
O Sr. Evelásio Vieira_- Permite V. Ex• Um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com Prazer. 
O Sr._Evelásio Vieira- Exatamente aí é que está uma das maiores aber

rações da sistemática tributária deste País. Quer dizer, o Governo Federal é 
contemplado com o grande percentual daquilo que arrecada nos Estados e 
Municípios, em detrimento dos Municípios e dos Estados. E o Governo vai 
mais longe: retira arrecadações dos Estados e dos Municípios para faVorecer 
grandes empresas multinacionais, grandes empresas nacionais, para possibili
tar exportações, p-ara tentar um crescimento não muito maior de nosso endi
vidamento externo. E por quê? Porque o Governo Federal, irresponsavel~ 
mente, se utilizou de recursos externos para fazer, ao mesmo tempo, grandes 
projetas neste País. Hoje, o Governo Federal está sendo o grande usurpador 
do dinheiro dos Estados e dos Municípios e est_es, para atender às mínimas 
necessidades locais, têm que contrair empréstimos a custos elevadíssimos, 
têm que se endividar, tudo em favor do Governo e, tudo isso, em razão de 
uma política tributária errônea, de uma política econômica errônea. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Tem razão V. Ex• E vou aproveitar o 
aparte de V. Ex•. bem corno o do Senador Alexandre Costa, ... 

O Sr. Alexandre Costa- A concentração que V. Ex•, fala; VaiRse buscar 
20 cruzeiros em Araxá, com o custo operacional o triplo, e traz para cá, para 
depois, devolver a título de esmola ao próprio Araxá. 

O SR. IT ÃMAR FRANCO- V. Ex• tem razão, Senador. E faço ques· 
tão de citar, mais uma vez, a participação da União, ainda dentro dos apartes 
dos Senadores Evelásio Vieira e Alexandre Costa; buscando um dado, por 
exemplo. E: cansativo, é repetitivo, Sr. Presidente, reconheço. Mas, temos que 
repetir e cansar o Senado Federal, até 1982, na esperança de que, realmente, 
com as eleições de 1982, o processo brasileiro sofra uma modificação, não 
apenas na sua estrutura orgânica, mas inclusive, na substituição de alguns 
rostos que aí estão. 



Outubro de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Sábado 10 5309 

O Sr. Jv:.é Lins- Permite V. Ex,·um- a-p-3rte'? 
O SR. ITAMAR FRANCO- Mas veja, Senador José Lins, em 1927, a 

participaç-ão du União. De toda a receita- fiscaL Em 1927,- nós nem havía
mos n~tscido- a União ünha 65,8; os Estados e os Municípios tínham 48,8. 
bn 1957, a· União tinha 48,8, os Estados 43 e o municíPio- 8.5. 

Em 1964- A União- 48.4; o Estado 45.1; o Município 6.4. Em 1977 
-c, aqui, dou um dado que é importante o Senado ir observando o decrêsci
mo em relação ao município. A União passou ·a ter 65; os E-stados 34.1, e o 
Município 4.9. 

Dou dados, Sr. Presidente, de 1975,jâ da Fundação Getúlio Vargas, não 
dados d~1 Oposição. União, 72.9, exatamente como V. Ex' disse, Senador Ale
xandre Costa. 

O Sr. Alexandre Costa - Falei em 70 apenas. 

O SR. ITAMAR FRANCO- O Estado, pula até o Estado para dizer o 
Município, 2.6; de acordo com a Fundação -Getúlio Vargas, em 1975. 

Isso demonstra, Sr. Presidente, exatamente- e os números são forneci
dos ora pda fonte do Governo, através do Ministério da Fazenda, ora pela 
Fundação Getúlio Vargas, que merece o crédito de todos nós. 

O que vem demonstrar? Vem demonstrar a centralização econômica, a 
falta de força do Legislutivo? Não, porqUeOTegC'ila-tivo está impedido consti
tucionalmente de alterar a política econôinica do Governo na s.ua principal 
dirctriz. Mas vem demonstrar, Sr. Pi-csidenle, que nós precisamos alterar é a 
fonte de poder deste País. Esta fonte de poder é que precisa ser alterada e, no 
nosso entendimento, ela terá que ser alterada no processo eleitoral e no pro
cesso democrático. Nós não temos outro meio, outro mecanismo, outro ins
trumento. senão o de, através de eleições, modificar o que aí está, Sr. Presi
dente. 

E é por isso que o compromisso das Oposições, para 1982, é muito sério, 
Srs. Senadores. Não basta, apenas, vestirmos uma roupagem de oposicionis
ta. criticarmos o Governo; nós vamos ter que demonstrar nas praças públi
cas, se é que queremos atingir os nossos Estados, se é que queremos ter uma 
maioria nesta e naquela Casa, nós teremos qU_C_ mosii-ar que estamos em con
dições e faremos realmente a modificação estrutural das grandes transfor
mações sociais que este País está precisando. 

O Sr. Jv.w! Lins -V. Ex'- me permite um aparte, nobre Senador? 
O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço V. Ex• nobre Senador José Lins. 
O Sr. Jus~? Lins- Senador Itamar Franco, o instrumento fiscal é quase 

sempre, também, um instrumento de política económica, quer dtzer; o Gover
.no joga com as arrecadações, com as taxações, com a redistribuição da arre
cadação federal, fiscal ou para-fiscal, para poder administrar a economia do 
País. Mas, não é verdade que o Governo seja car!asco de quem quer que seja. 
Vê V. Ex~ o seguinte: há pouco tempo, nós, neste Corigresso, votamos a mo
dificação das taxaS do ICM, tirando um pouco mais dos Estados do Sul in
dustrializados e dando aos Estados mais pobres. Quando o Governo Federal 
dá, como incentivo, a isençãO do ICM para expOrtação, pelo menos no cã.so 
do Norte e do Nordeste, o Gove-rno Federal tem reStituído esse dinheiro, in
clusive, há pouco tempo, houve um novo decreto, mandando, autorizando, o 
Govern-o Federal a pagar os Estados do Norte e do Nordeste toda a diferença 
de arrecadação origináría do IÇM_e dada comcdncentivo à'exportação. Ago
ra. estou de acordo com V. Ex' que o atual sistema tributário está punindo os 
Estados e Municípios. Parece que. quanto a isso há Um concenso· geral. 

O SR. ITAMAR FRANCo- _::Nósjã melhoramos. Mas, agora, Sena
dor José Lins, eu vendo ali esta beleza esfusiante da nossa Senadora, recordo
me das suas palavras hã pouco ·proferidas no plenãrio;- que reclamava, exala
mente, o quê? A aplicação nO seu Estado, se õãu -"me engano, de 900 milhões, e 
ela questionava que essa aplicação, de acordo com o Banco Central, deveria 
ter sido maior, na fa"ixa de mais de 1 bilhão de ci-uzeirOs; e 900 milhões ela não 
saberia indicar como estariam sendo aplicados. 

Por certo, a Senadora Eunice Michiles poderia ser esclarecida por V. Ex• 
se isso tafnbém entrou na burra do Governo, da União e .está sendo distribuí
do aí, quem sabe se para o Estado do Cearâ. 

O Sr. José Lins- Quem sabe se a Senadora poderia dar essa explicação. 
Mas. eu queria apenas fazer uma última observação; que acho dO interesse de 
todos que buscam a modificação do sistema tributário brasileiro. V. Ex• cha
mou bem a atenção para a queda do percentual de arrecadação dos Estados e 
municípios. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• concorda que isso tem aconteci
do? 

O Sr. José Uns- Concordo, são númerOs estatísticos. Mas; há também 
um crescimento das aplicações indiretas do Governo nos Estados e Municí
pios. de tal modo que aqUela participação a que V. Ex' se referiu de 2.6% dos 
Municípios ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- De toda a arrecadação! 

O Sr. José Uns - ... deve ser acrescida, segundo um estudo recente da 
SAREM, dessas aplicaÇões indiretas. Se não me engano, o último dado que 
recebi na SAREM situava em !2 ou 14% a disponibilidade total para os Mu~ 
nicípios. Todavia, não tenho segurança quanto a isso. Estou de pleno acordo 
com V. Ex\ quanto à necessidade da revisão da política tributária. Chamo a
penas a atenção disso para que no momento em que aumentarmos a arreca
dação di reta dos Estados e municípios, não venham eles a perder esses recur
sos indiretos. Isso seria, praticamente, chover no molhado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas veja, V. Ex•, eu até pensei que V. 
Ex~ fosse argumentar, e é claro que o seu raciocínio conduziria a isso e condu
ziu a isso,- faço-lhe justiça,- poderia argumentar que as chamadas trans
ferêncías âe receitas federais para os Estados e municípios teria equilibrado o 
processo de descaracterização ... 

O Sr. José Lins - Eu não tenho dados ... 
O SR. ITAMAR FRANCO- Mas exatamente, eu lhe daria dados. Por 

incrível que -pareça, Senador José Lins, esses dados mostram, exatamente, o 
contrário. 

O Sr. José Uns- Acredito que isso depende da região considerada. Cer
tas regiões, como o Nordeste ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Então, vou buscar o meu Estado como e
xemplo. Não sei o Estado de Santa Catarina, Piauí, não sei o Estado de V. 
Ex~, Maranhão, Amazonas e Pernambuco. Mas no meu Estado, por exem
plo, as transferências federais, em 1973, representaram 14.8. Os dados são da 
própria Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais. Em f980, essas 
transferências caíram para !2.5; em !981, vão corresponder, aproximada
mente. a 11.3. 

Então, demonstra, exatamente, o enfraquecimento do Estado. 

A Sra. Eunice Michiles- Permite V. Ex• um parte? 
O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, Senadora Eunice Mi

;hiles. 
A Sra. Eunice Michiles - Não queria, Senador Itamar Franco, desviar 

V. Ex~ do rumo do seu discurso. 
O SR. ITAMAR FRANCO - Ê uma honra, nobre Senadora. 
A Sra. Eunice Michiles- Mas como fui citada, gostaria de lamentar por, 

talvez, não haver expressado suficienteme-nte claro para dizer aquilo que gos
taria de comunicar. O Banco Centra( tem uma resolução através da qual os 
bancos de uma região são obrigados a aplicar x por cento em depósitos à vista 
em ãtividades rurais. O que está acontecendo é que os bancos, no meu Esta
do, estão arrecadando e ap(icando na região, porque assim determina a reso
lução, e se evadindo do Estado. Repetindo: aquilo que eles são obrigados por 
lei a aplicar não é no Estado, na região. Isso estã fazendo com que o Estado 
do Amazonas esteja participando com uma quantidade -muito maior e rece
bendo muito menos, ajudando o Pará, Acre. Rondônia, etc. De maneira que, 
da1, o meu pleito, de que o Aamzonas seja transformado numa região por si 
só, para que os recursos recebidos sejam ali mesmo apliCados. De maneira 
que, nesse caso, o Governo não pode ser _culpado daquilo ·que V. Ex' teria di
to, de que quem sabe o .Governo estaria aí beneficiando-se. PeJo contrãrio, 
por determinação do Governo é que estamOs querendo que o Estado do A-
mazonas seja mais beneficiad_o. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Acho que não há nenhuma contradição 
no que_ disse nem no que a prezatla Senadora acaba de explicar. Evidentemen
te, se S. Ex~ pede para transformar o seu Estado numa região para que o Ban
co Central possa aplicar os depósitos ... 

A Sra. Eunice Michiles- Não disse o Banco Central, mas os bancos par
ticulares. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Lógico, mas evidentemente quando me re
firo a? Banco Central é porque a política brasileira, sobretudo a política ban
cária, é estabelecida pelo Banco Central. Nenhuma resoluÇão neste País, ne
nhum banco privado. pelo menos, poderia ter a liberdade de _g_erir sem a i!'lt~r
ferência- como se dá em qualquer instante da política mofletârfa brasileira, 
ou financeira --do Banco Central. 

Então, a Senador<:\ já pede o quê? Pede que o seu Estado seja transforma
do numa região e todas as aplicações dos depósitos à vista sejam feitas na sua 
região. Não é este o raciocínio? 

A Sra. Eunice Michiles - Sim. 

O SR. ITAMAR FRANCO- E por que pede? Se está pedindo é porque 
o seu Estado está necessitando. Se o Estado não estivesse necessitando esta 
distribuição que se faz hoje com o Pará, Maranhão ou com quem seja, não es
taria fazendo falta aos cofres do Amazonas. 

A Senadora há de concordar, então, com a nossa argumentação que é e
xatarnente esta: os Governos estaduais, nobre Senadora, estão a todo instante 
procurando uma fórmula, seja ela qual for, para escapar da centralização e
conómica impo.sta pelo Governo da União. 
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Quando vejo V. Ex• j.i abaiXar o seu microfone jã me sinto satisfeito. 
porque o fundamento, o núcleo do meu pronunciamento é exatamente para 
demonstrar que o enfraquecimento dos Estados, hoje a nível tributário, por
que é apenas a nível tributárfo que e5tou examinando, não estou examinando 
nem a nível político.- se faz presente a todo instante e ·exigindo do Governo 
Federal uma modificação. 

E o Senador Mauro Benevides lembrOU bem, desde que aqui nós chega
mos, Senadora Eunice Michiles, em 1975, mal pisávamos aqui no Senado Fe
deral - eu me lembro abril, se tanto - nós já ouvíamos aqui O· Senador 
Helvídio Nunes, da Bancada de V. Ex•, pedir ao Governo Federal uma nova 
sistemátiCa para o Imposto de Circulação de Mercadoria. 

Muito obrigado pelo aparte de V. Ex~ 
O Sr. ·Mauro Benevides- Permite V. Ex• um aparte. ( Assentbnento do o

rador.) E veja V. Ex• que no primeiro protlunciaritento- que o ex-Presidente 
Ernesto Geisel fez perante o Seu Ministério, dois ou três dias apó's empo·.sar
se na Chefia desta Nação, S. Ex• .s.e_reportava à injustiça do modelo tributârio 
brasileiro, abrindo. assim, aquelas perspectivas para os batalhadores da r_e
formulação do !CM de que, afinal, naquele goveJ;no, naquela administração, 
se chegasse ao atingimento dessa meta. Jã transcorreu o Gov~rno ErnestO 
Geisel, J'á estamos no Governo João Figueiredo/ Aureliano Chaves e, lamen
tavelmente, não se processou aquela alteração básica fundamental na siste
mática da arrecadação do ICM. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado Senador Mauro Benevi
des. 

Sr. Presidente, vou encerrar, buscando mais uma vez o exemplo setorial 
que dei. O Governo Federal obriga ao _CONF AZ, e procede assim porque é 
obrigado, a uma série de isenções, e as isenções 'terão que ser aprovadas por 
unanimidade na reunião dos Secretários da Fazenda. 

E continuamos estranhando, Sr. Presidente, nesse aspecto setorial, que o 
material escolar seja tríbutado e a revista pornofráfica não sofra a tributação 
do ICM. 

Mas, na maior profundidade que pretendo dar no final deste meu pro
nunciamento, Sr. Presidente, entendo, sinceramente entendo assim, que só 
poderemos alterar isso, se modoficarmos a estrutura de poder. E, no nosso 
entendimento, essa estrutura, de poder será modificada em 1982, com eleiçÕes 
livres e, se elas forem livres, se nós tiVerrios aceSSo aos-ineiios de comunicação, 
ao rádio e à televisão, poderemos debater com aqueles que defendem com sin
ceridade a política económica do Governo. E nós outros, que queremos exa
tamente a alteração violenta desta política, Sr. Presidente,- pelo o que sem
pre me bati, nas Oposições ocorrerá no grande confronto demo-crático de 
1982, e que será constatado por aqueles que defendem com pureza e honesti
dade a política governamental. Nós outros, que queremos as modificações so
ciais que este País está a exigir, sabemos que elas só poderão ser conseguidas 
com outras pessoas no Governo. Muito obrigado. (Muito hem! Palmas.) 

O SR. PRF:S(()ENTE (Almir Pinto)- Coricedo a palavra ao nobre Se
nador José Lins como Uder. 

O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTRE
GUE À REVISÀO DO ORADOR. SERA PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Dirceu Cardoso. _ --

0 SR. DIRCElf CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Brasília, Sr. Presidente, tem desfilado diante de exposições que artistas 
brasileiros têin trazido para a nossa CapitaL 

Há dias, Brasília, pelos intelectuais, pelos artistas, pelos políticos, pelOs 
homens de sociedade, pelo.s homens de-Governo, até na sua parte eclesiástica, 
tem desfilado diante da exposição de uma pintora capixaba. Na galeria da 
CEPAC, prímeíramente e, hoje, no grande salão da Câmara dos Deputados, 
no Anexo III. lá estão os seus cavaletes, nas suas paredes os quadros que de
monstram a capacidade criadora e artística dessa artista capixaba- Nice do 
Nascimento. Nascida 6m Vitória, no ineU--ES1ado, e que tem seu atelier: a sua 
banca de trabalho, em Unhares, à margem do Rio Doce, aquela corda botâ
nica que numa grande transversal liquida, enlaça o meu Estado do oeste para 
o oceano Atlântico. , 

Foi ali, nas suas margens, que ela criou o seu mundo pictórico, as suas e
lucubrações, as suas criações artísticas e, eniào, Sr:-Presidente, deu ao Brasil e 
ao Espírito Santo, na sua visão colorida, a vida de Jesus, a vida de Cristo, em 
quadros como se fossem as estações da via crucis. Cada um representa uma 
fase da vida de Cristo e tem como fundo, sugerindo as suas origens, que são i
nesquecíveis para ela e para sua arte, o cacau, o máximo produto da econo
mia linharense, do norte do nosso Estado, como o segundo produtor de cacau 
do País e um dos produtos que tanto concorre para a nossa balança comer
cial. 

Piilfora com 40 exposições, Sr. Presidente, no Brasil, no Uruguai e nos 
Estados Unidos, 40 exposições coletivas e individuais, dentre as quais desta
camos a Bristol University em Massachusetts, nos Estados Unidos, e em 
várias cidades do Brasil, inclusive Gramado, no Rio Grande do Sul, Rio de 
Janeiro, Curitiba, Belém, Juiz de Fora, Vitória e, agora, Brasília. Tive uma e
moção imensa, Sr. Presidente, de percorrer com ela ontem a galeria dos seus 
quadros; vendo na efervescência luminosa e colorida daquelas paisagens de 
caca~ do norte do meu Estado, à margem do grande rio, Sr. Pre~idente, a i-e
cordação para mim emocioriante de quadros de paisagem de que nós, capix;a
bas_,_ nunca poderemos esquecer: à margem daquele rio o volume dos aguapés 
e dos. balcedos descendo o grande rio. E ela cinzelou, nas suas telas multicolo
ridas, instantes inesquecíveis daquela paisagem, simbolizando, em cada uma 
delas, uma estação da vida de CristO, mas fendo como motivo central, ou me
lhor, como fundo desses motivoS centrais, ·que são motivos religiosos, o cacau 
que e ·a Produto da terra que fala daquela paisagem daquelas terras fertiHssí
mas, daquele--rio, daqUela terra e que fala, também, na sua pintura ma_inífica. 

Sr. Presídente, eu, que tive a emoção imensá de verificar, hâ pouco tem
po, nas grandes inundaçõ~ do Rio Doce, que tanto flagelaram o meu Estado, 
sobrevqar Linhares e vi as su'as terras baixas todas cobertas pelo grande rio, 
Sr._ Presidente, com páginas de tragédias que não me esqueço, não posso, dei
xar de me emocionar ao ver nas suas telas tão vivas uma imagem que não" Sai 
dos meus olhos. porque também não sai do meu coracão. 

Relatei isso aqui, nesta Casa, quando sobrevoava Unhares. A um trecho 
do rio. vi no teJhado de uma casa, na cumeeira de uma casa pobre, num terre
no baixo de Linhares, vi, toda envolvida n'água, apenas a cumeeira de fora, 
22 pessoas, áianças e velhos, em pé. O nosso avião sobrevoou a cumeeira. 
Fomos mais em cimá e demos uma volta. Quando voltamos, Sr. Presidente, 
nem casa, nem pessoas, estava tudo tragado pelo rio. Isto, vi com estes meus 
olhos. 

Portanto, na pintUra de Nice Nascimento tinha uma recordação daque
les dias. Tenho nos meus olhos recordação dos dias de grandeza, de emoção 
du nossa campanha quando ali percorremos, a serviço do povo, há seis anos, 
aqUela terra dadivosa, vi nas suas telas tão coloridas e tão expressivas a retra
tação de uma paisagem campestre, de uma paisagem que nós, capixabas, não 
nos esquecemos nunca. Nice Nascimento, que expôs no Museu de Arte Mo
derna do Espírito Santo, detentora do Prêmio de Pintura da i' Semana de Ar
te, em São Mateus, no Espírito Santo, detentora do prêmio de melhor traba
lho da FERARTE de Gramado, no Rio Grande do Sul. Quem entra na igreja 
de Nossa Senhora da Conceição, na grande cidade de Linhares~ no norte do 
Estado. defronta-se, dominando a igreja, com um painel, produto da pintura 
de Nice Nascimento, denominado Seresta no Céu, que traz, a todos os visi
tantes da igreja e os fiéis que ali vêm rezar, uma iinagem do céu que ela retra
tOu através do seu pincel firrrie e do seu colorido emocionante. Quem for mais 
à frente, na igreja de Arcozelo, no Estado do Rio de Janeiro, encontrarã tam
bém um painel, produto do seu pincel e da sua inteligência criadora. 

Assim, Sr. Presidente, repassando apenas isto, essa pintora primitiva e 
auto_didata, registrou nas suas telas as suas emoções criando o lugar destaca
do para a pintura do meu Estado em todo o movimento da pintura moderna 
no Brasil. Ela está aqui, presente, ao lado do seu esposo, e quero parabenizá
la, em nome do Espírito Santo, pelo que ela faz com suas telas pelo bom 
nome de nossa terra. 

Nós, aqui, lutamos, Sr. Presidente, neste plenãrio, pelos ideais, por 
princípios, por reivindicações do nosso povo e do nosso Estado~ e ali, mais à 
frente, ontem, emocionalmente ao seu lado, percorri a galeria dos seus qua
dros C? tive a grande emoção de reviver nos meus olhos, coloridas, Sr. Presi
dente, as imagens queridas da terra linharense e da terra capixaba. 

Mas, Sr. Presidente, finalmente registrando as estações da Via Dolorosa 
de Cristo, encontramOs, na piimeira, semeando os frutos de ouro e estes não 
podiam deixar de ser o cacau da sua terra, nascido na exuberância daquelas 
margens, que poucas terras do Brasil podem ostentar, <tquela uberdade sim
bolizara na vida de Cristo; na Semeadura, o cacau sendo lançado na terra 
para o milagre da sua fartura. 

A Anunciação, o Mistério da concepção da Virgem Ma_ria também se faz 
à noite, em meio à floresta linharense quando os frutos estão atravessando a
quele período em que atingiram a maturidade estão prontos para o consumo 
ou a colheira. A Virgem recebe a notícia e coloca a mão esquerda no ventre e 
a direita no peito, expressa perplexidade e, ao -mesmo tempo aceitação. J;: um 
instante de serenidade que nós-encontramos na Estação II da exposição de 
Nice Nasc_imento: 

''A Fuga para o Egito: 
É noite na mata de cacau. Os frutos estão verdes. a vegetação é 

grande em altura suficiente para confundir, disfarçar e proteger os 
humanos de seus perseguidores. Se observados, se descoberta a pista 
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e a trilha que percorrem, a natureza os protegerã da violência. O 
menino parece saber disso, e dorme. É noite na mata de cacau e o 
burro que transporta os fugitivos é, também, azul. A natureza não 
torna conhecimento da ameaça de violência." 

Sr. Presidente, está figurado, expressivamente, na Estação VI da Vida de 
Cristo, a pinturri inagnífiCa de Nice Nascimento. 

HA Virgem Mãe: 
Em meio as matas do cacau, a Virgem e seu menino, ambos 

morenos, refletindo, para a natureza que os cerca, a lei de sua humaw 
nidade. Porque não são divinos- eles representam um povo do inw 
terior, de Unhares, do Espírito Santo. Não importa o tempo e as 
mudanças que pode provocar neste povo, porém permanecem as rew 
gras básicas: humildade, humanidade, direito e trabalho para tow 
dos." 

Aí está, também, Sr. Presidente, estereotipado em cores, simbolicamenw 
te, na pintura de Nice Nascimento. 

À beira do rio, Os balccdos de agua pés levados pela grande correnteza do 
rio portentoso. 

"É dia de festa entre o povo do cacau. Todo o rio Doce está or
nado de ilhotas expondo suas melhores flores aguapê. Jesus é bati
zado, e sua postura é ainda de contrição ao lado de um outro ho
mem moreno no que reconhece sua sabedoria e humildade e, por is
so, se iguala a ele. João Batista é semelhante a Cristo, não só nos 
traços e características da raça, mas também em civilidade. Porque, 
do outro lado da margem, seu povo assiste à cena." 

Sr. Presidente, ainda mais, aí iremos até o final. 

"Sermão da_Montanha. 
Para pregar sua mensagem, Jesus se senta junto a uma árvore 

de cacau. Toda a natureza, mais uma vez, o homenageia, refletindo
o, são os pássaros sobrevoando-o, o pombo em sua mão esquerda, o 
carneiro em mais um momento significativo de sua vida, são as bor
boletas e todas as flores do município." 

É em homenagem à sua terra, ao seu povo, à sua gente. 

"Deixai vir a Mim as Criancinhas. 
É dia na mata do cacau. Os frutos estão verdes. Mas a vege

tação prova mais uma vez a sua magnificência, só por reflexo da es
piritualidade do herdeiro dos frutos do ouro. Cristo está tranqüilo, 
sentado, rodeado de crianças, com uma delas ao colo. O chão está 
coberto de pequenas flores, que também não poderiam deixar de se
guir a simplificade do resto do conjunto que as figuras humanas for
mam. As crianças têm tranças, ou laços nos cabelos, ou brincam 
com bonecas - todas, crianças que se encontram em meio aos tra
balhadores do cacau." 

Sempre o cacau, Sr. Presidente, como fixação sua, homenagem à sua ter
ra, homenagem à sua gleba, homenagem ao seu chão. 

"Expulsão dos Vendilhões do Templo. 
A ira de Jesus, aqui, não representajama,is um gesto de violên

cia. Ele é acompanhado mais uma vez pelos pássaros brancos. Sua 
revolta é destinada contra o mercantilismo e a exploração - um 
produto que é a própria vida do povo do interior de Unhares
corno a bunanas, o abacaxi, as araras e tucanos, frutas e pássaros 
tambt!m de Linhares." 

Finalmente, Sr. Presidente: 
"A Paixão e Morte. A Ascensão: 
A renda que cnvoh'e o corpo de Jesus é agora amarela: ele re

nasceu e ocupa o mesmo espaço dos pássaros que o acompanharam 
desde o início. O povo do cacau tem seu rosto escondido; está de 
costus. Mas Jesus reflete em seu ros.to a face desse povo moreno
tranqUilo c redimido, cercado pur anjos rendados, de coroas de flo
res como anjinhos de procissão do interior, com as mesmas asas re
fletindo as flores do campo." 

Sr. Presidente, sempre a sua terra, sempre a sua gente. 
Assim, Sr. Presidente, finalizando, desejo registrar a emoção imensa que 

estou sentindo neste registro da exposição de Nice Nascimento, que abre, na 
paisagem cultural de Brasília, uma clareira para expor um produto da pintura 
da tern.1. da gente capixaba, que ela viveu no seu pincel, que hoje toca a imor
talidade. 

Quero. Sr. Presidente, que V. Ex4 faça constar duas pãginas escritas de 
registros de pcssous ilustcs que percorreram sua exposição, que deixaram no~ 
livros de registro as impressõeS, que são durãdouras, da pintora, da sua arte, 

de seus quadrOs, de seus símbolos e da rriensagem que ela deixou nessa expo
sição que registro, Sr. Presidente, como uma grande hora cultural de Brasília. 

Quero finalmente~ Sr. Presiáerite, trazer, em nome da nossa Bancada, as 
nossas felicitações a Nice Nascimento, pelo sucesso de sua exposição, comes
tas palavras finais de Dom Ivo Lorscheiter, grande figura do bispado brasilei
ro, Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que deixou, no 
livro de registres, a seguinte mensagem: 

"""A arte é um reflexo de Deus. E como Deus, também a arte se 
encarna. No trabalho de Nice, vemos a arte encarnar-se no cacau, 
neste nosso grão de ouro. Que ela continue a revelar a beleza e a 
bondadt: de Deus, através de seus quadros." 

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

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A Presidência atende ao apelo de 
V. Ex i! e, prazerozamente, associa-se à homenagem que o nobre Senador pres-
ta à ilustre artista capixaba. -

O Sr. Dirceu Cardoso- Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Quando vemos os constantes aumentos das tarifas de correios e telégra
fos, promovidos para maior prosperidades da ECT- cujos serviços, diga-se 
de passagem, têm conservado um bom padrão de presteza e eficiência- in
dagamos porque continuam em difícil situação os servidores do extinto DCT, 
onde os carteiros se constituem na classe mais prejudicada no Plano de Clas
sificação de Cargos. 

Aflitos com a injustiça sofrida, esses antigos servidores não se cansam de 
clamar contra ela, enquanto o próprio Diretor Geral do DASP reconhece a e
xistência de grave distorção, naquele Plano, em detrimento da classe. 

Mais de uma vez, nesta tribuna, abordamos o assunto, comprovando a 
situação penosa a que foram relegadas os carteiros do antigo DCT,justamen
te os que exerciam a mais ·penosa das tarefas do velho Departamento, distri
buíndo a correspondência sob o sol e a chuva, em longas caminhadas, nos su
búrbios mais distantes e nos mais escondidos vilarejos do País. 

O Departamento Administrativo do Serviço Público tem sido, reiteradas 
vezes, advertido sobre aquelas distorções do Plano que resultaram em graves 
prejuízos para os carteiros do extinto DCT. Estamos confiantes de que o Dr. 
José Carlos Freire, que tem procurado atender, na Direção do DASP, as jus
tas reivindicações dos servidores públicos, não tardarã em elaborar projeto de 
lei, a ser encaminhado ao Congresso, solucionando o problema, com a su
pressão das causas de tão amarga situação. 

A referência a que foram relegados os carteiros configura grave inJustiça. 
E nUo se diga que não pode ser sanada. A correção é possível e sua iniciativa 
deve ser do Poder Executivo, pois aos Deputados e Senadores a Carta Consti
tucional veda a apresentação de projetes que visem a modificar legislação re
ferente ao funcionalismo. 

Assim, reiteramos apelo ao Diretor do DASP e ao Ministro das Comuni
cações, no sentido de que busquem corrigir a injustiça praticada contra os 
carteiros do extinto Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.') 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Uma nova modalidade de apoio às APAEs de todo o Brasil acaba de ser 
adotada por uma empresa nacional. Poucas vezes, nesta Casa, temos nos refe
rido a iniciativas que, porventura, empresários brasileiros tomem em benefí
cio da comunidade. Vez outra, alguns parlamentares lembram de destacar a 
validade de iniciativas desse tipo. Mas nos preocupa também a omissão. Esta 
sim o grande mal. Mal pior que a busca cOntínua quase doentia- do lucro 
dentro de um conceito de capitalismo selvagem que, infelizmente, domina 
muitos empresários. 

Tudo isto, Srs. Senadores, eu destaco para citar aqui e agora, a iniciativa 
que foi recentemente tomada por empresârios brasileiros do CURT- Labo
ratório Cinefotográfíco, de São Paulo. Sim: uma empresa brasileira, surgida a 
exemrlo de muitas outras da iniciativa pioneira e desteriiida de um único ho
mem- no caso o Sr. Kurt Schlze- o CURT é hoje o maior laboratório fo
tográfico de todo o csmiférío sul, que vive sob a constante pressão de empre
sas multinacionuis, aluando com notável eficiência e senso social. 

Essa empresa atua também como um ente social, com responsabilidades 
sociais em relação a seus funcionários, aos consumidores e a toda comunida
de. 
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Toda omissão deve ser condenada. Da mesma forma, toda iniciativa eni 
favor da comunidade deve ser aplaudida. E, neste instante, quero aplaudir
e tenho certeza com o apoio dos nobres colegas- a iniciativa desta empresa 
paulista. 

Graças a uma inovadora estratégia de marketing, o CURT Laboratório 
Fotográfico está envolvendo hoje, em centenas de cidades de diversos Esta
dos brasileiros, milhares de pessoas em favor da Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais, a nossa tão querida, estimada e sobretudo respeitada A
PAE. 

Lutando com graves problemas e grandes dificuldades na obtenção de 
recursos capazes de assegurar a operação de todos os seus setores - menos 
de 8% de sua receita provem de dotações governamentais- a APAE acaba 
de receber do CU RT recursos da ordem de quase Cr$ 30 milhões. E não ape
nas do CU RT: toda a comunidade, nessas centenas de cidades, tem contribui
do para que a Associação de Pais e Ain1g=õs'dos ExcepciOnais reduza seus de
ficits financeiros. 

E por uma equação muito stmples: o CURT se dispôs, como efetivamen
te vem fazendo, a doar à APAE uma porcentagem do custo da revelação dos 
filmes fotográficos que lhe forem entregues. E igual doação é feita cada grupo 
de filmes fotográficos negociados pela empresa e cujas embalagens lhe são de
volvidas pela APAE. 

Talvez seja esta uma estratégia de Marketing. E o é. Porém, é, sobretudo, 
a iniciativa original, pioneira e decidida de uma empresa em favor de uma o r~ 
ganização como a APAE. 

Num país como o nosso, onde mais de lO milhões de deficientes mentais, 
ou seja, 8% da população brasileira, sobrevivem de poucas esperanças, inicia
tivas como estas devem servir de exemplo. Exemplo, confesso, que chega a 
comover. Afinal de contas, aqui mesmo entre nós, homens com a responsabi
lidade indivisível de cuidar de todo um País, quantos já dedicaram tudo o que 
podiam à solução de problemas como aqueles que a APAE enfrenta atual
mentc? 

Tenho certeza de que o apoio que agora externa mos servirã para chamar 
a atenção de outros empresários, que poderão, com iniciativas deste tipo, tor
nar ainda mais forte o elo da corrente nacional em prol do bem comum. 
(Muito hem.') 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jorge Kalume. 

O SR .. JORGE KAI.liME (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Nestes últimos dois anos, tenho registrado falecimentos de figuras que a
judaram o desenvolvimento do EStado do Acre. Quase invariavelmente esses 
fatos se referem a pessoas de idade avançada, muito além da média brasileira. 
Eis aí uma prova incontestável da robustez física desses patrícios que, enfren
tando as endemias e o desconforto, alcançaram a longevidade sob o respeito e 
a admiração das comunidadeS cm que vhrerãm. 

Deploro ter que ocupar mais uma vez esta tribuna para render o meu 
preito de saudade ao ex-seringalista João Câmara de Arruda, falecido na ci
dade acreana de Xapuri, no dia 16 de setembro, com a avançada idade de 90 
anos! 

Natural de Pernanbuco, João Arruda, com muitos Ckseus coestaduanos, 
cedo partiu em busca do eldorado- a Amazônia-, atraído pelas facilidades 
que a grande área oferecia. 

Da terra natal mantinha no espírito apenas a saudade, mas essa era sopi
tada, ante a esperança de um mundo novo que se lhe descortinava. 

Trazia o forte desejo de lutar, vencer c retornar à terra mater ... Mas o 
mundo amazónico, embora difícil, tinha seus encantos para prender aqueles 
que para ali se dirigiam, mesmo com o desejo de simples forasteiro. Aquela 
natureza sabia recompensar a solidão, alimentando o quotidiano de espe
ranças, de dias mais bonançosos, até dominar os mais audazes! 

E João Câmara de Arruda, homem do sertão agreste pernambucano, ao 
chegar ao Acre, jovem, braços rijos, pensamento fixo num amanhã mais opu
lento, lenta e gradativamente foi se mo(dando ao seu novo habitat, 
extasiando-se ante a imensidão da floresta e a grandeza dos rios, somadas às 
facilidades económicas que oferecia. 

Dedica-se ao extrativismo como simples seringueiro e, anos depois de 
um labor incessante, vence as dificuldades e se torna empresário, desenvol
vendo sua ativídadc nos rios Acre e Riozinho. 

V cncida a batalha económica, dá o outro passo que seria o principal, 
casando-se com Lídia Furtado de Arruda, de cujo consórcio feliz nasceram os 
filhos Demétrio, advogado; Liets, casada como Cleber Dias; Maria, casada 
com Raimundo Macedo; [sabei, casada com Sebastião Melo e Maria Nazaré, 
casada com Raimundo Aragão e mais sete netos. 

João de Arruda, conhecido pela sua simplicidade, era muito estimado. 
Seu perisamento estava sempre voltado para o trabalho, como apanãgio que 
o manteve até a hora final. 

Desta Tribuna, levamos nossas condolências à sua numerosa famma. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Ainda sob o impacto de tantas perdas, recebo a notícia da morte de ou

tro patrício que, nascido no rio Tejo, afluente do caudaloso Juruá, após estu
dar em Belém, não titubeou em retornar ao Município de sua origem, para 
prosseguir a atividade gumífera de seu saudoso pai. Chamava-se Armando 
Geraldo, grande de físico, todavia o seu coraÇão bondoso não resistiu às can
seiras do seu absorvente labor. 

Homem organizado, metódico e sempre voltado para o bem-estar de seu 
semelhante, Armando Geraldo, próspero empresário, traído pelo destino, de
sapareceu quando se preparava para participar da inauguração de uma Usina 
de Beneficiamento de Borracha, como um dos marcos do progresso na terra 
dos nauas, sendo ele um dos seus idealizadores. 

A sua perda. de maneira brusca e inesperada, deixou inconsoláveis sua 
esposa Raimunda Oliveira Silva, e seus filhos Iolanda Geraldo da Silva, Ar
mando Geraldo da Silva Filho. lnalva Geraldo da Silva, Aidé Geraldo da Sil
va, Raimundo Geraldo da Silva, Antônio Geraldo da Silva, Silvio Geraldo da 
Silva e Âida Geraldo da Silva, bem como seus inúmeros amigos e companhei
ros, dentre os quais me incluo. 

Armando Geraldo, dinâmico, calmo, prudente e admirado pela sua per
formance empresarial, deixou um vácuo impreenchível no seio da coletivida
de acreana. (Muito hem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Mauro Bencvidcs. 

O SR. MAl IRO BENEVIDES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: -

Recebi, ontem, da cidade de lguatu, no meu Estado, longa exposição 
sobre graves acontecimentos ali ocorridos, refletidos em desrespeitos a direi
tos humanos, o que me obriga a vir a esta tribuna, na tarde de hoje, parare
clamar das autoridades estaduais a adoção das medidas saneadoras, capazes 
de representar exemplar punição dos culpados. 

Na Câmara. o Deputado Manoel Arruda reportou-se, igualmente, ao 
momentoso assunto, exigindo uma açào enérgica contra os que agrediram 
brutalmente uma jovem empregada doméstica, na própria Delegacia de Polí
cia daquela próspera comuna. 

O nosso partido, ali, através de seu Diretório Municipal, fez divulgar na 
cidade, nota oficial, condenando a violência praticada e exiernando a sua 
confiança em que a apuração do delito far-se-ia implacavelmente, impedindo
se, com isso, a repetição de tais fatos, atentatório-s a ·princípios elementares 
que não podem deixar de ser resguardados entre povos livres e civilizados. 

Certo estou, Sr. Presidente, de que o Gal. Assis Bezerra, Secrétario de 
Segurança, determinará a abertura do competente inquérito, afastando de 
suas funções todos quantos, na esfera policial, estiverem comprometidos com 
o espancamento da menor. 

Daqui, nesta breve intervenção, formulo apelo a S. Ex•, na convicção de 
que a sua Pasta não admitirá delegados arbitrários, que se não ajustam à li
nha de seriedade imprimida àquele importante setor da pública adminis
tração cearense. (Muito hem.'} 

O SR. PRESIDF::"'TE (Aimir Pinto)- Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a presente sessão designando para a extraordinária das 18 horas 
e 30 minutos a seguinte 

ORDEM 00 DIA 
-l-

Discussão, em turno único, da -rcdação final (oferecida pela Comissão de 
Rcdaçào em seu Parecer n9 840, de 1981), do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 5, de 1981 (n9 76/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Convênio de Cooperação Cultural e Educacional, concluído entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos MeXica
nos, em Brasília, a 29 de julho de 1980. 

-2-

E>iscussão. em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 109, de 
1980, do Senador Nelson Carneiro, que revoga o parágrafo único do- art. 49 
da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que instituiu o Código de Processo 
Civil, tendo 

Parecer, sob n9 839, de 1981, da Comissão 
- De Reda,·ào. oferecendo a redação do vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 55 minutos.} 
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ATA DA 179~ SESSÃO, EM 9 DE OUTUBRO DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -
PRESIDENCIA DO SR. JARBAS PASSARINHO 

ÀS !8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena -Jorge Kalume- Eunice Michiles- Raimundo Pa
rente- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Alberto Silva- Helvídio 
Nunes- Almir Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria
Humberto Lucena - Milton Cabral- Aderbal Jurema- João Lúcio
Lui:t Cavalcante- Gílvan Rocha- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães
Dirceu Cardoso- João Calmon- Ainaral Peixoto- Itamar Franco- Be
nedito Ferreira- Henrique Santillo - Valdon Varjão- Mendes Canale
Suldanha Derzi- Affonso C amargo- José Richa- Evelásio Vieira- Jai
son Barreto - Arno Damiani - Pedro Simon. 

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

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. f9-Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OF(CIO 

Do Sr. lP-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 100, DE 1981 
(N• 918/79, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 236 da Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei 
n.0 5.452, de 1.0 de maio de 1943. 

o- Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Acrescente-se ao art. 236 da bóriSolid·ação das Leis do 
Trabalho, aprovada .pelo Decreto-lei n.0 5.452, de 1.0 de maio de 
1943, o seguinte ,parágrafo único: 

"Art. 236 ............................... ~ .. ·-······· 

Parágrafo único. Os salários dos ferroviários que em
pre.)tam sua colaboração à mesma empresa são fixados 
em tabela salarial única 1para todo o território nacional." 

Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3.0 Revogam-se as dispOsições em contrário. 

LEGISLAQAO CITADA 

CONSOLl'DAÇAO DAS LEIS DO TRABJ\.LHO 
(Aprovada !l<'IO Decreto-lei n.o 5.452, de 1.0 de maio de 1943) 

Tíl'ULO li 

Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho 

CAPiTULO I 
Das Disposições Especiais sobre Duração e 

Condições de Trabalho 

SEÇAO 'V 
Do Serviço Ferroviário 

Art. 236. No serviço ferroviário - considerado este o de 
transporte em e.str<:d!'s de _ferro abertas ao tráfego público, com
preendendÇt a adm1rustraçao, construção, conservaçao e remoção 
~as vias ferrea.s e seus edifíci_os .. obras de arte, material rodante 
mstalações complem.entares e aceooóriars, ~bem como o serviço dÓ 
tráfego, de tele!l'rafia, telefonia e funcionamento de todas as ins
talaçoes f~rrovla:rias- aplicam-se os preceitos especiais constantes 
desta Seçao. 

............................... .:. .. ~ ..... ·-~ ... ~ ......... _ ........ . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 30, DE 1981 

(N~> 114, de 1981, na Câmara dos Deputados) 

Autoriza o Senhor Presidente da República a. ausentar
se do Paiis pelo prazo de 20 (vinte) dias, a p·artir do dia 17 
de outubro de 1981. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Ê o Senh3r Presidente da República, João Baptista 
de Oliveira Figueiredo, autorizado a ausentar-se do País pelo prazo 
de 20 (vinte) dias, a partir do dia 17 de outubro de 1981. 

Art. 2. 0 Este Decr-eto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N.o H3, DE 1981 
Excelentíssimos Senhores_ Membros do COngresso Nacional: 
Atendendo solicitação, por escrit..o, do Senhor Presidente da 

República, General João Baptista de Oliveira Figu-eiredo, tenho a 
honra de submeter à consideraçã-o do Congresso Nacional, em 
cumprimento ~do disposto no art. 80 da Constituição, pedido de 
autorização, formulado por Sua Excelência, para ausentar-se do 
PaíS, pelo prazo de vinte dias, a partir d-e 17 do mês de outubro 
corrente. De acordo com recomendação da Junta Médica, que o 
assiste, pret.ende o Presidente João Figueiredo submeter-se, du
rante o período da ausência, a tratamento médico na "Cleveland 
C1inic", nos Estados Unidos da América do Norte. 

Brasilia, 8 de outubro de 1981. - Aureliano Chaves. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 31, DE 1981 

(N• 109/81, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação no Campo 
dos Usos Pacíficos da ·Energia Nuclear, firmado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Peru, em Lima, a 26 de junho de 1981. 

O Congresso NaciQnal _decreta: 
~t. 1.° Fica aprovado o texto _do Acordo de Cooperação no 

Carilpo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, firmado entre o 
Governo da República FederatiV~a do Brasil e a Governo dã Re
pública do Peru, em Lima, a 26 de junho de 1981. 

Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N.o 316, DE 1981 
Excelentíssimos- Senhores membros do Congresso Nacional: 
De conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da Cons

tituição Federal, tenho a honra de submeter à ele'V'ada considera
ção de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do 
Acordo de Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da Erwrg!a 
Nuclear, firmado entre o Governo da República Federativ-a do 
Brasil e o Governo da República do Peru, em Lima, a 26 de junho 
de 1981. 

Bras,ília, 3 de agosto de 1981. - João Figueiredo. 

EXPOSIÇãO DE MOTIVOS N.O DEM/DAM-II/DAI/184/664.2(846) 
IB45), DE 28 DE JULHO DE 1981, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

A .õ::~Ua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o anexo 

Acordo de Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos de Energia 
Nuclear entre os Governos da República Federativa do Brasil e 
da Repúbl!ca do Peru, assinado em Lima, a 26 de junho de 1981, 
por ocasião da visita de . Vos.sa Excelência àquele pai's. 

2. São as seguintes *s principais disposições do instrumento: 
I , 

a) a cooperaçã.o bilateral será efetuada de acordo com as ne
cessidades e prioridades de seus respectivos programas nacionais 
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e levando em conta os compromissos internacionais assumidos 
pelas Partes; 

b) as duas Partes reafirmam seu apoio ao princípio de não
proliferação de armas nucleares e seu dire·ito ao desenvolvimento 
e à aplicação da energia nuclear para fins pacíficos; 

c) a 'Cooperação abrange as seguintes áreas principais: 

- reatares experimentais e de potência, desde a fase do de-
senho até a da construção; 

- ciclo do combustível nuclear; 
- produção e aplicações de radioisótopos; 

- proteção radiossanitária, segurança nuclear e protegão fí-
sica do. material nucl·ear; 

- capacitação de pessoal científico e técnico; 
- concessã:o de bolsas; 
- formação de grupos mistos de trabalho para a pesquisa 

cientlfi,a e o desenvolvimento tecnológico; 

- intercâmbio de informação não-classificada; 

- fornecimento e intercâmbio de materiais e equipamentos 
necessários ao desenvolvimento da pesquisa e utilização da ener
gia nuclear; 

d) está prevista a celebração de convênios estabelecendo con
dições e modalid'ad.es específicas da cooperação; 

e) todo material ou equipamento fornecido ou utilizado em 
função do presente Acordo terá exclusivamente fins pacíficos, apli
cando-se os procedimentos de salvaguardas correspondentes da 
AIEA. 

3. O instrumento que ora submeto a Vossa Excelência atende 
plenamente a nossos compromissos internacionais, resguarda e 
promove os interesses do Brasil no tocante à coope:m.ção com ou
tros países em desenvolvimento no campo dos usos pacíficos da 
energia nuclear. 

4. Nessas eondições, submeto à elevada consideração de 
Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem ao COngresso 
Nacional, para que Vossa Excelência, se assim houver por bem, 
encaminhe à apreciação do Poder Legislativo o referido Acordo. 

Aproyeito a oportunidade para renovar a Vossa Excelêneia, 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. -
R. S. Guerreiro. 

AOORDO DE COOPERAÇÃO NO CAMPO DOS USOS PAC1F!COS 
DA ENERGIA NUCLEAR ENTRE A REPúBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL E A REPúBLICA DO PERU 
O Governo da República Federativa do B"asll 
e 
O Governo da República do Peru, 
INSPIRADOS pel'a tradicional amizade entre os seus povos 

e pelo desejo permanente de ampliar e definir as bases da coope
ração que anima seus Governos; 

CONSCIENTES do direito de todos os países ao desenvolvi
mento e à utilização da energia nuclear para fins pacíficos e, 
igualmente, ao dominio da tecnologia necessária para esse fim; 

TENDO PRESENTE que o desenvolvimento da energia nuclear 
para fins pacíficos 'Constitui um elemento fundamental para 
promov;er o des·envolvimento económico e social de seus povos; 

TENDO PRESENTE os e.sforços que ambas as nações e.stão 
realizando a fim de incorporar a energia nuclear ao serviço de 
suas necessidades de desenvolvimento económico e social; 

PERSUADIDOS de que a cooperação na utilização da energia 
nuclear para fins pacíficos poderá contribuir para o desenvolvi
mento da América Latina; 

CONVENCIDOS da necessidade de impedir a proliferação de 
armas nucleares e contribuir para o desarmamento nuclear geral 
e completo, sob estrito controle internacional; 

LEVANDO EM CONTA os cbjetivos do Tratado para a Pros
crição das Armas Nucleares na América Latina, Tratado de Tla
telolco. 

DECIDEM celebrar o presente Acordo de Cooperação no Cam
po dos Usos Paclficos da Energia Nuclear: 

Artigo I 

As Partes Contratantes cooperarão para o desenvolvimento e 
a aplicação dos usos pacificas da energia nuclear, de acordo eom 
as necessidades e prioridades de seus respectivos programas nuclea
res na(}fonais, e levando em conta os compromjssos internacionais 
assumidos pelas Partes. 

Artigo II 

1. A cooperação prevista será desenvolvida principalmente 
nos seguintes campos: 

a) reatares experimentais e de potência, incluindo as fases 
de desenho, construção, operação e utillzação; 

b) ciclo do combustível nuclear, nas etapas que sejam defini
das como de mútuo interesse; 

c) produção de l'ladioisótopos e suas aplicações; 
d) proteção radiossanitária dos trabalhadores e 'da popula

ção em geral, bem cmno aspectos da segurança nuclear; 
e) proteção física do material nuclear; e 
f) outros aspectos cientificas e tecnológicos vinculados ao uso 

pacífico da energia nuclear que as Partes consiUerem de interesse 
mútuo. 

2. A coopexação assinalada no número 1, será canaliza{ta 
principalmente através de: 

a) assistência reciproca para a formação e capacitação de 
pessoal ci,entífico e técnico, inclusive intercâmbio de peritos e de 
professores; 

b) concessão de bolsas de estudo; 
c) formação de grupos mistos de trabalho para a realização 

de estudos e projetas de pesquisa cientifica e desenvolvimento 
tecnológico; 

d) intercâmbio de informação não classificada referente aos 
aspectos indicados anteriormente, atl'lavés dos canais estabeleei
dos. 

3. O fornecimento e intercâmbio de materiais e equipamen
tos neCessários à cooperação referida no número 1, po:derão cobrir 
princLpal~ente as seguintes áreas: 

a) re~toves; 

b) aplicações nucleares; 
c) materiais nucleares; e 
d) equipamentos necessários ao desenvolvimento da pesquisa 

e utilização da energia nuclear. 

Artigo III 

As Partes designam como organismos competentes de seus 
respectivos países para executar a cooperação prevista no pre
sente Acordo a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), 
Empr·esas Nucleares Brasileiras S.A. (NUCLEBRAS), e o Institu
to Peruano de Energia Nuclear (lPEN), que celebrarão convênios 
nos quais serão estabeleeidas aS condições e modalidades especí
fi'Cas de cooperação, podendo criar entida:des que tenham por 
objetivo •a direção técnica e econômica dos programas e pro
jetes acordados, e promover a pa:rrticipação de pessoas juríd·icas 
de dir:eito privado. 

Artigo IV 

As Partes poderão utilizar livremente toda a informação tro
cada em função do presente Acordo, exceto nos casos em que a 
Parte que forneceu a informação tenha estabelecido restrições 
ou reservas com relação a seu uso ou difusão. Se a informação 
trocada estiver protegida por patentes registradas por qualquer 
das Pa"tes, os termos e condições para seu uso e difusão estarão 
sujeitos à leg>!slação aplicável. 

Artigo V 
Qualquer material ou equipamento fornecido por uma Parte 

à outra, ou qualquer material oriundo. destes, ou utilizado em 
equipamento fornecido em função do ·Presente Acordo, somente 
poderá ser utilizado para fins pacíficos, aplicando-se os proce
dimentos de salvaguardas correspondentes da Agência Interna
ci'onal de Energia_ Atómica (A!EA). 

Artigo VI 

As partes se comprometem a cooperar mutuamente no de
senvolvimento de projetas conjuntos entre a CNEN, NUCLEBRAS 
e o IPEN no âmbito deste Acordo, facilitando dentro do possível 
a cooperação que outras instituições e organismos públicos ou 
privados dos respectivos países possam proporcionar em tais pro
jetas. 

Artigo VII 

As Partes poderão estabelecer consultas sobre situações de 
interesse comum suscitadas _no âmbito internacional, com rela
ção à aplicação da energia nuclear para fins pacíficos, no sentido 
de coordenar suas posições, quando seja aconselhável. 

Artigo VID 

As_ diferenças de opinião que possam surgir quanto à aplica
ção e interpretação do .presente Acordo serão solucionadas através 
dos canais d~plomáticos correspondentes. 
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Artigo IX 

O presente Acoi'do substituirá, na cta-ta de sua -en-trada em 
vigor, o Acordo sobre cooperação no .campo dos Usos Pacíficos 
da Energia Atômica entre a República Federativa do Brasil e a 
RepúbUca do Peru, subscrito em Lima, a 30 •d-e novembro de 1966. 

Artigo X 

O presente -Acordo entrará em vigor_ "na data da t!oca dos 
instrumentos de ratificação, a re_aliza_r-se ___ em Brasilla. Terá uma 
vigência ~nicial de -aez anos, renovãvel tacitamente por períodos 
de_ dois anos, salvo se uma das Partes Contratantes notificar à 
outra, pelo menos seis t_p:eses ante.s da expiração . de_ qualquer 
período, sua decisão de não renová-lo. . . 

Feito em Lima, aos 26 dias do mês de junho de. 1981, em 
dois exemplares originais, nos idiomas português e espanhol, sendo 
ambos os textos Igualmente autênticos. . 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: - Ramiro 
Saraiva Guerreiro. 

Pelo Governo da República do P_eru: - ·Javier Arias Stella. 

! As Comissões de Relações Exterrores, de Minas e 
Energia, de Economia e if,e Educação -e Cultura.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 32, DE 1981 

(N' 110/81, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Anexo. IV (Seguros) ao Convênio 
sobre T.ranspot·te Internacional Terrestre, adotado pela 
X R.:=:uniões de l\finit:;tros de Obras Públicas e Transportes 
do; Países do Cone Sul, realizada em BraSI1ia, no período 
de 13 a 17 ile outU'bro de 1&80. 

O Congrc.s~o Nacional decreta: 
Art. 1.o F!ca aptovs.do o texto do Anexo IV (Seguros) a.o Con

vênio sobre Transporte Internacional Terrestre, ado~ado pela X 
Reunião d~ MinL~irc.s de Obras Pública.s. e _Transportes dos Países 
do Onne Sul. realizada em Brasília, no período de 13 a 17_ de outubro 
de 1930. 

Art. 2.0 E"ite Decreto Legislativo entra em vigor n-a data de 
sua publicação. 

MENSAGEJ\f N.O 212, DE 1981 
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
De conformidatle com o disposto no art. 44, inciso I, da Con.s

tituicão F'ederal, tenho a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências. acompanhado de Expo.sição de Motivos do 
Senhor Ministro de_ E.s.tado d~ Relações Exteriores, o texto da$ 
Notas trocadas em 16 d·e junho de 1980, em Brasília, entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo dos Es
tados Unidos Mexicanos, pelas quais foram introd,~idas :IDodi
ficações no texto C:o Convênio sobre Transporte Mantimo. v1gente 
entre os dois paíse.s. 

Brasília, 9 de junho de 1981. - João Fig-ueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N. 0 DAI/DTC/DCS/157/680.3 (B46) 
(B14J, DE 2 DE .TU~<HO DE 1981. DO SENE:OR M!NIS'DnO 
DE ESTADO DAS !:E"..J\:QOES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o s-enhor 
Jolo Baptista de _Oliveir3. Figueiredo, 
Pre•ldente da República 

Senhor Presidente: 

Como r~sultado de negociações levadas a cabo entre autori
dades marítima'l bra~ileir~s e mexicanas. no Rio de Janeiro, no 
período de 30 de julho a 3 de agosto de 1979. foi decidido emendar 
parte do COnvênio sobre Transporte Marítimo, Vigente entre a 
República Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos 
d·esde 29 de outubro_ de 1975. 

2. A emenda. que dá nova redação ao parágrafo 4do Artigo I 
do Convênio, visa a conferir maior flexibilidade ao cumprimento 
daquele ato internacional para melhor .atender aos interesses dos 
transportadores brasileiros e_ mexicanos. na defesa da participação 
das bandeiras- do.s do1.5 países no tráfego marítimo entre o Brasil 
e o México. 

3. Face à natureza da emenda, é nec63.Sário obter a aprovação 
do Poder Legi.o:lativo rara que po.ssa ·ela entrar em vig:Jr. Assim. 
encaminho. em anexo, juntamente com cópias das notas trocadas 
com a Embaixada do México, por meio das qu-ais foi acordada a 
modificação do Convênio, projeto de Mensagem ao Congresso Na
cionz I, para que, se assfm houver p:~r bem, Vossa Ex·ce1ência envie 
à apreciação legislativa a referida emenda. 

.Aproveito· a oportunid-ade para renovar a V·os.m Excelência, 
senhor Pre.sYdente. os protestos do meu mais profundo respeito. -
R. S. Guerreiro. 

Em 16 de julho de 1980. 
A Sua E::<ceiênc!a 0 Senhor 
E!nbaU..àdor Frr.neisc-o Cueva.s C:;mcino, . 
Embalxador ExtraordinãriQ e Plenipotenciario dos 
EStados Unidos Mexicanos 

Senhor Embaixador: 
Tenho a honra de acusar recebimento d~ Nota n.o 73~/36~/''80" 

datada de 16 de junho de 1280. relativa as Il.lOdificaçoes que -O 
Governo dos Estados Unidos Mexicanos propõe sejam introduzidas 
ao CoÍlVêniõ entre a República -_Federativa do .Bra&il e os Estadps 
Unid-os Mexicanos s.:Jbre Ti-ãP.spOr1es maritimoS,: assinado em Bra
ema. à 24 de julho. de 1974, do seguinte teor: 

"Senhor Presidente: 
Tenho a honra de .referlr_-me ao Convênio entre os 

E5taçlos .Unidos Mexicanos e a República Federativa· do 
Brasil .sobre Tran~porte Marítimo, ass1nad_~ na cidade. de 
Brasília, a 24 de jttlho de 1974. Tenho igualmente a honra 
de refe_rlr-.me ã troca de notas entre ·esse Ministério e a 

Embail<ada, datadas de 19 de dezembro de 1979 e 14 de 
janeiro de 1980. 

Como é dó Conhec~mento de Vossa EX-celência, as .new;>~ .. 
ciações que se celebraram na Cidade do IRi·o de Janeil:"o de 
3C de julho a 3 de agosto de 1979, entre .representantes do 
Governo dos Estados Unidos Mexicanos e do Governo <la 
República Federativa do Brasil, concluíram com o enten
dimento de que o ponto 4 do artigo I do convênio sobre 
Transporte Maritimo de 24 de julho de 1974, deveria ser 
modif:cado do. seguinte forma: 

4. cada Parte Contratante poderá autorizar, mediante 
comunicação prévia à autoridade marítima competente dà. 
outra Parte contratante, a cessão, por armadores_ de sua 
bandeira, ·de até 10%. r. dez por cer~.to) da par~e co_rrespon-:-, 
dente a sua quota de 50% (çinqüenta por cento), a arma.;. 
-dores de tercei!"<?. bandeira. com preferência a armadores 
dos países membros da ALALC. No entanto, cada Parte 
Contratante reconhece a faculdade da. outra Parte Con
tratante de dispor de sua quota- segundo o seu interesse. 
Essa ce.ssão não invalida as responsabilidade-s das Partes 
Contratantes em todàs os· tennos deste Convênio. 

Em vlrtude C.o exposto, o Governo dos Estados UnidOs 
Mexicarios, considerando procedente a citada modificação, 
propõe ao -de Vossa E-:::celê:::tc!a seja emendado o convênio 
em CJ.uSa nas t-ermos acima citados. · 

S.e o Governo da República Federativa do Brasil estiver 
de acordo com os termo.::. da .presente nota, proponho a 
Vossa Excelência que esta nota· e_ a de :respost!-1 com-qni
cando a aceitação·· âe s-eu_ Governo; constitUam uma modi
ficação ao Cõnvêni.o .sobre Transporte Marítimo, tal como 
aqui disposto. 

E3ta modificação entrará eln vigor. na ~ata em que se 
efetuar uma troca de nota:s adicionais por melo da qual as
Partes contratant.es se cOmunicarem haver obtldo a apro
vação que cada uma delas requeira, de acordo com seus 
respectivos procedimentos constitucionais. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Exce
lência os protestos da minha mal> atenta e distinta oonsi
slderação." 

2. Apraz-me informar Vossa Exc_elência d:i concordância do 
Governo brasileiro com a proposta contida na nota em apreço, a 
qual, com a presente resposta. constitui a troca de notas mencio
nada no Artigo XXIX do C;Jnvênio entre a RepUblica Federativa 
do Brasil e os Estados Unidos Mexicanas .sobr-e Transportes Mari
timos a ser complementada pm· tro(>a de notas adicional, quando 
8Utejam concluídos os requisitos constitucionais necessário.s à apro
va-ção das emendas ora acorC.adas. 

Aproveito a oPOrtunidade para renovar a Vossa Excelência os 
protesto.s da minha alta estima e mui disttnta .consideração. -
Ramir-o Saraiva Guei'reiro. 

324/350/"81" 
Al E::<celentlsimo Sefior 
Ramiro EI:vsio Saraiva Guerreiro 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Bra.si!ia DF, 9 de abril de 1981. 

de la República Federativa dei Brasil 
Sefior Ministro: 

Tengo -a honra de hacer referencia al canje de notas efe-ctuado 
en Brasília DF, el 16 de junio y 16 de julio de 1980. mediante e! 
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cual se modifica el punto 4 del Articulo I del Convento entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa de! Brasil 
sobre T1·ansporte Marit:mo. firmado el 24 de julio de 1974, para 
comunicar a Vuestra Exeelencia que el mismo ha sido aprobad.o por 
e! H. Senado de la República e! 27 de noviembre de 1980, según 
decreto publicado en e! DiárJ,o Oficial de la Federación de! 13 de 
diciembre de 1930. 

En conseeuencia me es grato comunicar a vuestra Excelencia 
que el gobierno de México há cumplido con los requisitos constitu
cionales necessarios para la entrada em vigor de la. modificaclón 
acordada en el canja de nota.s de referencia, por lo que propongo 
a vuestra Excelencia que esta nota/la de repuesta de su GOb]erno 
constituyan el canja de notas adicional a que se refiere el último 
párrafo dei canj e de notas que modifica el convenio, entrando la 
modiflcaiclón en vigor en la fecha de la nota de respuesta de 
Vuestra Ex.celencia. 

Aprovecho Ia oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia 
las sugerldades de mi más atenta y distinguida consideración. -
Antonio de Icaza, Embajador. 

(As Comissões de Relaç6es Exteriores e de Transpo·, 
.. ss, Comunicaç6es e Obras Públicas.) 

PARECERES 

PARECERES N•s 846, 847 e 848, DE 1981 

PAREOER N.0 846, jJE 1931 

Da Comissão de Economia, sobre a ,Mensagem n. o 72, 
de 1981 (n_.0 116/81, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo, à aprovação do Senado Federal, 
proposta para '!Ue seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Santo Angelo (RS) a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 23.001!.000,00 (vinte e três milhões de cru
zeiros). 

Relator: Senador Bernardino Viana 

Oom a Mensagem n.0 72/81, o Senho·r Presidente da ·Repúbli-ca 
submet-e à deliberação do Senado Fed'eral pleito da Prefeitura 
Municipal de Santo Angelo (RS), que objetiva contratar, junto ao 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., . este na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacionª-!.__d,_a__Habitação, a seguinte 
operação d-e crédito: 

''Características da Operação: 

A - Valor: Cr$ 23.fj00.00000 (correspOndente a 
33.023,44 UPC de 'Cr$ 604,89, em iulho/80); 

B- Prazos: 
1 - de carência: 3o- meses; 
2 - de amortimção: 216 meses; 
C - Encargos: 
1 - juros de 6% a.a., sendo 5% a. a. para o BNH e 

1.% a.a. para o Agente Financeiro; 
2 - correção monetária: de acordo com a variação tri

mestre! das ORTN. (UPIC l; 
3 --taxa de adnúnistração: 1% ,sobre _a _Iiperação dos 

recursos; 
4 -·taxa de se·rviços técnicos: 1% sobre a liberação 

dos recursos; 
-D - Garantia: vmculação de quotas do Imposto sobre 

a Circulação de Mercadorias (ICMJ; 

E - Destinação dos recursos: revestimento e canali
zação do arroio Itaquarlnohlm. 

O Cons-elho Monetário Na:elonal pr<lnunciou-s-e favoravelmente 
ao pedido por entendê-lo técnico e financeiramente viável, não 
devendo os compromissos -decorrentes da operação de crédito sob 
exame aca_rMtar maiores pressõ-es na execução orça_m-entária dos 
próximos exercícios. 

No mérito,_ o empreendimento se enqua:dra nas normas opera
cionais do_ BNH, .sendo de grande impacto sócic-econômico para. 
aquele município. 

Assim, acolhemos a mensagem n~ termcs do seguinte: 

PROJ·E'l'O DE.'RESO[.;UÇAO N.0 129, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Angelo 
(RS) a elevar em Cr$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões 
de cruzeiros) o montante de sua 1dívida conso!idada in
terna. 

O .Senado ·Federia! resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Santo Ang<>lo, Estado do 

Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 

11 de outubro de 1976, do senado Federal, autorizada a elevar _em 
Or$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada: interna, a rfim_ de que possa contrata,r 
um empréStimo de igual valor, junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul S.A., este na qualidade de agente _financeiro do 
Banco Naeional da Habitação, destinado à. execuçao do rev.esti
mento e ca.nalização do arrolo Ita.quarinchlm, naquele Mrmicípio, 
obedecidas as condiç_ões admitidas pe~o Banco Central do Brasi!, 
no respe-ctivo pro-cesso. 

Art. 2.0 E.sta resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das comi.s.sões 9 de setembro de 1981. ~ Luiz Cavalcante, 
Presidente em exeTCício - Bernardino Viana, Relator- José Fra
gelli - José Lins Alberto Silva - Teotônio Vilela. 

PARECERES 
N.os 847 e 848, de 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.0 129, .de 1981, da Co
missão de Econ!Omia. que "autoriza a Prefeitura Municipal 
de !Santo Ângelo (R-8) a elevar lem I'Cr$ 23.000.01!0,00 (vinte 
e três milhões de crUzeiros) o montante de stta dívida con
solidada interna". 

PARE'CER N.0 847, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça. 

Relator: .Senador Bernardino Viana 

o projeto sc•b exame, de autoria da comissão de Economia dO 
Senado Federal, como OO:nclusão de seu pM'eeer sobre a Mensagem 
n. 0 72/81, do Senhor Presidente da República, autoriza a Pre
feitura Municipal de Santo Ângelo tRS) a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 23.000.COO,OO (vinte e três milhões de 
cruZeiros) destinada. a financiar o revestimento e canalização no 
arroio Itaquarinchim, naquele Município. 

O pedido d'e autorização foi formulado nos termos do precei
tuado no parágrafo único ·do art. 2.0 da Resolução n.0 93 de 1976, 
do Senado Federal, implicando. pDr con.segu1mte, a não observân
cia dos limites fixadas pelo art. 2.o ela Resolução n.o 62, de 28-10-75, 
também na Câmara Alta do Congresso Nacional. 

Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que 
todas as formalid-ades foram atendidas, não havendo nenhum óbice 
à tramitação norma1, da pr·esente proposição, porquanto é jurídica, 
constitucional e de boa téoni-ca IegislatiV~a. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 19'81. - Aloysio Chaves, 
Presidente - Bernardino Viana, Relator - Hugo Ramos veneido 
- José Fragelli, vencido - Murilo Badaró -- Tancredo Neves -
Benedito Canellas - Humberto Lucena. 

PARECER N.0 848, DE 1981 

Da Comi.ssãQ de Municípi~s 

Relator: Senador Arno Da.miani. 
A ma;téria sob a nossa apr;eclaçáD, já exaustivamente analisada 

pela autora do Projeto de Resolução em tela, objetiva autorizar a 
Prefeitura Municipal de _Santo Angelo (RS), •nos termos do que 
estabelece o ~Tt. 2.0 da Resolução n.0 93, de. 1976, do Senado 
F1ed.eral, a co·ntraJta_.r operação de crédito no vailor de ..........•. 
Cr$ 23. 000.000,00 (vinte e três mühões ele cruzeiros) des,tlnada a 
finaonci8Jr a canalização do arroio Itaquadnchim, naqU!etl.e Muni
cípio. 

A prarposição mereceu a acolhida da Com.iss~ de ConSitituição 
e Justiça, que a entendeu conforme os cânones _legais, pertinentes 

-ao assunto. 

Nos aspectos que compet<!m a est<> órgão 'I'écnico. exa~ünar, 
entendemos que o plei.to deva ser .aten.dido nos termos d_o pl'QPOStD 
pela Comissão de Economia d& Casa, visto qlie a operação de 
c:védirto a s<er autorizada será d·e grande impacto sócio-'eCOnômico 
P'al"a a Região Denefioiada pelo investimento. 

Sala d-as Comissões, 8 de outubro de 1981. - Agenor Maria, 
Presid'ente em exercício - Arno Damiani, Relato-r - BeneditQ Ca
nellas - Almir Pinto - Aderbal Jurema '- Raimundo Parente -
Amaral Furlan - Atnaral Peixoto - Orestes Quércia. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Do EXpediente lido, cons· 
ta o Projeto de Decreto Legislativo n~' 30/81 que, de acordo com os arts. IOO, 
inciso I, item 18, e II 1, inciso I, alínea "g", do Regimento Interno, serã reme
tido às Comissões de ConstituiçãO e Justiça e de Relações Exteriores, deven
do ser submetido à deliberação do Plenário, após a Ordem do Dia, em virtude 
do que se acha previsto na alínea "a" do inciso II do art. 388 da Lei Interna. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência recebeu, do 
Governador do Estado de Minas Gerais, o Ofício no S/26, de 1981 (n' 
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9.718/81. na origem), solicitando, nos termos do item IV do artigo 42 da 
Constituição, autorização do Senado Federal a fim de que aquele Estado pos
sa realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 50,000,000.00 
(cinqUenta milhõt:s de dólares norte~Amerfcanos), para o fim que especifica, 

A matéria será despachada às Comissões de Finanças e de Constituição e 
Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passa·se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Discussão, em turno único, da redaçào final (oferecida pela C o~ 

missão de Redação em seu Parecer n9 840, de 1981 ), do PrOjeto de 
Decreto Legislativo n• 5, de 1981 (n' 76/80, na Câmara dos Deputa· 
dos), que aprova o texto do Convênio de Cooperação Cultural e E
ducacion-al, concluído entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo dos Estados Unidos __ Mexicanos, em Brasília, a 
29 de julho de 1980. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente a

provada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redacào final aprovada 

Redação final do Projeto de Decreto LegisÍativo n9 5, de 1981 (n"' 
76/80, 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 1981 

Apro~·a o texto do Convênio de Cooperação Cultural e Educacio
nal, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Gm•erno dos Estados Unidos Mexicanos, em Brasl7ia, a 29 de julho de 
1980. 

O Congresso_ Nacional decreta: _ 
Art. }9 É aprovado o texto do Convênio de Cooperação Cultural e Edu

cacional, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo dos Estados Unidos Mexicanos, em Brasília, a 29 de julho de 1980. 

Art. 29 Este Decreto Legislãtivo entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 2: 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 

109, de 1980, do Senador Nelson Carneiro, que revoga o parágrafo 
único do art. 49 da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que insti
tuiu o Código de Processo Civil, tendo 

Parecer, sob n9 839, de 1981, da Comissão 
- De Redaçào, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o pi"ojeto, em-2'i' ttirno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, 

nos termos do art. 315 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

E o seguinte o projeto aprovado 
Rcdação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto 

de Lei do Senado n' I 09, de 1980. 
Revoga o parágrafo único do art. 49 da Lei nP 5_.869, de II de ja

neiro de 1973, que instituiu o Código de Processo Civil. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. !9 É revogado o parágrafo único do art. 4'1 da Lei n'1 5.869, de II 

de janeiro de 1973, que ins~ituiu o Código de Proce.sso CiviL 
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Esgotada a matéria da Or
dem do Dia, passa-se à apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n'1 30, de 
1981, lido no Expediente da presente sessão, e que, nos termos regimentais, 
deve s_er discutido e votado nesta oportunidade. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 
30/81 (n!1 114/81, na Câmara dOs Deputados), que autoriza o Senhor 
Presidente da República a ausentar-se do País pelo prazo de 20 (vinte) 
dias, a partir do dia 17 de outubro de 1981, dependendo de pareceres 
das ('omissões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Raimundo Parente, para proferir o 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça-. 

O SR. RA1Ml!NDO PARENTE (Para emitir parecer)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. 

Com a Mensagem n~'443f81 (na origem) ()-Senhor V ice-Presidente daRe
pública, no exercício do cargo de Presidente da República, submete ao Con
gresso Nacional, nos termos do art. 80 da Constituição, pedido de autori
zação para que o Presidente General João Baptista de Oliveira Figueiredo 
possa ausentar-se do País, pelo prazo de vinte dias, a partir de 17 do mês de 
outubro corrente, 

O pedido é formulado com base em recomendação da Junta Médica que 
assiste ao Presidente João Baptista Figueired9, a qualjulgou necessário o tra
tamento médico de Sua Excelência, na "Cleveland Clinic", nos Estados Uni
dos da América do Norte. 

Nos termos dos arts. 80 e 44, III. da Constituição, compete ao Congresso 
Nacional autorizar, mediante instrumento de sua competência exclusiva, o 
Presidente da República a se ausentar do País. 

A mensagem foi objeto de apreciação pela Câmara dos Deputados, onde 
foi, por fim, aprovado o competente projeto de decreto legislativo, que auto
riza o afastamento temporário requerido. 

Ainda repercute no sentimento geral da Nação a recente enfermidade 
que acometeu o Presidente João Baptista Figueiredo, compelindo-o a passar 
o Governo ao seu sucessor na vocação constitucional, o eminente Vice
Presidente da República, Dr. Aureliano Chaves. 

O pedido está, assim, absolutamente amparado sob todos os aspectos 
por que deva ser examinado. 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do presente Projeto de 
Decreto Legislativo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Solicito ao nobre Senador 
Aderbal Jurema o parecer da Comissão de Relações Exteriores. 

O SR. ADERBAL JUREM A (Para emitir parecer)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. 

O Senhor V ice-Presidente da República no exercício do Cargo de Presi
dente da República, atendendo solicitação do Presidente João Baptista de O
liveira Figueiredo, submete ao Congresso Nacional, em cumprimento ao dis
posto no art. 80 da Constituição, pedido de autorização para que o Presidente 
da República - General João Baptista dé Oliveira Figueiredo, possa 
ausentar-se do País, pelo prazo de vinte dias, a partir de 17 do mês de outubro 
corrente, 

A Mensagem n'? 443/81 (na origem) esclarece que "de acordo com reco
mendação da Junta Médica, que o assiste, pretende o Presídente João Figuei
redo submeter-se, durante o período de ausência~ a tratamento médico no 
"Cleveland Clinic" nos Estados Unidos da América do Norte". 

Aprovada na Câmara dos Deputados, nos termos do Projeto de Decreto 
Legislativo que ora é submetido ao Senado Federal, a matéria mereceu tam
bém acolhida da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, à vida da 
conformidade que apresenta com os preceitos legais relativos à espécie. 

De igual modo, a esta Comissão cumpre dar acolhida ao pedido, à vista 
da manifesta razão que o fundamenta. 

É evidente que todos os brasileiros, independentemente de qualquer mo
tivação partidária, estão emPenhadOs no desejo de ver o Presidente João Bap
tista Figueiredo pront~mente restabelecido e reintegrado em suas altas 
funções. 

Assim, o afastamento para o fim solicitado corresponde ao interesse na
cional, devendo, por isto, merecer o nosso acolhimento. 

Opinamos, em conseqüência, pela aprovação do Projeto de Decreto Le
gislativo sob exame. 

veis. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os pareceres são favorâ· 

Co.mpletada a instrução, passa~se à apreciação do projeto. 
Em discussão. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvan Rocha para discutir o_pro

jeto. 

O SR. GIL VAN ROCHA PRONUNCIA DIS~URSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÁ O DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Para discutir o projeto. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Apenus para uma abordagem de outro ângulo que não médico, mas para 
registrar, neste instante, a grande lição sobre qu-e o País deve meditar: quando 
as coisas são feitas dentro da lei, dentro da ordem e em repeito à Consti-
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tuição, tudo corre bem. Neste instante, o Presidente enfermo pede licença ao 
Congresso Nacional para se ausentar do País. Ocupa o cargo o Vice
Presidente da República. Não houve trauma na Nação, não se impediu o 
Vice-Presidente. Creio que esta lição deve ser amadurecida pelo povo brasilei
ro e as nossas autoridades entenderem de uma vez por todas que este País an
sei:i pela sua norma_lidade democrática. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador José Lins, para discutir. 

O SR.JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO PORTE
RIORMENTE. 

' O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobr~ Líder EvelãSio Vieira, para discutir. 

O SR. BVELÁSIO VI EISA PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ pUBLICADO 
POSTER10RMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Não havendo mais quem 
queira discutir, encer-ro, a discussão: 7 Pausa.) 

Encerrada. 
Antes de passar à votação, desejo fazer duas considerações que, acho, 

cabe à Mesa. A primeira, com relação à colocação do nobre Senador Gilv:<J.n 
Rocha, para dizer que, quando a Presidência da República, em exercício, en
viou esse documerito. que estamos apreciando, também ela teve dúvidas se 
e.ssa licença seria .ou não essencial, do ponto de vista da solicitação. E, então, 
deix.ou ao critério do Congresso aceitar, 01,1 não, o papel de conceder a licença 
para a viagem do Presidente. A partir do momento em que a Câmara conce
deu, o Senado automaticamente acompanha. A colocação feita por alguns 
ilustres pares parece-me muito lógica, iuiia vez que o art. 80 da Constituição 
niio.discrimina a condição em que se encontra o Presidente da República, até 
mesmo se fosse o caso de licenciamentO, que não existe. 

Quanto aO aparte do nobre Senador Aderbal Jurema, achei que era cabí
vel, porque ainda hoje li urna matéria de um dos grandes cardiologistas brasi
leiros, que é o Dr. Radi Macruzes. E acredito que devemos entender a sua co
locação por um ângulo diverso daquele do entendimento vulgar da palavra 
política. Porque S. Sf dizia, exatamente cOm os nlesmos argumentos do nobre 
Senador Gilvan Rocha, que o Presidente encontraria em Cleveland, no máxi
mo, a mesma eficiência que encontraria no Brasil, e que a decisão tinha sido 
política. Aí é (Jue· aChei" importante qtiC -realmente esse aparte do Senador 
Aderbal Jurema fosse dado, porque não h.ouve uma decisão política no ·se.nti
do de política partidária, não houve uma decisão política no sentido de políti
ca familiar; houve uma decisão, como salientou perfeitamente o Senador Gil
van RoCJia, de o paciente aceitar a recomendação dos médicos que o assistem 
e não necessariamente do médicO da Presidência da República. 

Em votação o projetõ~ -

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço a palavra para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Mauro Benevides, para encaminhar a votação.. 

O SR. MAURO BENEVIDES (Para encaminhara votação. Sem revisão 
do orador.).- Sr. Pr:esidente, Srs. Senadores: 

A Bancada do PMDB, em cujo exercido da Liderança me encontro, por
que está ausente de Brasília o Líder Marcos Freire, votará, como seria de se 
esperar, pelo acolhimento do Decreto Legislativo que consubstancia autori
zaçüo para que o Presidente João Figueiredo se ausente do País para trata
mento médico. 

Ao fazê-lo. desejo, em nome dos integrarites da nossa representação par
tidária, formular votos para que Sua Excelência, em Cleveland, restabeleça 
plenamente a sua saúde e possa, no menor espaço de tempo possível, retornar 
''O Território Nacional e reassumir as elevadas funções de Chefe da Nação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto de decreto legislativo queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
Aprovado, o projeto vai à Comis.s_ão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Mesa associa-se às pala
vras dos Srs. Senadores, dos Líderes e de todos aqueles que expressaram seu 
pensamento, no sentido de formular votos pelo completo restabelecimento do 
Senhor Presidente João Figueiredo e o seu breve retorno ao exercício da Pre
sidência da República. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, redação fi
n~ll que será lida pelo Sr. }'?-Secretário. 

E lida a·seguinte: 

PARECER N• 849, DE 1981 

Da Comissão de Redação 

Redação· final do Projeto de Decreto Legislativo n.0 30, 
de 1981 · (n.0 114/81, na Câmara dos Dep.utados). 

Relator: Sena~or Aderbal Jurema 

A Comissão a:pres-enta a redação fl,nal dp-. Projeto de Décreto 
Legislativo n." 30, de 1981 (n.O 114/81, na Câmara dos Deputados), 
quê autoriza o- Senhor P;resi_dente da Repúb~ca a ausentar-se do 
Pais' pelo prazo de 20· (V\nt.e) dias, a partir do dia 17 de outubro 
de 1981. 

Sala das CQ)lllssões, 9 de outubro .de 1981..- Adalberto Sena, 
Presid·ente; Aderbal Jurema, RE;:!lator;· Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N.0 849, DE 1981 

Redação final do Projeto ·de D_ecrtto Legislativo n.0 30, 
de 1981 (n.o 114/81, na Cúmara dos Deputados). 

Faço s.ahe.r· que. ·o Congresso ~~cional apr-ovou, nDs termos· do 
art. 44, inciso IInl.a Constituição, e eu. , Pre-
sidente do Senado Federal, promul~o o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
, N.o , de 1981 

Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar
se do País pelo prazo de 20 (vinte) dias, a partir do dia 17 
de outubro ··de 1~81, 

o Congresso Nacional àecret.a; 
Art. 1.0 :é o Senhor Presidente da República, João Baptista de 

Oliveira F.!guei~edo, auto\izado a ausentar-se do :E;'áis pelo prazo 
de 20 rvinte) dias, a partir éo dia 17 de outubro de 1981. . 

Art. 2.o Este Decreto Legisl>ativo entJ.'a em vigor na data àe 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A redação final que acaba 
de ser lida deve, nos termos regimentais, ser imediatamente submetida à deli~ 
beração do PlenáriO. 

Em disçussão a redação_ final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
O Srs~ Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada .. 
A matéria vai à promulgaÇão. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) .;.;:. Nada mais havendo do 
que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a de terça-feira 
próxima, dia 13, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

I 
Continuação da ·votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 49, 

de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Pa
recer n"' 361, de 1981, com voto vencido do Senador Affonso Camargo), que 
autoriza o Gove·rno do Est.ado do Mato Grosso do Sul a realizar operação de 
empréstimO externo, no valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares 
americanos), destinado a.o programa de investimentos do Estado, tendo 

PARECERES, sob n•s 362, 663 e 664, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, Jv pronunciamento: pela constitucionalidade 

e jurididdade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 2P pronunciamen
to: favoráVel à Emenda n9 I da Comissão de Finanças, com voto vencido, em 
separado, do Senador Mendes Canale; e 

-de Finanças (2P pronunciameizto: em virtUde de documentação itnexa
da), apresentandO Emenda n9 I~CF, com voto vencido d.os Senadores Jo.s~ 
Fragelli, Affonso Carriargo e Pedro Si111on. 

"(Dependendo da votação do Requerimento n9 338, de 1981, do Senador 
Dirceu CardoSo, de adiamento da votação para reexame da Comissão de Fi
nanças.) 

2 

Votação, em turno único, do Projeto.de Lei da Câmara n9 72, de-1979 (n9 
3.467/77, na Casa de origem), que dá nova redação ao caput do artigo 55 da 
Lei n9 3.807,.de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdêncía Social, 
lendo 
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PARECERES, sob nos 248 e 249, de 1981, das Comissões: 
-de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência 

Social), favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Cha
ves; e 

- de Saúde, favorável. 
3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmaran9 27,.de 1981 (n9 
1.00 l /79, na Casa de Origem),·- que" ~utoriza o Poder Executivo _a instituir a 
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do ~io Grande do Sul, -tendo 

PARECERES FAVORÂVEIS, sob nos 640 e 641, de 1981, das Comis-
sões: 

-de Educação e Cultura; e 
- de Finanças. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 90, de 1981 (apre
sentado pela Comissão' de Economia como conclusão de seu Parecer n9 608, 
de 1981, com voto vencido dO -Senador Alberto Silva), que autoriza o Goverw 
no do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e 
quatro milhões, cinqUenta e três mil e cem CrUzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECER, sob no 609, de 1981, da Comissão: 
- de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução_n9 93, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nl' 619, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em 
Cr$ 50.000.000,00 (cinqUenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 620 e 621, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e 
- de Municlpios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 95, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como concJusão de seu Parecer n9 625, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapá (AP) a elevar em 
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECERES, sob nos 626 e 627, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 96, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nll 628, 
de 1981 ), que autoriza a PrefeitUra Municipal de Maringã (PR) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove 
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e 
cinco centavos), tendo 

PARECERES, sob n•s 629 e 630, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, péla coiiSiifilcionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nll 205, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.356, 
de 1980), que autoriza a PrefeitUra Municipal de Santo André (SP) a elevar 
em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta 
e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o monlante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões: 
~de Constitúição e·"Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. -

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 7, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como Conclusão de seu Parecer n~' 21, de 
1981), qUe autoriza a Prefeitura Municipal de Cá(Jueifal (MG) a elevar em 
Cr$ 31.756.725,00 ltrinta e uin milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setew 
centos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 22 e 23, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorável. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Res_olução n9 68, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia corno conclus-ão- de seu Parecer n9 421, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de F!orianópolis (SC) a elevar 
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de su~ dívida consolidada, tendo . 

PARECERES, sob nos 422 e 423, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. 

II 

Votação, em turno úniCo, do ProJeto de ResolUção n9 84, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 485, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em 
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove inilhões, setecentos e cinqUenta 
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqUenta e sete centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 486 e 487, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 91, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 610, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$ 
2.722.000,00 {dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 611 e 612, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Franco Montoro; e 
--de Municípios, favorável. 

13 

Vo.tação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 8, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer fi'? 24, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$ 
29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cin
co cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob nos 25 e 26, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e "Justiça, p"ela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 64, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 409, 
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba (SP) a elevar em Cr$ 
40.955.908,72 (quarenta -mHhões, novecentos e cinqUenta e cinCo mil, nove
centos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna, tendo 

PARECERES, sob n9s 410 c 4Ü, de 1981, das Comissões; 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. 

IS 

Votação, em tUrno único, do PTojeto de Resolução n9 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu .7_)ai'ecer n9 12, de 
198!), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
Cr$ 6.0 t 7.802,6 t (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 13 e 14, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 15, de 
l981)~ que autoriza a Prefeit~ra Municipal de Alterosa (MG) a ~ievar em Cr$ 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, sete< en
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 
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PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorável. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 18, de 
1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (_dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e JustiÇO~ pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

18 

Votação, em turno único, do Proj_eto de ResoluçãO n"' 38, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 279, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em 
Cri 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta 
e três mi[, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e .Tustiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munictpios, favorável. 

19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 88, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 594, 
dt! 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiás a con
tratar operação de crêdito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oito
centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

20 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'?lOI, de 1981 {apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 675, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em 
Cr$ t30.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco-centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, 'Jb n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municfpios, favorável. 

21 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 60, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como coriclusão de seu Parecer n"' 396, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do SuJa elevar 
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e 
oito m"il e oitocentos cruzeiros) o montã:ilte de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça,-pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

22 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 102, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n"' 678, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvile (SC) a elevar em 
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de A-funicípios, favorável. 

23 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'l08, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu_ Parecer n"' 713, 
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e no
venta e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 714, de 1981, da Comissão: 
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

24 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 40, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
mtigo do escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro 
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. 

25 

Votação, em turno único, do Requerimento n'? 43, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcriçãO-,- ilos Anais do Senado Federal, 
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, 
buixadas em comemontção ao 17"' aniversário da Revolução de Março de 
1964. 

26 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 268, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de_Lei do Senado n'l240, de 1980, do Senador Franco 
Montoro, que estabelece a participaçãf Je representante dos empregados e 
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e 
JNAMPS). 

27 

Votação, em turno único, do Requerimento n"'149, de 1981, do Senador 
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo intitulado "O Nordeste é Vítíma do Estouro do Orçamento Mone
túrio", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do 
Brasil, edição de 23 de junho de 1981. 

28 

Votação, em turno único, do Requerimento n'l313, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nOs termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n'? 156, de 1979, do Senador Hum
berto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras provi
dências. 

29 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'<' 22, de 1981, 
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores, 
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob nos 654 e 655, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, peJa constitucionaiidade ejuridicidade e, no 

mérito, favorável; e 
- de Educação e Cultura, favorável. 

30 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 117, de 
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como incenti
vo fis~al, na área da SUDAM, da totalidade do Imposto de Renda devido pe
las pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras 
rrovidências, tendo 

PARECERES, sob n•s 204 a 207, de 1981, das Comissões: 
-de Constirulçào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto em separado do Senador Aderbal Jurema; 
-de A.wmtos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José 

Lins; 
-de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Uns; e 
- de Finanças. favorável. 

31 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'l 
357, dt! 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de 
arosentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo 

PARECER, sob n' 1.006, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Ader
bal Jurema. 

32 

Votação, em primeiro turno (apoeciação preliminar da constitucionali
d~!de, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado no 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da 
Lei n'i' 3.807, de 26 de agosto de 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. 
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33 

Votação, em primeiro turno (8.preciáção=-p-i-eliminar da constitucionali~ 
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nudo n'~ 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do Jmposto de 
Renda o 13'~ salário, tendo 

PARECER, sob no 64, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstihidonalidade. 

34 

Votação, em primeiro turno (apreciação- prdimlnar da constitucionali
dade e juridicidade, 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 no 1.009, de 1980, da Comissão: 
-de Con.Hituição e Justiça, pela inconstitucioniffdade e inJuridicidade. 

35 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'~ 
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 319 e 320, de 1981,~ das -Comissões: 
-de ConstiJUição e JuStTÇa~ pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Mwridpios, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento no 309/81, do Senador Dir

ceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Cons
lituicUo e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 5 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÁS/0 VIEI
RA NA SESSÃO DE 8-10-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

O impasse que o BrasH vive no momento requer de todos um esforço 
hcm acima, e mais do que isso, diferente, do que vem sendo realizado até ago-
ra. 

Os acontecimentos vividos pelo País em 1981~ na sua dramaticidade, de
monstram que os problemas de uma nação, quando não tratados de forma 
conveniente, tendem a desencadear eventos inesperados, os quais, por darem 
a impressão de fugir ao conjunto dos fatos, drticultam uma visão ordenada do 
futuro. 

Nos mais diversos campos, o quadro é de dificuldades. A recessão eco
nómica agrava distorções preexistentes, principalmente porque passa ao lar
go da situação populacional brasileira, em que os menores de 20 anos são 
mais de 50%, enquanto a taxa de ocupação dos aptos ao trabalho é insuficien
te e precária. Assim, o problema social torna-se ainda mais grave e se mani
festa nos índices crescentes de subemprego, na desnutrição, nas doenças endê
mi~JS, no analfabetismo. 

Ao lado disso, Sr. Presidente, o Governo elabora, por intermédio do Mi
nistro do Trabalho, Murillo Macêdo, um anteprojeto destinando a atenuar a 
crise de emprego no Pais. 

Este problema, do emprego e do desemprego, não é de hoje. Já ao final 
de 1980 surgiram indícios evidentes de que o desemprego tenderia a se agra
var, pois demiSs-ões estavam-se processando, enquanto medidas voltadas ao 
dcsaquecimento econômico eram estudadas e postas em prática. 

O problema atualmente é grave, gravíssimo. No entanto, para atendê-lo, 
;;ts medidas anunciadas e que constariam do anteprojeto originário do Minis
tério do Trabalho são, pela sua timidez, de alcance restrito. 

Em primeiro lugar, a regulamentação das demissões em massa visa ape
nas a estender o prazo de trinta dias para cento e vinte, do aviso prévio hoje 
estahelecido na legislação traball-tista. 

Convenhamos, Sr. Presidente, isto nada mais é do que ampliar a angús
tia daqucll!S trabalhadores que irão ser desped"idos. 

A medida é contraditória, pois estimulará ainda mais a concorrência 
num men.:ado de trabalho gradativamente reduzido, enquanto não se resolve 
o que é essencial, ou seja, a reativação da economia e o aumento do ritmo de 
t:mprego. 

Outra sugestão faz referência à manutenção do vínculo com a empresa, 
no sentido de haver a readmissão do empregado, uma vez superada a crise 
conjuntural. 

Quer dizer, Sr. Presidente, o trabalhador deve esperar o quanto for ne
cessário, sem emprego, sem salário, que passe a crise. 

Depois, talvez até tendo passado para a eternidade, por fome ou algo as
sim da mesma dramaticidade, pode voltar à empresa, que o seu emprego está 

,garantido_. 
Não podemos admitir que tais idéias sejam elaboradas a nível ministerial 

e·que se pretenda transformar isso em lei. São arremedos de solução, prole· 
lações inócuas, que só podem agravar o quadro, jâ por demais triste. 

Apenas uma sugestão merece ser discutida, a relativa a um programa de 
frentes de trabalho. 

Cabe exatamente isto, gerar empregos, ainda que a salários baixos, man
tendo a ocupação da mão-de-obra, estimulando setores que possam favorecer 
uma dina.mização da economia e sobretudo ampliar, para a população, al
guns. serviços que hoje são oferecidos de modo que deixam a desejar. 

Sr. Presidente, o problema do desemprego é gravíssimo, atingindo ampla 
camuda de trabalhadores em todo o País. Não será um .. rnicropacotinho'', 
que ora propõe o Ministro do Trabalho, que vai equacioná-lo. É preciso me
didas de profundidade no campo econômico, objetivando reanimá-lo. 

Não será reformando ou pintando prédios escolares, calçando ruas com 
paralelepípedos, conforme propõe o Ministro Murillo Macêdo, que vamos 
Jebelur o flagelo do desemprego que se alastra pelos quadrantes brasileiros. 

O sr. Itamar Franco- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA _:_ Com prazer. 

O Sr. Itamar Francu- Senador Evelásio Vieira, é interessante observar 
que há nesse anteprojeto do Sr. Ministro do Trabalho f1agrante contradição 
ao que se dizia em abril deste ano, quando, aqui no Senado, não só V. Ex• 
como outros Senadores de Oposição, e particularmente lembrei eu o exemplo 
de.: Belo Horizonte, levantaram o problema do desemprego no País. E o que 
ditiam as autoridades brasileiras? Que o desemprego era apenas setorial. Na 
épm:a, contestei, mostrando que da força economicamente ativa, sobretudo 
na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde a taxa de desemprego era 
superior a 10%, tínhamos praticamente IOO mil desempregados. Agora vem, 
como diz V. Ex', o Ministro do Trabalho com esse anteprojeto,já classificado 
por V. Ex' como tímido. Tímido porque não importa apenas pintar paredes 
OU abrir esta ou aquela frente de trabalho, como caracterizou bem no seu pro
nunciamento. O importante é reativar a economia brasileira, é mudar esse 
modelo que aí está, mudar a diretriz econômíCa do País. Então não é apenas o 
anteprojeto do Ministério do Trabalho que vai resolver isso. O núcleo da ges
tão é muito mais sério, o tumor tem que ser rasgado, e isso não se faz, e não se 
fa.t: dentro dessa contradição: uma hora o Governo diz que é setorial, outra 
hora admite a crise do desemprego e do subemprego, e vem com medidas pa
liativas, como bem diz V., Ex• 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA ~ Muito obrigado a V. Ex• pela contri
huição e pelo reforço que dá à nossa posição na luta em busca de soluções 
para o angustiante problema do desemprego neste País. 

No que respeita à decisão política:; ao Congresso se permite opinar sobre 
aquilo que o Executivo admite manifestações, pois as matérias essenciais à es
tratégica governamental sorrateiramente setransformam em lei, por intermé
dio do decurso de prazo, sem contar a prática em tudo autoritária do decreto
lei, da qual se usa e abusa. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Com muito prázer, nobre Senador Hum
berto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• insiste, com muita precisão, no debate 
<.lo desemprego que, no momento, sem dúvida alguma, é o tema que mais sen
sibiliLa a todos nós, pelo seu aspecto social. Evidentemente que todos nós das 
ürosições estamos conscientes, e conosco a Nação inteira, de que isso é ore
sultado da desastrosa politica de recessão posta em prática pelo Governo 
rara combatar a inf1ação. Não serão com medidas paliaticas desse tipo- e 
ref'iro-me ao projeto que o Sr. Ministro do Trabalho está anunciando e que V. 
Ex~ comentou no início do seu pronunciamento- que nós resolveremos esse 
~mgustiantc problema. O que o Brasit precisa ê reavaliar a sua política de 
<..:ombate à inflação, admitindo uma maior expansão do crédito, para dar 
margem a que as empresas disponham dos recursos necessãrios para empre
gar mão-de-obra e, bem assim, um aumento também do nível dos investimen
tvs. Congratulo-me, portanto, com o discurso de V. Ex• Neste instante, V. 
Ex~ não fulu upenas pelo seu partido, fala por todos nós das Oposições no Se
nado Federal. 

O SR. EVELÃSIO V!ElRA -Muito obrigado. E muito importante a 
s_uiid;.triedude do PMDB, nesta oportunidade. 
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O País, hoje, está cercado por sérios e graves problemas: endividamento 
externo, dívida pública federal, inflação, desemprego. O maior flagelo social, 
porém, reside exatamente no desemprego, levando-se em conta que este é um 
país que tem que gerar um milhão e meio de oportunidade de emprego, 
~mualmente. Pojs bem, o Governo adotou medidas restritivas drásticas no se
tor creditício; reduziu as importaçõeS de matérias-primas indispensáveis ao 
nosso_ parque fabril; adotou outras medidas buscando a recessão para, atra
vés dela, conseguir reduzir os índices inflacionários. Mas este objetivo não es
tá sendo alcançado, tanto é que, até o mês de agosto, a inflação atingiu a 
110%. A nosso juízo, é preferível uma inflação de 120%, mas sem desemprego. 
O problema é gravíssimo, sério, e por isso nós temos sido repetitivos nesta 
Cusa, buscando sensibilizar o Governo, mas ele continua insensível ao mais 
sério dos sérios problemas existentes no Brasil. 

A prova evidente é esse anteprojeto que está sendo encaminhado ao Pa
lúcio do Planalto pelo Ministro do Trabalho, em que apenas um item merece 
dis~.:ussão, que é o de se abrir frentes de trabalho para absorver principalmen
te <I mão-de-obra não qualificada no País. 

O Sr. Henrique Santi/lo - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÃS!O VIEIRA - Ouço o Senador Henrique Santillo. 

O Sr. Henrique Santillo- Eminente Senador Evelásio Vieira, V. Ex' tem 
insistentemente trazido à discussão, nesta Casa, o sério problema do desem
prego e todos os seus corolários, toda a questão social implicada no setor eco
nômico deste País e, obviamente, com repercussões na área política. Tem V. 
Ex• trazido esta questão de modo bastante correto, segundo o nosso modo de 
ver ... 

O SR EVELÃSIO VIEIRA - Muito obrigado. 

O Sr. Henrique Santillo- ... na medida em que preconiza, tanto quanto 
todos os demais oposicionistas, não uma política inflacionária desenfreada, 
m<.ts uma recanalízução de recursos, uma reorganização de investimentos nes
te País, de modo a se criar empregos para a população brasileira. Tem V. EX' 
se batido, tanto quanto os demais oposicionistas nesta Casa, pela necessidade 
até mesmo da desativação de alguns programas deste Governo, que são pro
gramas fabulosos, de elevadíssimos investimentos, mas que criam pouco em
prego. Então, V. Ex', tanto quanto todos os demais oposicionistas, temos nos 
fnttido na possibilidade de se criar empregos sem que se promova uma orgia 
inflacionária. E o que este Governo não tem feito. Solidarizo-me com V. Ex• 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Muito obrigado a V. Ex• 
O Sr. José Lins - V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. EVELÃS!O VIEIRA - Ouço o Senador José Lins. 

O Sr. José Lins- Senador Evelásio Vieira, o desemprego é, certamente, 
um dos aspectos mais perversos da economia brasileira, nos dias de hoje, de
semprego proveníente, sobretudo, como V. Ex• bem identifica, do esforço 
que o Governo tem feito para cOntrolar a balança de pagamentos, já que a 
importação de materiais intermediárioS para a indústria importa aumento da 
dívida, e também do esforço para combater a inflação. Esse desemprego con
tinua sendo sctorial, mas, evidentemente, de qualquer modo, desemprego. O 
plano apresentado pelo Ministro do Trabalho é uma solução, é um esforço no 
sentido de sugerir medidas para absorver mais a mão-de-obra que cresce 
anualmente, como V. Ex~ bem identifica, e que não está sendo, na medida do 
seu crescimento, atendida pela criação de emprego no si_stema normai da eco
nomia. Mas é a primeira vez que alguém apresenta um documento dessa na
tureza, um programa de natureza económica tendo por objetivo primordi~! e 
imediato a criação de empregos. Sempre nos planejamentos, nós planejamos 
a economia, e esperamos que, em decorrência, os empregos sejam criados. A 
meu vcu, esse é um erro que deve ser obviado, tanto. quanto possível, daqui 
pura a frente. Mas eu elogio o Ministro do Trabalho, pelo sentido do docu
mento, que tem por objetívo exatamente atacar de frente, de modo imediato, 
o problema do desemprego. Pode até ser um documento tímido, como bem 
identifica V. Ex• mas ele pode ser melhorado- e o próprio Ministro anuncia 
LJUC recebe sugestões. Acredito que o documento pOssa ser melhorandp e que 
a gente possa tirar proveito dele. Mas eu gostaria de fazer uma outra obser
vação quanto ao problema da reativação da economia brasileira; nós não es
tamos cm recessão, porque a economia crescerá certamente mais do que a po
pu laçào - nós vamos crescer de 4 a 5% este ano -embora alguns setores da 
indústria talvez cresçam bem menos do que isto. Mas é muito fácil, nobre Se~ 
nador, adotarcm-se medidas do lado do Governo para reativar a economia, 
isto é, abrir as portus da importação, abrir os cofres do Governo, tanto do 
ponto de vista do orçamento fiscal quanto do.orçamento monetário. Isto não 
tem nadu de difícil! O diftdf, V. Ex• sabe, é o Governo, sob o peso da respon
sabilidade do controle du balança de pagamentos e da inflação, que é perver-

sa no seu sentído econômico, mas principalmente no seus efeitos sociais, o 
difícil é o Governo adotar medidas antipáticas, medidas antipolíticas, medi
d<ts até capazes de influenciar negativamente o eleitorado, mas que são ado ta
das sob o peso da responabílidade que o Governo tem, assumindo o papel de 
controlar esSes problemas, para que os reflexos não sejam ainda piores no fu
turo. Agradeço a paciência de V. Ex• e a atenção que teve em me ouvir. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Vamos discutir o anteprojeto do Sr. Mi
nistro do Trabalho. Uma de suas propostas, a ampliação do vínculo do traba
lhador com a empresa de 30 para 120 dias, vai apenas aumentar a angústia do 
trabalhador. Criar frentes de trabalho. ~uem pode criar frentes de trabalho? 
Quem determina a ampliação do calçamento de ruas, a pintura e reforma de 
prédios públicos são os prefeitos municipais, os governos estaduais. Estes não 
dispõem de recursos para criar frentes. Não dispõem porquejâ vivem mendi
gando recursos do Poder CentraL 

O Sr. José Lins- E o pior é que o Senado, também, nega esses recursos 
através dos empréstimos. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Exatamente porque esses emprêstimos 
em moeda estrangeira contribuem acentuadamente para aumentar os índices 
inflacionários. Exatamente quando nos opomos à não aprovação de emprés
timos em moedas estrangeiras é para evitar o crescimento da inflação no País. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Muito bem! 

O Sr. Henrique Santillo - Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA -Ouço o Senador Henrique Santíllo. 

O Sr. Henrique San til/o- Serei rápido. Apenas uma consideração breve. 
Eminente Senador Evelásio Vieira, fique certo V. Ex.• de que tanto o Sr. 

Ministro do Interior quanto o Sr. Ministro do Trabalho estão preparando 
psicologicamente a Nação para o plano que o Ministério do Interior tem, de 
~.:aráter político-eleitoraJ, para 1982. Sabemos perfeitamente que isso está sen
do engendrado, a imprensa já o tem publicado, no sentido de se investir nos 
pequenos municípios brasileiros dO ponto de vista eleitoral, estamos-nos ba~ 
lendo para que isso não se faça apenas às portas de uma eleição. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Perfeito. São apenas medidas paliativas. 
Temos que ver em profundidade o problema. 

Os gastos públicos exagerados no País é que têm também contribuído 
para esse surto inflacionário. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Muito bem! 

O SR. EVELÃSIO VIEiRA- Neste ano, os orçamentos das empresas 
estatais extrapolaram em 114%. As empresas estatais estarão utilizando do 
Tesouro 8 trilhões e 500 bilhões de cruzeiros. 

Por que o Governo não aperta o cerco, não estreita o cerco nas suas em
presas, nos seus gastos? Procura fazê-lo em relação à iniciativa privada. 

Senador José Lins, é preciso o Governo aliviar o cerco creditício, para 
que o mercado consumidor possa absorver o que estamos produzindo, por
LJUe o grande problema do desemprego reside exatamente na drástica res
trição creditícia. 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Com prazer. 

O Sr. José Lins- Senador Evelásio Vieira, V. Ex' certamente nota a 
~onlradição em que se envolve. V. Ex' diz que ê preciso desapertar o cerco do 
crédito. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - É verdade. 

O Sr. José Lin.'i- Ora, o cerco do crédito é moeda nacional ou moeda 
externa. Logo, é preciso, segundo V. Ex•, aumentar o volume dos investimen
tos. Não é a natureza interna ou externa da despesa a origem da moeda que 
produz, que provoca a inflaçào: V. Ex 'i' reclama também que os municípios e 
os Estados não têm dinheiro para investir. Então, V. Ex~ acha que deve haver 
<~umcnto da despesa pública. Logo, se deve haver aumento da despesa públi
~~~. é preciso que os créditos sejam abertos- ou do Orçainento ou dos bancos 
-em favor dessas entidades. Estou de pleno acordo com V. Ex• Precisamos 
uliviur. Não podemos apertar demais o cinto na áre!a do emprego. Queremos 
resolver um problema econômico, mas sem sacrifício social. O drama é gran
tlt.:. O discurso de V. Ex' é objetivo, é sério. Precisamos criticar essas coisas, 
indusive dar sugestões. As críticas que V. Ex• fizer ao documento do Minis
tério do Trabalho poderão ser de grande utilidade, com vista atê ao aprimo
ramento do documento, já que ninguém pode ter soluções únicas para os 
grandes problemas nacionais. 

O SR. EVELÃS!O VIEIRA- Temos que refutar a acusação de V. Ex• 
de que estamos sendo incoerentes. Não, nobre Senador. E::.tamos defendendo 
a redução das dnhticas medidas restritivas ao crédito para o consumidor, 
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para a empresa produtora. Estamos defendendo a necessidade de se apertar o 
cerco em termos das empresas estatais, em termos dos gastos públicos. 

O Governo retirou da poupança particular ... 

O Sr. José Lins - Isto também cria empregàs, riobre Senador. 

O SR. EV ELÁSIO VIEIRA - ..• 2 trilíiões e.60bílhões de cruzeiros, 
eXé.ltamente para cobrir o estouro das empresas públicas, onde tem ocorrido, 
segundo o próprio GOVerno reconhece, desperdício nas aplicaçÕes desses reM 
cursos financeiros. -

A nossa posição é muito coerente. 

O Sr. Henrique Santlllo- Permite V. Ex• outro aparte? 

O SR. EVELÁS!OVIEíRA- Pois não. 

O Sr. Henrique Santillo-- A posição de V. Ex• está sendo extremamente 
coerente. Sempre o foi. o eminente senador José Lins" disse a v. Ex• qUe enM. 
via.Sse. ao. Ministédô do TrabãlhO um documento, que talvez pudesse ser 
aproveitado, no sentido de melhorar a prC;post3 do PróPrio- Goverrio. NãO teM -
nhamos ilusões. Olhemos o caso da Previdéncia. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Claro. 

O Sr. HenriqueSantillo- Está aí o Projeto n9 22/81, com o eminente Se
nador Bernardino Viana como Relator, renunciando a essa missão, porque 
não lhe foi permitido Sequer mudar uma vírgula no projeto enviado ao Con
gresso Nacional pelo Governo. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Muito oportuna a lembrança de V. Ex• 
Ainda assim, Sr. Presidente e Srs. Senadõres, diagnóstico recente, pro

vindo da área governamental, suscitou a distinçã()(:ntre as chefias do- EStado 
e do Governo, e um esclarecimento sobre ã. uiJ.iCidade e a indivisibilidade de 
oomando que cabe ao Presidente da República, além de uma apreciação 
sobre us qualidudes necessárias a uma equipe de Governo. 

Em momento solene, se tais questões não fossem relevantes, não precisa
riam ser lembradas, e, se o foram, é porque a conscíência de que a ação gover
numental padece de uma crise que atinge -ã--Setores além da Oposição, a qual, 
de há muito, sustenta que em inúmeros epis6dios recentes o Governo de
monstrou total indecisão, em prejuízo da normalidade democrática e do bem
cstur da população do País. 

Si'. Presiderlte, o equilíbrio comercial com o exterior, uma das grandes 
preocupações do momento, não basta para sanar os nossos graves problemas 
externos. O endivídamento do País cresce a cada ano, mais por força da ba
lança de serviços, onde o principal item são os juros da própria dívida. EsteS, 
rercentualmentc, representavam 29%, em 1970, do deficit da balança de ser
viços. Chegaram a 62%, em 1980. E pior, infOrmações disponíveis indicam 
que só no primeiro semestre de 1981 os juros líquidos tiveram uma partici
pação em torno de 68% no deficit referido. 

Além disso, de 1970 até agora, três apenas foram os anos de supera~·its 
comerciais, e mesmo assim pouco sig~ificativOS,-seni. Contar que nlirlca as eX~ 
portuções foram tão poderosamente incentivadas. 

Por outro lado, a redução do nível de inflação obtido pela política gover
namental é um benefício cujO custo estâ Seiido muito· elevado. 

O desemprego, o subemprego e a recessão são faces de um conjunto de 
medidas que inclui, na Sua essência, a aceleração da dívida pública interna. 
Ao terminar agosto último, os compromissos do Tesouro Nacional alcança
ram 2 trilhões e 60 bilhões de cruzeiros. Num período de um ano, a expansão 
desses compromissos foi de 218,2%. Quer dizer, para c-onter os meios de paga
mentos foram lançados no mercado ·papéis- qtie tem-SidO fonte de manobras 
especulativas, cujas repercussões inflacionárias sãõ r:)oi' demaiS conhecidaS. 

Mas não só, pois considerandO que o Pi-ai:O- médio da dívida interna 
pública federal, ao final de agosto último, alcançava perto de 26" meses, so~ 
mente para girar o seu montante a necessidade mensal de recursos seriada or
dem de 79 bilhões de cruzeiros. 

Quer dizer, se considerarmos que a receita orçamentária federal foi de 
aproximadamente 123 bilhões de cruzeiros em agosto último, podemos ter 
uma idéia do potencial de paralisação da ação pública eidstente na dívida in- · 
terna atual, a qual continua avolumando-se. 

Por outro lado, _as empresas estatais, repetimos, coritinuam extrapolando 
os seus orçamentos. Este ano estão- previstos gastos de oito úilhõeS e qui
nhentos bilhões de cruzeiros, t 14% a mais do que rio ano-passado. O Governo 
fecha o cerco para as empresas particulares, mas alarga para as suas empre-
sas. 

Chegamos a um ponto em que soluções parciais somente Podem aquietar 
provisoriamente os inúmeros impasses hoje enfrentados pela sociedade brasi
leira. 

Antes de tudo, faz-se necessário compreender que o problema do País é 
global. Sendo assim, a tarefa que se coloca, devido à Sua profundidade e re-

percussões, não pode ser acometida apenas a um grupo reduzido de pessoas, 
por melhores que sejam. 

Ternos visto, pela nossa dolorosa experiência. que o Governo, acompa
nhado apenas do Partido Democrático Social, não acertou com o caminho 
capaz de propícíat um- mín"imó -de tranqüilidade social ao País. 

Do lado governamental, falta a necessária humildade para reconhecer a 
incrível sucessão de erros que nos empurrou até onde estamos. Mais do que 
iss.o, o Governo tem dispensado o apoio social da maioria da população bra
sileira, o que é profundamente lamentáveL 

No entanto, os problefl}aS aí estão, se aprofundani._cabendo ao Governo 
tomur a iniciativa de propor ao País um debate a respeito. Mal ou bem, so
l-nos todos acionístas desta vasta emj)réSa de mais de oito milhõ'es· de quilômeM 
tros quadrados. Cabe fazer como oS gerentes--dos empreendimentos privados, 
é a hora de reunir os acionistas para ver quem tem idéias melhores do que as 
em execução, para conduzir o Brasil a expectativas menos pessimistas que as 
atuais. 

Ê preciso deixar de ver o Pãís cOmo apenas Uma gfaride-massa de Contrí
~uintes a que se recorre para cobrir as equiv.oca.das despesas governamentais. 

É preciso que o povo brasileiro particiPe conscientemente das decisões. 
Não basta só a perspectiva de eleições. Isto é importante, mas não é tudo, 
pois mesmo que haja eleição di reta para a Presidência da República, em 1984, 
desde agora, para que possa, então, eScolher com maior certeza, a sua partici
p~tçào deve ser aceita, ou, dizendo melhor, solicitada com empenho, caso se 
queira mesmo fazer deste País uma democracia. 

A mão estendida, Sr. Presidente, não passou até agora de um símbolo, 
ou menos do que isso, de uma figura de retórica. IniciatiVa~ concretas, capa
;es de efetivar o diálogo, estão por vir. 

Verificamos, infelizmente, que nem com o PDS há diálogo. Tanto assim, 
que matérias relevantes chegam ao Congresso Nacional com um prazo mar
~.:ado de saída, carimbadas pelo decurso de prazo, pois de quem se desconfia é 
da Maioria, que no Senado e na Câmara dos Deputados, pelo menos nomi
nalmente, pertence ao Partido Democrático Social. 

O Sr. Henrique Santillo - Muito bem! 

O SR. EVELÃS!O VIEIRA -Por isso vivemos o dia-a-dia do Congres
so Nacional dentro de uma situação de inexistirem interlocutores realmente 
imbuídos dessa condição, que de fato falem em nome do Governo. 

Sr. Presidente, 
Cada vez mais o Governo se afunda IJO Curtíssimo prazo. Fazendo o con

tru::.te, os problemas do País ganham uma dimensão maior; envolvendo o pre
sente e o futuro. A dívida externa, a dívida pública interna federal, a inflação, 
o analfabetismo e os problemas educacionais dos quais se origina, a baixa ca
pacidade de empregos produtivos na economia, para só citar alguns proble
mas. são de raiz profunda e merecem um tratamento disciplinado, coerente e 
sobretudo pla.nejado. . , . 

Para conseguir alcançar esse Obj_etivo de_pla_nejamento é importante con
tar com todas as forças vivas da Nação. Somente assim, na base da dis·cussão 
cm que todos estejam dispostos a o_~.rVir, é que se chegará a alguma coisa de 
rrodutivo, duradouro diálogo. 

O Partido Popular está, comO sempre esteve, pronto ao diálogo, para en
.contrar solução para os gravíssimos pioblemas que angustiam os brasileiros. 
'Muito hem!) 

ATA DA 168' SESSÃO, REALIZADA EM 30·9·81 
( Publicada no DC N ( Seçào li) de I '·I 0-81 ) 

RETIFICAÇÓES. 

No Projeto de Lei d_o Senad_o n9 284/81, qUe altera a diretriz da Rodovia 
BR-222, integrante. do Plano Nacional de Viação, aprova-do pela Lei n9 5.917, 
de 10 de setembro de 1973. 

Na pãgina 5007, 2• coluna. no quadro constante do art. 19 do projeto, 
Onde se lê: 

BR 

222 

Pontes de Passagem 

Fortaleza-Piripiri
ltapecuru Mirim

Santa Inês-Açailân
dia-Vila Felinto 

Müller-Marabá-En
troncamento BR-158 

Unidades 
da 

Feljeraçào 

CE-PI-

MA-PA 

Extensão 
(Km) 

1.507 

Super
posição 
BRKm 

010-74 

0\0-74 
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Leia-se: 

BR Pontes de Passagem 
Unidades 

da 
Federação 

Extensão 
(Km) 

Super
posição 
BRKm 

F ortaleza-Piripiri
ltapecuru Mirim

Santa Inês-Açailân~ 
dia-Vila Felinto 

Müller-Marabá-En
troncamento BR-158 

CE-PI- 010-74 
222 1.507 

MA-PA 

Na página 5025, 1' coluna, no início do discurso do Sr. Senador Henri-
que Santillo, 

Onde se lê: 

O SR. PRESIDENTE (Como Líder, pronuncia o seguinte ... 
Leia-se: 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Como Líder, pronuncia o seguinte ... 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 118, de 1981 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições 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 da Comissão 
Diretora n9 2, de 4 de abril de I 973, e tendo em vista o que consta do Processo 
n9 005082/8 I, resolve aposentar Lis Henriques Fernandes no cargo de Técni
co Legislativo, Classe Especial. Código SF-AL-NS-011, Referência NS-25, 
do Quadro Permanente do Senado Federal, com base nos artigos 101, inciso 
III, e 102, inciso I, alínea "a", da Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinados com os artigos 403, inciso II, 404, inciso I, e 392, § 4~', da 
Resolução SF n9 58, de 1972, com vencimeritos integrais e a gratificação adi~ 
cional por tempo de serviço a que tem direito, na forma do artigo 3' da Lei n' 
5.903, de 1973, e artigo lO da Lei n9 4.345, de 1964, bem como a incorporação 
da Gratificação de Nível Superior, conforme estabelece o artigo 79 da Reso
lução SF n' 21, de 1980. 

Senado Federal, 8 de outubro de 1981. - Jarbas Passarinho, Presidente 
do Senado Federal. 
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I. Henrique Santillo 
2. Evandro Carreira 

PP 
I. AffonsoCamargo 

Assistente: Leda Ferreira da Rocha - Ramal 3499 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- RamaJ 3168 

Vke-Líderes 
Affonso Camargo 

José Fragelli 
Gastão Müller 
Mendes Canale 
Saldanha Derzi 

Sábado lO 5325 

LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO PARTIDO 

DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS 

Líder 
Nilo Coelho 

V ice-Líderes 
Aderbal Jurema 
Aloysio Chaves 

Bernardino Viana 
Gabriel Hermes 

José Lins 
Lomanto Júnior 
Moacyr Dalta 
Murilo Badaró 

COMISSÃO DE ECONOMIA -(CEI 
(li membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: José Richa 
Vlce-Presldente: luiz Cavalcante 

Titulares 

I. Bernardino Viana 
2. José Uns 
3. Arno Damiani 
4. Milton Cabral 
5. luizCavalcante 
6. José Caixeta 

L Roberto Saturnino 
2. Pedro Simon 
3. José Richa 

I. Josê Frage!li 
2. Alberto Silva 

Suplentes 
PDS 

L lomanto Júnior 
2. Gabriel Hermes 
3. Vicente Vuolo 
4. Benedito Canelas 

PMDB 
I. Marcos Freire 
2. Teotônio Vilela 

PP 
I. Affonso Camargo 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 3495 

Reuniões: Quartas-feiras, às 09:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 3256 _ 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Aderbal Jurema 
Vice-Presidente: Gastão Müller 

Titulares Suplentes 
PDS 

L Aderbal Jurema 1. Lomanto Júnior 
2. João Calmon 2. Gabriel Hermes 
3. Eunice Michiles 3. João Lúcio 
4. Tarso Outra 
5. José Sarney 

PMDB 
L Adalberto Sena t. Marcos Freire 
2. Franco Montoro 2. Mauro Benevides 
3. Pedro Simon 

PP 
L Gastão MUller 1. Evelásio Vieira 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão. na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comíssões ...... Ramal 3546 
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COMISSÃO DE FINANÇAS~ (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Franco Montoro 
Vice-Presidente: Gabriel Hennes 

Titulares 

L Raimundo Parente 
2. LomantoJVnior 
3. Amaral Furlan 
4. Amaral Peixoto 
S. Martins Filho 
6, Tarso Dutra 
7. Oabriel Hennes 
8. Bernardino Viana 
9. Almir Pinto 

L Mauro Benevides 
2. Roberto SaturnínO 
3. Pedro Simon 
4. Teotónio Vilela 
4. Franco Montare 

I, TancredoNeves 
2. Affonso C amargo 
3. Mendes Cana/e _ 

Suplentes 
PDS 

L JoséGuio_w.ard 
2. Lourival Baptista 
3, Benedito C aliCias 
4, VicCnÚ! Vuolo 
5. José Uns 

PMDB 
I. Humberto Lucena 
2. Paulo Brossard 
3. José Iücha 

PP 
1. Saldan_ha Derzi 
2. José Fragillf 

Assistente: Carlos Guilherme Fonse-.:a- Ramal 3493 
Reuniões: Quintas-feiras. às 10:00 ho~as 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo CQelho 

--Anexo das _Comissões - R,a!Jlal 43:23 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros)_ 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Raimundo Parente 
Vice-Presidente: Humberto Luc:ena 

Titulares Suplentes 
PDS 

l. Raimundo Parente I Arno Damiani 
l. Aloysio Chaves 2, Aderbal Jurema 
J. Mo:;~.cyr Dalla 3. Almir Pinto 
4. Eunice Michiles 
5. Gabriel Hermes 

PMDB 
l. Franco Montoro I. Agenor Maria 
l. Humberto Lucena 2, Nelson Carneiro 
J. Jaison Barreto 

PP 
José Fragelli L. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Luiz Clâudio de Brito~ Ramal 3498 
Reuniões: Quintas-reiras. às 11:00 horas 
local: Sal.a da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3339 

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

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice-Presidente: Teotõnio VJlela 

Titulares 

L Milton Cabral 
2. lui:z:Cavalcante 
3. José_llns 
4. Almir Pi.nto 

I. H:enrique Santil\o-
2. Teotônio Vilela 

L Affonso C amargo ' 

Suplentes 
PDS 

I. Dinarte Mariz 
2. G3.briel Hermes 
3. Martins Filho 

PMDB 
I. Roberto Sa.tur.ni_no 

PP 
I. Alberto Silva 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496 
Reuniões: Quartas--reiras, às \0:30 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Ane:to das Comissões - Rainal 36s·.r 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçàoll) 

COMISSÃO DE MUN!CIPIOS- (CM) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lomanto Júnior 
Vice-Presidente: Agenor Maria 

Titulares 

I. Almir Pinto 
l. Lomanto Júnior 
3. Amaral Furlan 
4. Amaral Peixoto 
5 Benedito Canelas. 
6. Arno Damiani 
7. Moacyr Dal\a 
8. Raimun.do Parente 
9. Vicente Vuolo 

I. Josê Richa 
l. Orestes Quércia 
3. Evandro Carreira 
4. Lázaro Bar]Joza 
S. Agenor Maria 

I. Gttitão MUller 
2. Affonso Camargo 
3. Mendes Canale 

Suplentes 
PDS 

I. Tarso Outra 
2. Adcrba[Jurema 
3. JOsé Sa.rney 
4. M urilo Badaró 
S. José Caixeta 

PMDB 
L Marcos Freire 
2. Jaison Barreto 
3. H:umberto.lucena 

PP 
I. Alberto Silva 
2. luiz Fernando Freire 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496 
Reuniões: Quintas-feiras, às !1:00 horru; 
Local: S_ala da Comis-são, na Ala Senador A(e:~~;andre Costa 

-Anexo das ComissõeS- :Rainat"3122 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(S membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto. Senà 
Vice-Presidente: Muri\o Badaró 

Titulares 

L. Joàc- Calrnon 
2, M urilo Badaró 
3. Aderba!Jurema 

i, Adalberto Sena 

l. Saldanha Derzi 

Suplentes 
PDS 

l. José Sarney 
2. Moacyr Dalla 

PMDB 
l. Eva_ndro Carreira 

PP 
L. MendesCanale 

Assistente: Fâtima Abrahão de Araújo -Ramal 3266 
Reuniões: Quintas-feiras, às 14:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costà 

-Anexo das Comissões- Ramal 3!21 

COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES - (CRE} 
(I 5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Luiz Viana 
\9-Vice-Presidente: Pai,!IO .Brossard 
2~>·Vke-Presidente: Amaral Pei:toto-

Titulares 

l. Luiz Viana 
2, Tarso Outra 
3. Lpmanto Júnior 
4. Amaral Peixoto 
5. JoãoCalmon 
6. AloysioChaves 
7. José Sariley 
8. Lourival Baptista 

1. Paulo Brossard 
2. Nelson Carneiro 
3. José Richa 
4. Mauro Benevides 
5. Marcos Frei r e 

Suplentes 
PDS 

I, Aderbal Jurem a 
2. Bcrnard~no Viana 
3, Amaral Furlan 
4. Moacyr Dalla 
5. Martins Fílho 

PMOB 
I. Leite Chaves 
2. -Pedro Simon 
3. Roberto Saturnino 

Outubro de 1981 

PP 
I, luiz F'ernando Freire 
2. Tancredo Neves 

l. Saldanha Derzi 

Assistente: Leila Leivas Ferro' Costa - Ramal 3497 
Reuniões: Quartas-feiras, às t4:00 horas 
Local: Sala da Comissà~, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 3254 

COMISSÃO DE SAÚDE - {CS) 
(7 membros) 

COMPOsiÇÃO 

Presidente: Jaison Barreto 
Vice-Presidente: Almir Pinto 

Titulares 

I. Lomanto JUnior 
2. Almir Pinto 
3. José Gtiiomard 
4. Lourival Baptista 

I. Henrique Santillo 
2. Jaison Barreto 

I. SaldanhQ Derzi 

Suplentes 
PDS 

l. Benedito Canelas 
2. João Cal.mon 
3. Arno Damiani 

PMDB 
I. Adalberto Sena 

PP 
L Oastão MUller 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha --Ramal 3499 
Reuniões: Quintas-feiras, âs 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

--Anexo das Com.issàcs- Rama! 3020 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros~ 

COMPOSIÇÃO 

Preside:nte: Dinarte Madz 
Vice-Presidente: José Fragelti 

Titulares 

l. Dinarte: Mariz 
2. Luiz CQvalcante 
3. José Guiomard 
4. M urito Badarõ 

L Mauro Benevides 
2. Agenor Maria 

L José Frage\li 

Suplente5 
PDS 

t. Raimundo Parente 
2. Amaral Purlan 
3. José Caixeta 

PMDB 
I. O~es Quêrcia 

PP 
I. Gastão Mil \ler 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 349'8 
Reuniões: Quartas-feiras, às \1:00 horas 
Local: Saia da Comissão, na Ala s'enador Alexandre tõsta 

- Anexo das Comissões - Ramal 3020 

COMlS-SÃO DE SERVIÇO PúBLICO ClV[L- (CSPC) 
('7 membros) 

ÇOMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 
Vice-Presidente: Raimundo Parente 

Titulares 

\. Raimundo Parente 
2. Aderba\ Jurcma 
3. lourival Baptista 
4. Moacyr Dalla 

1. Agenor Ma ria 
2. Humberto Lucena 

l. Gastão Müller 

Suplentes 
PDS 

1. Helvfdio Nunes 
2. Bernardino Viana 
3, José Guiomard 

PMDB 
L. Lázaro Barboza 

PP 
l. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498 
Reuniõ~: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-AnexO das Comissões- Ramal 3121 
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Seção 11 

ANO XXXVI- N• 128 QUARTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 1981 BRASfLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 180• SESSÃO, EM 13 DE OUTUBRO DE 1981 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Oficio do Sr. ]Q-Secretário da -Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 101/81 (n' 3.702/80, na Casa de ori 
gem), de iniciativa do _Senhor Presidente da República, que autoriza o Ins
tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA, a alienar, 
à Companhia Agro-Industrial de Monte Alegre, os lotes II, 12, 13, 14,15 
e 16 da Gleba 60, localizados no Projeto Integrado de Colonização de Al
tamira, no Município de Prainha, no Estado do Pará. 

1.2.2 - Pareceres 

Referentes às seguintes matériils: 

-Mensagens n•s 333, 342, 347 e 374, de 1980; e 45, 56, 60, 62, 71, !54 
e 155, de 1981. 

1.2.3- Comunicações das Lideranças do PDS, PMDB e do PP na Câ-
mara dos Deputados. 

-Substituição de membros em comissões mistas. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR JUTAH Y MAGALHÀES- Considerações sobre" Lei 
de Diretrizes e Bases para o ensino de 19 e 29 graus. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Reparos a noticiãrio de ór· 
gãos da Imprensa, por distorcido e tendencioso, atinente aos trabalhos de
senvolvidos no Senado. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Observações sobre recente pro
nunciamento do Senador José Uns _sobre os custos da implantação do 
Programa Nuclear Brasileiro. 

SENA DOR A LM I R PINTO - Transcursos de efemérides religiosas 
comemoradas no País nos últimos dias. 

SENADOR ADERBAL JUREMA - Entrevista do Secretário de 
Educação e Cultura do Estado de Pernambuco, focalizando a conjuntura 
educacional brasileira~ 

SENADOR ADALBERTO SENA -Emenda apresentada por S. Ex• 
ao Orçamento da União, destinando recursos à funçãO educação. 

SENADOR AGENOR MARIA - Reivindicações em favor dos pe
cuaristas da região nordestina. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA - Correspondência recebida 
da Associação Nacional dos Docentes do Ensino Supeiior-ANDES, de 
'apoio ao Projeto de Lei do Senado n~' 2/80, de autoria de S. Ex•, que exclui 
as universidades federais e fundações, do âmbito da- Lei n9 6.733/79. 

SENADOR MURILO BADARO- Homenagens tributadas ao ex
Senador Levindo Coelho pela comunidade de Catas Altas da Noruega
MG. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Solidariedade às homenagens 
registradas pelo orador que o antecedeu na tribuna. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n~t 49/81, que autoriza o Governo do Estado 
de Mato Grosso do Sul a realizar operação de empréstimo externo nova
lor de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos), destina· 
do ao programa de investimentos do Estado. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n'? 72/79, que dá nova redação ao caput 
do artigo 55 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, Lei Orgânica da Pre
vidência Social. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n'? 27/81, qué autoriza o Poder Executi~ 
voa instituir a Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande 
do Sul. Votação adiada ?Or falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n~' 90/81, que autoriza o Governo do Estado 
do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscen~os e trinta e quatro mi
lhões, cinqüenta e três mil e cem cruzeirOS), o montante de sua dívida con
solidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'? 93/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Guaxupé (MG) a elevar em Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões 
de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 95/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Macapá (AP) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 96/81, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pai de Maringá (PR) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e vinte e 
sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e cinco centavos). Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 205/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Santo André (SP) a elevar em CrS 49.070.232,88 (quarenta e nove 
milhões, setenta mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito cen
tavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorom. 

-Projeto de Resolução n"' 7/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
Je Coqueiral (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, se
tecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o mon~ 
tante de sua díviçl.a consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 
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-Projeto de Resolução n~' 68/81, que autoriza a Prefeitura Muncipal 
de Florianópolis (SC) a elevar em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito mi
lhões e seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorom. 

-Projeto de Resolução n"' 84/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Castanhal (PA) a elevar em Cr$ 149.750.Q46,57 (cento e quarenta e 
nove milhões, setecentos e cinqüenta mil, quarenta e seis cruzeiros e cin
qüenta e sete centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 91/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Balsas (MA) a elevar em CrS 2.722.000,00 (dois milhões, setecentos 
é vii'lte e dóiS mÜ cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. vO
tação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resoluâo n9 8/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Franca (SP) a elevar em Cr$ 29.272.025,36 (vinte e nove milhões, du
zentos e setenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos), 
o montante de sua dívida consolidada~ Votação adiada por falta de_ quo
rum. 

-Projeto de Resolução n"' 64/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de ltatiba (SP) a elevar em Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, nove
centos e cinqüenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois 
centavos), o montante de sua dívida cunsolidada. Votação adiada por falta 
de quorom. 

-Projeto de Resolução n9 4/81, que 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 centavos), o montante de 
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quororn. 

-Projeto de Resolução n9 5/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, se
tecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros). o mon
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorom. 

-Projeto de Resolução n9 6/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Bernardino de Campos (SP) a elevar em CrS 2.718.448,24 (dois mi
lhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oitO cruzeiros, e 
vinte e quatro centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quornm. 

-Projeto de Resolução n9 38/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e 
dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscent_os e trinta cruzei
ros) o montante de sua dívida cons_o_l_idada. Votação adiada p~r falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n9 88/81, que autoriza a E~cola Superior de 
Educação Física de Goiâs a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros). 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 101/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Maceió (AL) a elevar em Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta mi
lhões, duzentos e treze mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros e quarenta 
e cinco c~ntavos), o montante de sua dívida cOnsolidada. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 60/81, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte-e oito 
milhões, novecentos e sesSenta' e oito mil e oitocentos cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. VQtação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9l02/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Joinville (SC) a elevar em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e 
seis .milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros), o montante de sua dívi
da consolidada. Votação adiada por falta de quornm. 

--Projeto de Resolução n9 108/81, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a elevar em CrS IO.OJ7.899.259,79 (dez bilhões, 
vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqüenta 
e nove cruzeiros e se~enta e nove centavos), o montante de sua dívida con
solidada. Votação adiada por falta de quorom. 

-Requerimento n"' 40/81, do.Senador Lourival Baptista, solicitando 
a transcrição, nos anais do Senado Federal, do artigo do escritor Josué 
Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro Eduardo Portella na Aca
demia Brasileira de Letras. Votacão adiada por falta de quorum. 

- Requerimento n9 43(81, do Senador Lourival Baptista, solicitando 
a transcrição, nos anais do Senado Federal, das ordens do dia dos Minis
tros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, baixadas em comem, 

ração ao I/9 aniversário da Revoluçao de Março de 1964. Votação adiada 
_por falta de quorum. 

-Requerimento n9 268/81, do Senador Marcos Freire, solicitando 
urgência, para o Projeto de Lei do Senado n9 240/80, do Senador Franco 
M ontoro, que estabelece a participação de representante dos empregados 
e empresários na administr~_ção da Previdência Social (IN.l-',:), tAPAS e 
INAMPS). Votação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n9 149/81, do Senador Mauro Benevides, solicitan
do a transcrição, nos anais do Senado Federal, do artigo intitulado "O 
Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Monetário", de autoria do 
economista SérgiO Machado, publicado no Jornal do Brasil, edição de 
23-6-81. Votação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n9 313/81, do Senador Marcos Freire, solicitandc 
urgência para o Projeto de Lei do Senado n9156f79, do Senador Humber~ 
to Lucena, que institui o seguro-desemprego e determina outras providên
cias. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n' 22(81, do Senador Jorge Kalume, que 
dispõe sobre enquadramento de professores, colaboradores e auxiliares de 
ensino e dá outras providências. Votacão adiada por falta de 'quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n' 117 (79, do Senador Jorge Kalume, 
que dispõe sobre a aplicação, co_rno incentivos fiscais, na área da SU
DAM, da totalidade do Imposto de Renda devido pelas pessoas físicas e 
jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal e dá outras providências. Vo
tação adiada por falta de guorum. 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 357 (79, do Senador Orestes Quércia1 

que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e 
empregados em cemitérios. (Apreciação preliminar da juridicidade). Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n' 142(80, do Senador Orestes Quércia, 
alterando o dispositivo da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe 
;obre a Lei Orgânica da Previdência Social. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade}. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n' 146(80, do Senador Orestes Quércia, 
que isenta do Imposto de Renda o 139 salário. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 163/80, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para .os garçons. 
(Apredação preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada por falt~ 
de quorum: . 

-Projeto de Resolução n9 40/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecen
tos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada .. Discussão 
sobrestada por falta de quorum para a votação do Requerimento n9 
309(81. 

1.4-DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR EVELÃSIO VIEIRA - Redução da dependênCia .exter
na do País em fertilizantes agrícolas. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- I Encontro Nacional de Cafei-. 
cultores de Café Conilon, realizado em São Gabriel da Palha-ES. 

SENADOR HENRIQUE SANT!LLO- Modificações na legislação 
previdenciâria. 

SENADOR MAURO BENEV!DES- Utilização do instituto do de
curso de prazo no proces'so de elaboração das leis. 

SENADOR JOÃO CALMON - Fixação de percentual mínimo 
orçamentário para a educação. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- "Dia do Médico". 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SES-
.SAO. ENCERRAMENTO 

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO ANTERIOR 

Do Sr. José Lins, pronunciado_ na sessão de 9-10-81. 
Do Sr. Evelásio Vieira, pronunciados na sessão de 9-10-81. 
Do Sr. José Lins, pronunciado na sessão de 9-10-81. 

3- ATO DO PRESIDENTE 

4-MESA DIRETORA 

S- LIDERES E V ICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
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ATA DA 180~ SESSÃO, EM 13 DE OUTUBRO DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDii:NCIA DOS SRS. PASSOS PÓRTO, ALMIR PINTO E AGENOR MARIA 

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

Adalberto Sena - Evandro Carreira - Raimundo Parente - Jarbas 
Passarinho - Alberto Silva- Bernardino Viana-:- H:elvídio Nunes- AI
mir Pinto- Mauro Benevides- Agenor Maria- Martins Filho - Hum
berto Lucena- Adcrbal Jurema- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Teo
tônio Vilela - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães -
Luiz Viana - Dirceu Cardoso -João Calmon- Nelson Carneiro- Ita
mur Franco - Murilo Badaró - Henrique Santillo - Lázaro Barboza -
Valdon Varjão- Mendes Canale- Affonso Camargo- Evelásio Vieira
Arno Damiani - Pedro Simon. 

O SR. PRESII"ENTE (Almir Pinto)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
<.1berta a sessão. 

Sob a protcção de Deus iniciilmóS riOsSOs-traDalhos. 
O Sr. l'?-Secretário procederá à leitUra do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 

Do Sr. !~-Secretário da Câmara dos Depurados, encaminhando à re1·isão 
do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 101, DE 1981 

(N' 3.702/80, na Casa de origem) 

DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPúBLICA 

Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Refor~ 
ma. Agrária. - INCRA a alienar, à Companhia. Agro-In
dustrial de Monte Alegre, os lotes 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da 
Gleba 60, localizados no Projeto Integrado de Colonização 
de Altamira, n~ Município de Prainha, no Estado do Pará. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária- INCRA autorizado a a.llenar, à Companhia Agro-Indus
trial de :M:onte Alegre, os lotes 11, 12, 13, 14, 15 e 16· da Gleba 60, 
locali.ados no Projeto Integrado de Colonização de Altamira, no 
Município de Prainha, no Estado do Pará, com as especificações 
abaixo: 

I - lote 11, com a área de 502,2731 ha, tendo os limites e con
frontações seguintes: ao norte, com o lote 12 da Gleba 60; a este, 
com o lote 11 da Gleba 58, do qual está separado pela viclnal entre 
as Glebas 58/60; ao sul, com os lotes 10, 09, 08, 07, 00, 05, 04, 03, 02 
e 01 da Gleba 60; a oeste, com os lotes 12, 14, 16. e 18 da Gleba 
62, do qual está separado pela vicinal entre as Glebas 60/62: 

II -lote 12, com a área de :197,6009 ha, tendo os limites e con
frontações seguintes: ao norte, com o lo-te 13 da Gleba 60; a este, 
com o lote 11 da Gleba 58, do qual está separado pela vic!nal entre 
as Glebas 58/60; ao sul; com o lote 11 da Gleba 60; a oeste, cOm 
os lotes 18, 20 e 22 da Gleba 62, do qual está. separado pela vic!nal 
entre as Glebas 60/62; · 

III - lote 13, com a área de 483,0247 ha, tendo os limites e 
confrontações seguintes: ao norte. com o lote 14 da Gleba 60; a 
este, com o lote 12 da Gleba 58, do qual está separado pela vicinal 
entre as Glebas 60/58; ao sul, com o lote 12 da Gleba 00; a oeste, 
com os lotes 22, 24, 25 e 27 da Gleba 62, do qual está separado pela 
vic!nal entre as Gleba.s 50/62' 

rv - lote 14, com a área de 486.169'5 ha, tendo os limites e 
confrontações seguintes: ao ·norte, com o "lote 15 da Gleba 60· a 
este, com o lote 13 da Gleba 58, do qual está. separado pela vicl;,al 
entre a.s Glebas 58/60; ao sul, com o lote 13 da Gleba 60; a oeste, 
com os lotes 28, 30 e 32 da Gleba 62, do qual está separado pela 
vic!nal entre as Glebas 00/62; 

V- !<>te 15, com a área de 486,2000 ha, tendo os limites e con
frontações .seguintes: ao norte, com o lote 16 da Gleba 60; a este, 
com o lote 14 da Gleba 58, do qual está separado pela vicinal entre 
as Glebas 58/60; ao sul, com <> lote 14 da Gleba 60; a oeste, com 
os lotes 32, 34, 36 e 38 da Gleba 62, do qual está separado pela vi
c!nal entre as Glebas 60/52; 

VI - lote 16, com a área de 491,9391 ha, tendo os limites e 
confrontações seguintes: ao norte, com o lote 01, da linha 02 
60; a oesté, com os lotes 38 e 40 da Gleba 62, do qual está. separado 
pela vlcinal entre as Glebas 58/60; ao sul, com o lote lá da Gleba 
50; a oeste, com ns lotes 38 e 40 da Gleba 62, do qual está separado 
pela viclnal entre as Glebas 60/62. 

·Art. 2.o o obJeto da a.llenação prevista no art. 1.o desta lei 
destina-se à implantação de uma fábrica de cimento, compreen

·dend<> parque !ndus~r!al, vila residencial, aeroporto, rede de estra
das, represas etc., tudo de conf<1rmldade com o projeto. aprovado, · 
constante do processo INCRA!CR-Ol/43W77. 

Art. 3.0 Os lotes a que se refere esta lei reverterão de pleno 
direito ao património d<> INCRA, Independentemente de qualquer 
notificação ou interpelação, e nas condições em. que se encontra
rem, se a eles for dada, no todo ou em parte,. destinação .diversa 
da prevista neota lei. 

Art. 4.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

.Alt. s.o Revogam-se as disposições em contrário .. 

MENSAGEM N.0 3<99, DE 1980 

Excelentlssimos .Senhores Membros do Congreo.so 'Nacional: 

Nos tennoo do art. &1 da Constituição, tenho a honra de sub
meter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Agri
cultura, o anexo projeto de lei que "autoriza o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA a alienar, à Compa
nhia Agro-Industrial de Monte Alegre, os lotes n.oo 11, 12, 13, 14, 
15 e 16, da Gleba 60, locallzados no Projeto Integrado de Colo
nização de Altamira, no Município de Prainha, no Estado do 
Pará". 

Bra.s!l!a, 24 de setembro de 1980. - João Figueil'edo. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.o 107, DE 8 DE AGOSTO DE 1980, 
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Tenho t=~~ honra de submeter à elevada consideração de Vossa 

EXcelência o anexo Anteprojeto de Lei que autoriza o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a efetlvar 
a alienação, à Cia. Agro-Industrial de Monte Alegre, de seis lotes 
localizamos no projeto Integrado de Colonização Altamira, no 
Munlcjpl<> de Pralnha, Estado do Pará, para !!ns de implantação 
de uma fábrica de cimento Portland. 

Pela Resolução n.• 3.223/77, da SUDAM, o Projeto Industrial 
- Mineiro, da empresa referida, foi considerado de interesse para 
o desenvolvimento económico da Amazônia e classificado na Faixa 
"A" de prioridade, em consonância com as normas editadas por 
aquela Superintendência. 

A implantação do projeto na região, concorrerá com nove.S 
oportunidades de trabalho, sendo prevista a criação de 500 novos 
empregos, abrangendo uma mão-de-obra classificada, em sua maior 
parte, como semi-especlallzada e não especializada. 

Outrossim, o empreendimento, com- uma produção anual pre
vista para 7.200 toneladas, irá atender a demanda de cimento de 
toda a região, servida, dlreta e lndiretamente, pela Rodovia Tran
ss.mazônica. 

Para sua- total implantação, o projeto prevê uma infra-estru
tura industrial, integrada por um complexo de b.enfeitorias, ou 
seja.: vila residencial, compreendendo residências. Prefeitura, hos
pital, e-scolas. igrejas. supermercado, áreas de lazer, estação de 
tratamento de água etc., parque industrial, a ser construido de 
acordo com projeto especifico aprm-ado pela SUDAM; aeroporto, 
rede de estradas; e represas, com a construção de duas barragens 
para o represamento do rio Uruatinga. 

Outrossim, devido à extrema dificuldade no abastecimento de 
gêneros alimentícios na região, surgiu a oportunidade de se esta
belecer um programa para produção de gêneros de primeira ne
cessidade. Destarte, foi elaborado pela empre.sa um ant.eprojeto 
de apoio e sustentação agropecu:i.ria ao Projeto Industrlai-Mlnelro 
que, examinado pelo INCRA, foi considerado tecnicamente viáveL 

Prevê também o projeto, a reserva de uma área de preser
vação permanente, localizada num raio aproximat\o de um quHô-
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metro 9.0 redor do parque industrial, -ond'e. a floresta será ma.nti,<l:a 
Intacta. 

Em decorrência da necessidade técnica da localização da fá
brica de cimento. junto à.s jazl.da.s núneira.s, justifica-se a neces
sidade da empresa -adquirir a área destinada ao empreendimento e discriminada no Anteprojeto de Lei em anexo. 

A alienação· se efetlvará através de autorização leg!slat!va, 
de confOrmidade com o PareM• H-525, da Consultorl.a Geral da 
Repúblioo.. 

Na,!! circunstâ)'lcias, ante a urgência de que se reveste a. ma
téria, •e ria de se encarec.er áQ Congresso, Naclonal ·a necessidade 
de sua. aprec.lação no prazo <le que trata o f 2.0, do a.rt. 51, da 
Constituição Federal. · 

Renovo a Vosea Exc_elêncio., na oportunidade, os meus p~testos 
<le elevada eon.s!deraçao e distinto apreço. - Ance!D Amaur.v 
Stabiie. · 

(:As aomt.ssóes de Ag;icuzt;ura, de Assuntos Begfonat.s e 
<I& FínançasJ 

PARECERES 

PARECERES N•s 850, 851 e 852, DE 1981 

PARECER N• 850, DE 1981 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.0 333, 
de 1980 (n. 0 565/86, na origem), do Senhor Presidente da 
B'.epública, submetendo à. aprovação do Senado F-ederal, 
proposta, para. que !Seja autorizada a Prefeitura. Municipal 
de Dracena (SP), .a contratar operação de crédito no val()r 
de Cr$ 15.457.279,03 (quinze milhões, quatrocentos e cin
qüent-a e sete mil, duzentos e setenta e nmre cruzeiros e
três centavos). 

Rel~tor: ~enador Luiz Cavalcante 
Com <:t. Mensagem n.o 333/80, o Senhor Presidente d~ Repúb].iça 

submete à del1beraç~.o do Senado Federal pleito. da Prefeitura Mu
nicipal de Dracena (SP). que objetiva contratar, junto ao ~aneu· 
do Estado d<> São Paulo S/ A., este na qualidade (!e age.nte f!na.,cei
ro do Banco Nacional da Habitação, a seguinte operação de ct:édito: 

1 . "Caracteristicas da operação: 
A - Valor: Cr$ 15.457.279.03 (correspondente a 

25.553,86770 UPCs de Cr$ 604,89, em julho de 198ll); 

B- Prazos: 
1 -de carência: 18 meses; 
2 - de am:ortização: 216 meses; 
c·- Encargos: 
1 - juros de Até 8% a.{i.. (até 7% a.a. para o BNH e 

1% a.a. para o Agente Financeiro>; 
2 - correção nl.onet~rla: de aoo1do com a variaç;ão 

trimestral da ORTN (UPC); 

3- taxa de· administraçã-o· çlo BNH: 1% do empréstimo; 
D - Garant~a: vtd·~ulação dt=> ... ,..ota..~-partes do Imposto 

sobre a Circulação de Mereadona~:~o _- (ICM); 
E -Destinação dos recursos: execuç-d.O de obras de in

fra-estrutura no Conjup.to Habita~onal "Parq.l,le CEOAP", 
p.aquele .Município." 

o Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente 
ao pedido por entendê-lo téen.ico e financeiramente viável, não 
devendo os compromissos decorrentes da operação de crédito sob 
exame acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos 
próximos exercícios. 

No mérito, o empreendimento se enquadra em casos análogos 
que têm merecido a acolhida da Casa, até mesmo porque se trata 
de investimento reprodutivo de earáter social. 

Assim acolhemos a mensagem nos termos do -seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.0 130, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Dracena. (SP), a 
elevar em Cr$ 15.457.279,03 (quinze milhões, quatrocentoo 
e cinqüenta. e sete mil, duzentos e setenta e nove cruzeiros 
e três centavos), o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

Art. 1. 0 ll: a Prefeitura Municipal de Draeena, Estado de São 
Paulo, nos termos do art. 2.o da Resolução !1.0 93. de 11 de outubro 

de 1976, do senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 15.457.279,63 
(quinze milhões, quatrocentos e einqüenta e sete mil, duzentos e 
setenta e nove cruzeiros e três centavos), o montante de sua dívida 
consol!dada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo 
de igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este 
na qual!dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habita
ção, destinado à execução de obras de infra-estrutura no COnjunto 
Habitacional "Parque CECAP", naquele Município, obedecida. as 
condições admitidas pelo Banco Central do Bras!!, no respectivo 
processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na .iata de sua pu
blicação. 

Sala das Comlssões, 16 de sete!I!,bro de 1981. - José Richa, 
Presidente - Luiz Cavalcante, Relator-=.. Bernardino Viana -Amo 
Damiani - Alberto Silva - Gabriel Hermes - José Fragelli. 

PARECERES 
N.0 s 851 e 852, de 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.0 130, de 1981, da Co
missão de Economia., que "autoriza a Prefeitura Municipal 
de Dracena (SP) a elevar em Cr$ 15.457.279,03 (quinze 
milhões, quatrocentos e cinqüenta e sete mil, duzentos e 
setenta. e nove cruzeiros e três centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. interna."~ 

PARECER N.0 851, DE 1981 

Da Comiseão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Orestes Quércia. 
o Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do 

Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem 
n.O 333/80, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura 
Municipal de Dracena (SP) a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 15.457.279,03 (quinze m!lhões, quatrocentos e c!n
qüenta e sete mil, duzentos e setenta e nove cruzeiros e três cen
tavos) destinada a financiar obras de infra-estrutura, em con
junto habitacional, naquele município. 
- ~O--pedido de autorização foi formulado nos tennos do precei
tuado no parágrafo único do artigo 2.0 da Resolução n.0 93, de 1976, 
do Senado Fede-ral, implicando, por conseguinte, a não observância 
dos limites fixados pel-o artigo 2.o da Resolução n.o 62, de 28-10-75, 
também da Câmara Alta do Congresso Nacional. 

Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se ,que 
todas as formalidades foram atendidas, não havendo n< nhum óbi
ce à tramitação normal da presente proposição, porquan o é juridi
~ca, constitucional e de boa técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 1981. - Aloynio Cha.ves, 
Presidente - Orestes Quércia, Relator - Tan~ ......... .z ::-.;eves - Mu
rilo Badaró - Leite Chaves - Bernardino Viana - José FragelU 
- Hugo Ramos, vencido - Benedito Canelas - Humberto Lu .. 
cena. 

PARECER N.O 852, DE 1981 
Da. Comissão de Municípios 

Relator: Senador Orestes Quérela 
A matéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente anali

sada pela autora do Projeto de Resolução em tela, objetiva auto
rizar a Prefeitura Municipal de !Dracena (SP), nos termos que 
estabelece o art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 1976, do Senado !Fe-
deral, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ ..... . 
15.457.279,03 (quinze milhões, quatrocentos e clnqüenta e sete 
mil, duzentos e setenta e nove cruzeiros e três centavos), desti
nada a financiar a execuç;ão de obras de infra-estrutura no Con
junto Habitacional "Parque CECAP", naquele Município. 

A proposição merec_eu a acolhida da Comissão de Constituição 
e Justiça, .que entendeu conform·e os cânones legais, pertinentes ao 
assunto. 

Nos aspectos que competem a este órgão Técnico examinar, 
entendem_os que o pleito deva ser atendido nos tennos do proposto 
pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de cré
dito a ser autorizada será de grande imp.E'.cto sócio-económico 
para a Região beneficiada pelo investimento. 

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto. 
Sala. das Comissões, 8 de outubro de 1981. - Agenor Maria., 

Presidente em exercício - Orestes Quércia, Relator - Arno Da
miani- Benedito Canelas- Almir Pinto - Aderbal JU!Iema
Raimundo Parente - Amaral Furlan - Amaral Peixoto. 
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PARECERES Nos 853, 854 e 855, DE 1981 

PARECER N' 853, DE 1981 
Da Comissão de Economia, Sobre a M.ensagem n.• 34%, 

11e 1980 .(Mensagem n.o 574, de 1980, na origem) submeten
do à aprovação do Senado Fede~ proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para qne seja autorizada a Prefel~ 
tnra Municipal de J"oaíma. (MG), a C9ntratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 19 .132. 400,00, junto ir. Caixa Eco
nômlca do Estado de· Minas· Gerais. 

Relator: Sena.aor Bernardino Viana 

Com a Mensagem n.0 342, de 1980, o Senhor p,·, •!dente da 
República submete à deliberação do Senado Federal, p.oposta do 
Senhor Ministro da Fazenda, para que sej'a autorizada a Prefeitu
ra Municipal de Joaíma (MG), a contratar operação de érédito 
junto à Caixa Eoonômica do Estado de Minas G<>rals, esta na qua
lidade de agente do Banco Nacional da Habitação, de acordo' com 
o Pro~rama "PROMORAR", e.s seguintes ooerações de crédito. 

"Características das operações 
OPERAÇAO I 

A - Valor: Cr$ 16.399.200,00 (cor:responaenres a 
30.000 UPC de Cr$ 546,64 em abril de 1980; 

B- Prazos: 
I - de earêtooia: até 18 meses, a'pó,s a últíma. libe-

ração; 

2 - de amotrtlzação: 300 meses; 
C - Encargos: 
1- juros: 1% a.a.; 

2 - oorreção monetárla: trimestral, conforme v.aria-
ções da UPC; . 

3 - seguros: previstos pelo SFH; 
D - Gara.ntla: primeira e especial h!potaca dos lotes 

de terreno e das habitações a serem edificadas, bem como 
ca.ução das quotas do ICM; 

E - Dest!na:ção dos recursos:. construção de 100 uni
dades habltae!onals de interesse social, com valores uni
t:j,r!os limitados ao máximo de 300 UPC, de;'!tinadas a tra
balhadores com renda familiar de até 3 salários minimos, 
aos quais o financiamento será transferido após comer
cialização dos Imóveis. 

OPERAÇAO II 

A- Valor: Cr$ 2. 733.200,00 (correspondentes a 5.000 
UPC de Cr$ 546,64, em abril de 1980); 

B·- Prazos: 
1 - de carência: até 18 m~s. apôs a última lil:Jera

ção; 

2 -- de amortização: 216 meses; 

c - Ellcargos: 
1 -juros: 5% a.a. (sendo 4% + 1% pelo repasse); 
2 -. correçao m<metàrla: ·trimestral, oonforme varia

ções da UPC: 
3 ~ seguros: previstos pelo SFH; 
1!> - Gamnt!a: vincniação da.s quotas do Imposto so

bre c!rculação de Mercadorias (ICM) ; 
E - Destinação dos recursos: execução de obras de 

infra-estrutura urbana necessárias à construção das 100 
•.mJ.dades habitacionais, objeto da operação I." 

O Conselllo Monetário Nacional pronunciou-se favomvelmente 
às operações propostas, P<>r entendê-las técnica e financeiram?'ll
te v!á veis, não devendo. os seu.s encargos gerar maiores pressões na 
execução orc.amentárla dos ru:õx!mos exercícios. 

No mérito, o empreendimento a ser :l'lnanc!ado pelas ~""""entes 
operações de crédito se enquadm nas normas e dl.retrlzes do Pro
JFama "PROMORAR" e terá repercussões sociais positivas na re
gião beneficiada pelo projel<> 

Ante o expo~~oo, somo~ pelo acolh!mento da Mensagem, nos 
termos seguln tes: 

P.ROJETO DE R.ESOLUÇAO N".0 131, DE l!fBl 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Joaima (MG) ,. 

e~evar em Cr$ 19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e 
trinta e dois mil e quatrocentos cruzeirMl o montante de 
sna dívida consolidada Interna 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 l!l· a P1"e!eitura Municipal de Joalma, Estado de 

Minas Gerais, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.o 93, de, 

11 de outubro de 1976, do Senado Federol. autorlzaiia. a elevar em 
Cr$ 19.132.400,00 (dezenove milhões, ~-enw e trinta e dois mil e 
quatrocentos cruzeiros) o montanbe de sua dívida consolidada ·ln
terna, a fim de que possa contratar empréstimos de igual valor, 
junto à Caixa Eeonô!nlca. do Estado de Mlna.s Gerais, esta na 
qualidade de agente· financeiro· do Banco Naetonal da Habitação, 
destinados à construção de 100 unidades habitacionais de ,Interesse 
social, e execução das obrtas de infra-estrutura nec'essárlas ao em
preendimento, obedeci<las as condições admitidaS pelo Banco Cen
tral do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação. . 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 1981. - 1osé Rlcha, Pre
sld~>nte - Be11J.'U'dino Vtana, Relator - Benedito Canelas - Al
berto Silv& - Gabriel Hermes - Arno Damlani - 1osé Fra.gelll. 

PARECERES 
N.os 854 e 855, de 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.0 131, de 1981, da Co
missão de Economia que '1autoriza a. Prefeitura Municipal 
de Joaima. (MG) & elevar ém Cr$ 19.132.400,00 (dezenove. 
milhões, cento- e trinta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) 
o montante de sua. dívida. consolidada. interna". 

PARECER N.o 854, DE 1981 
.l)a. Comissão c!e Constitrilção e Justiça. 

Relator: Sená.dor Murilo Badaró 
Apresentado pela Comiooão de ·Economia, o projeto de re

solução em . exame, autoriza a Prefeitura Municipal de Joaima, 
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2.0 da Resqlução 
n.O 93, de 11 ele outubro de 1976, do Seiilado Federal, a elevar em 
Cr$ 19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e trinta· e. dois mll e 
quatrocentos cruzeiros) 0 montante de sua dívida consolidada in.
terna, a fim de que possa contratar em!lféstlmo com o valor global 
acima, j1.tnto à Caixa Eeonômica do Estado de Minas Gem!s, esta 
na qual!dade ele agente fln.anceiro do Banco Nacional .da Habi
tação, destinados à construção de 10() unidades. habltae!onals de 
interesse social, e execução das obras de intra-estrutura necessá
rias .ào empreendimento, obedecidas as condições admitidas pelo 
Ba:Oco Central do Brasil. no respectivo processo·. 

2. Enquaara-se ,. opemçao ao disposto ~ art. 2.0 da Resolu
ção n.0 93, de 1976 - alterou a Resolução n.O 62, de 1975 - pois "" 
recursos· serão vroven!entes do Ban.co Nacional da Habitação, e, 
dessa forma, conSiderada extralimite. 

3. Anexo. ao processado, encontram-se: 
a) L!il Municipal n;O "716, de 30 de abril de 1980, autonz .. uura 

da op.eraçijo; 
1>) Exposição de Motivos do .senhor Ministro de Estado da Fa

zenda, -.m!nharido o pleito ao Senhor Presidente da República, 
favorável; · 

c) parecer do Conselho Mon~>tárlo Nacional, favOII'áVel; 
dl parecer dilo Diretorla do Banco Central do Bra.sll pelo enca

minhamento. ao Conselho Monetário Naé!onal e, posteriormente, à 
Presidência e ao Senado Federal: 

4. Há a ressaltar que o·proJeto obedeceu o disposto no art. 42, 
item VI, da Const!tulção; atendeu as normas legais (Resoluções 
n.os 62, de 1975 e 93, de 1976), e, ainda, o estabelecido nd Regimen
to Intemo rart .. 106, !tem rn 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal t.ramita
ção do projeto, uma. vez que constitucional e juridíco. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 1981. - Aloysio Cha.ves, 
Presidente - Mnrilo Badaro, Relator - Hugo Ramos, vencido -
1osé Fragelll - Bernardino Viana. - Tancredo Neves - Benedito 
Canelas .._ Aderbal Jurema - Humberto Lucena. 

PARECER N,o 855, DE 1981 

Da Comissão de Municiplos 
Relator: Senador Raimundo Parente 
A matéria sob a nossa _apreciação, já exa.uS'Llvw.u-c.Lu.e analisa

da pela autora do Projeto de Resolução em tela, objetiva autorizar 
a Prefeitura Municipal de Joaima (MG), nos termos do que esta
belece o art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 1976, do Senado Federal, a 
contratar opemção de crédito no valor de Cr$ 19.132.400,00 (deze
nove milhões, cento e trinta. e dois mil e quaj:.roeen'bos eru.zeiros), 
destinada a financiar a construção de 100 unidades habitacionais 
de· interesse social, e a execuç;;-. das obras de !nf.ra-estrutura ne
cessárias. 

A proposição mereceu a a.colll1da da COm!.ssão de Constit'llção 
e Justiça, que a entendeu oonforme os câoones legais. ..,.,-t.tnente& 
ao. assunto. 
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Nos aspectos que cop:1..petem a este órgão Técnico examinar, 
&~tendemos que 'C> pleite> deva ser atendido nos termos do proposte> 
pela Comissão de •Economia na Casa, visto que a operação de cré
dito ·a ser autorizada será de grande impacto sócio-eeonômico para 
a Região beneficiada pelo ln;"estimento. 

Pelo exposto, somos pela aprovação ,do Projeto. 
Sala aas Comissõ'es, 8 de outubro de 1981. - Agenor Maria, 

Presidente, erm exercício - Raimundo Parente, Relator - Arno 
Damiani -Benedito Canelas - Almir Pinto - Aderbal Jurema. -
ADiara! Furlan - Amaral Peixoto - Orestes Quércia. 

PARECERES N<>s 862, 863 e 864, DE 1981 

PARECER N• 862, DE 1981 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.0 45, 
de 19.81 (n.o 090/81, na .origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo ao exame do- Senado Federal, pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Campo do Meio (MG) a elevar em Cr$ 76.529.600,00 (se
tenta. e seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil e seis
centos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna.. 

Relator: Senador José Fragelli 
Na forma do art. 42, item VI, da Constituição~ o Senhor Pre

sidente da República encaminha ao exame do Senado Federal, 
Exposiçã,o de Motivos (n.0 31 de 198U, do Senhor Mlnlstro de 
Estado da Fazenda, relacionada com o pleito çla Prefeitura Mu
nicipal de Campo do Melo, Esta.do de Minas Gerais, no sentido 
de ~ue seja concedida a necessária autorização para elevar em 
Cr$ 76.529.600,00 (setenta e seis milhões, quinhento.s e vinte e 
nove mil e seiscentos cruzeiro.s) o montante de sua dívida conso
lidada intema, a fim de que possa contratar operação de cré
dito junte> à Caixa. Econômica de Minas Gerais, €Sta na. quali
dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, va
lor correspondente a 140.000 UPC, considerado o valor da UPC 
de Cr$ 546,64. em abril de 1980, destinadas à construção de 400 
unidades habitacionais de interesse social e execução das obras 
de infra-estrutura necessãria.s_. 

2. As condições básicas das _operações são as seguintes: 
'<Características das Operações: 

OPERAÇÃO I 
A - Valor: Cr$ 65.596.800.00 (correspondentes a 

120.000 UPC de Cr$ 546,64, em abril/80); 

B - Prazos: 
1 - de carência: até 1~ meses, contados a partír da 

última liberação dos recursos; 
2 - de amortização: até 300 meses; 

C - Encargos: 
I - juros: 1% a.a., 
2 - correção monetãria: trimestral, conforme va

riações da UPC; 
3 - seguros: previstos pelo SFH; 

n - Garantias: primeira e especial hipoteca dos lo
tes de terreno e das habitações a serem edificadas, bem 
como caução das quotas do ICM; 

E _ D€Stina.ção dos recursos: construção de 400 uni
dades habitacionais de interesse social, com. valores unl
târios limitados ao máximo de 300 UPC, des~madas, a. tra
balhadores com. renda familiar de até 3 salários mrrum.os, 
aos quais o financiamento será transferido a.pós a co
mercialização dos imóveis: 

OPERAÇÃO II 

A - Valor: Cr$ 10.932.800,00 (correspondente a 
20.000 UPC de Cr$ 546,64, em abrll/80; 

B- Prazos: 
1 - de carência: até 18 meses, contados a partir da 

última liberação do-s recursos; 
2 - de amortização: até 216 meses; 

C -Encargos: 
1 - juros: 5% a.a. (4% + 1% pelo repasse), 
2 - correção monetária: trimestral, conforme varia

ções da UPC, 
3 - seguro.3: previstos pelo SFH; 

D _ Garantia: vinculação das quotas do Imposto so
bre Circulação de Me~cadorias (!CM);_ 

E - Destinação dos recursos: execução de ()bras de 
infra-estrutura urbana necessárias à construçfuJ das 400 
unidades habitacionais, objeto da operação I." 

3. NO processo, encontram-se os seguintes documentos e re
ferências principais: 

a) Lei Municipal n.0 676, de 23 de maio de 1980, alterada pela 
Lei n.0 . 683, de 10 de outubro de 1980, autorizadoras das contra
tações; 

b) Exposição de Motivos (EM n.0 31/81) do Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda ao Exm.0 Senhor Presidente da Rep:íblica, 
comunicando que o Conselho Monetáxio Nacional, ao apreciar a 
proposta, ma..11.ife.stou-se favorav·elmente ao pleito formulado con
fonne o art. 2.0 -da Res. n.o 93, de 1976, do Senado Federal; e, 

c) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de 
Operações Com Títulos e Valores Mobiliário.3 - fav.arável ao de
ferimento do pedido. 

4. De acordo com os registros do Departamento de Opera
ções com Títulos e Valores Mobiliários do Banco Central do Bra.s1l, 
o Município de Campo do Melo (MO) não possUI qualquer com
prOmisso inscrito em sua dívida consolidada interna. 

5. De ac-ordo com a receita de 1979, descontadas as opera· 
ções de crédito realizadas, teríamos uma receita liquida de 
Cr$ 9. 817,5 mil, que devidamente corrigida até a época da aná
lise pelo Banco Central do Brasil (índice de 1,2902) elevaria o va
lor da receita para Cr$ 12. 669,5 mil. 

Em função da receita líquida corrigida, os limites fixados 
pelo art. 2.0 da Resoluçã,o n.0 62, de 1975, seriam: 

I- Montante Global 8.868,7 mil 
II - Crescimento real anual 
lli - Dispêndio anual máxim.o 

2.533,9 mil 

1.900,<1 mil 

Adicionada a operação sob exame a situação posterior à oon
tratação - esses itens atingem os valores abaixo: 

I - Montante globa.l 
II - Crescimento real anual 
III - Dispêndio anual máximo 

76.529,6 mil 
7 .653,() mil 
3.888,9 mil 

Como se vê, considerado todo o endividamento da referida en
tidade, seriam ultrapassados ru tetas que lhe foram fixados pelos 
itens I, II e II do art. 2.0 da Resolução n.o 62. de 1975. 

Tendo em vista o orçamento da pleiteante para o corrente ano, 
com uma receita liquida de Cr$ 18.508.000,00 (deduzidas as opera
ções; de crédito} da qual 35)0% se destinam a atender a investi
mentos com recur.s:os próprios que sua margem de poupança real é 
de Cr$ 6. 495.000 00 bastante superior ao maior dispêndio anual com 
a amortização da dívida extralimite a ser contratada, no valor de 
Cr$ 3. 888.900,00; que sua poupança real é superior ao maior dis
pêndio relativo ao do financiamento, no montante de 2-0.000 UPC 
(Cr$ 10.932.800,00), destinado à realização de obras de infra-estru
tura, cuj a'S amortizações efetivamente correrão por conta do erário 
municipal, e que a amortização do empréstimo correspondente a 
120.000 UPC (Cr$ 65.596.800,00) será feita diretamente ao agente 
financeiro p~Ios adquirentes das unidades habitacionais aos quais a 
dívida será transferida, logo após a oomerclalizaçãn de tais imóveis, 
desonerando-se a Prefeitura, por conseguinte, de qualquer ónus, fi
cando o Município com um dispêndio anual a atingir o !Seu ponto 
máximo, em 1986, com o . __ valor de Cr$ 992 .3ü0,00, representando 
13,73% dã. sua poupançã real, vemos que a as.sunção do compro
misso não deverá acarretar maiores pressões nos orçamentos fu
turos da entidade, razão por que. atendidas todas as exigências 
constantes no Regimento Interno e na legislação especifica, opina
mos pela aprovação da matéria, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.0 134, DE 1981 

AUtoriza a Prefeitura Municipal de Campo do Meio 
(MG) a elevar em Cr$ 76.529.600,00 (setenta e seis mi
lhões, quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos cruzei
ros) o montante ae sua dívida consolidada interna. 

O senado Federal resolve: 
Art. 1.0 :m a Prefeitura Municipal de Campo do _Meio, Estado 

de :Minas Gerais, no~ termos do art. 2.0 da Resoluçao n.o 93, de 
11 de outubro de 1976 do Senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr$ 76.529.600,00 (seténta e seis milhões, qulnhente>s e vinte e _no
ve mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da interna a fim de que po.s.s:a contratar operações de crédito no 
valor globál acima junto à Caixa Econômica. do Esta.do de Minas 
Gerais esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação, destinadas à con~trução de 400 ~nidades habitacio
nais de interesse social e ·execuçao das obras de 1nfra-estrutura ne
cessárias, obedecidas as condições admitidas pelo Banco central do 
B.rasU, no respectivo processo. 
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Artigo 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das COmissões, 9 de .setembro cte 1981. - Luiz cavalcante, 
Presidtmte, em exercício - José Fragelli. Relator - Alberto Silva. 
- Bernardino Viana - .José Lins - Teotônio Vilela. 

PARECERES N.Os 863 E 864, DE 1981 

·Sobre o Projeto de Resolução n.0 134, de 1981, da Co
missão de Economia, que "autoriza a ·Prefeitura Municipal 
de Camfll' do Meio CMG) a elevar em Cr$ 76.529.600,08 
(setenta e seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil e 
seiscentos cmzeiros) o mo·ntante de sua dívida consoli
dada. interna". 

PARECER N.• 863 DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
Relator: Senador Murilo Badaró 

Apresentado pela Comissão de Economia, o Projeto de Reso
lução em exame autoriza a Pre<feitura Munielpaà de Campo do 
Melo, Estado de Minas Ge~ais, nos tennos do art. 2.• da Reso
lução n.O 93, de 11 de outubro de 1976, do Sena,do Fed~al a e!evar 
em Clr$ 76."529.600,00 (setenta ·e seis milhões. quinhentos e vlnte 
e nove mil e seiscentos .cruzeiros) o montante de sua divida. con
solidada !ntema, a: fim de que possa contmtor operações de cre
dito no valor global acima, junto à Caixa .Económica do Estado 
de Minas Gerals, esta na qualidade. de ·agen~ · firiariceíro do 
Banco Nac!onru da Hab!taç,.o, destinadas ·à ·construcão de 400 
unidades habi,tacionais de interesse social e ex-ecução dás obras de 
infra~estrutura necessárias, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Bra.sil, no resp·eotivo processo. 

2. Enquaclra-se a: operação a:o disposto no art. 2.o da Reso
lução n.0 93, de 1976 - alte~u a Resolução n.o 62, de 1975 -
pois os recursos serão provenientes do Ba,noo Na,c!ona.I da Habi
tação e, dessa forma, consld<!mda erlra.limite: 

3. Anexo ao processado, enoontram-se: 

a) Lei Mun!c!pail n.O 676, de 23 de maio de leSO, llliterada 
pela Lei n.0 683, de 10 de outubro de 1980, autori2l3.dora das ope
rações; 

b) Ex,los!ção de Motivos do Senhor M'mistro de Estado da 
Fazenda, encaminhando o pleito ao Senhor Presidente da Re
públic·a, favorável; 

c) Pa:recer- do Con&elho Mon-etário Naci0111.al, favoravel; 

d) Pa,recer da Diretoria do Banco Central do Brasil, concluindo 
pelo encaminhamento ao Conselho Monetário Nacional e, poste
riormente, à P.residência da República e ao Senado Flederal. 

4. Há a ressa!ta:r que o Projeto obedeceu o disposto no art. 
42, item VI, da Constituição; atendeu as normas legai.s (Resolu
ções n.os 62, de 1975 e 93 de 1976), e, ainda, o estabelecido no 
Regimento Interno (art. 106, >tem. II). 

5 ~ Ante o exposto, opinamos no sentido da normal trami
tação do projeto, uma vez que constitucional e juridico. 

Sala: .:'.as Comissões, 30 de setembro de 1001. - A)oysio Chaves, 
Presidente - Murilo Badaró, Relator - Tancredo Neves - Be
nedit-o Cane·~as - Bernardino Viana - Aderbal Jurema. - Hugo 
Ramos, vencido - José Fragelli - Humbert-o Lucena. 

PARECER N.O 864, DE 1981 

·na Comissão de Municípios 

Relator: ·Senador Raimundo 'Parente 

A Comissão óe Economia, oomo conclusão de seu parEcer 
sobre a Mensagem n.o 45, de 1981, do Senhor Presidente da Re
públic-a, apresentou projeto de resolução_ que .autoriza a Prefei
tura Municipal de Campo de> Melo, Est..do de Minas Gerais, nos 
termos do a:rt. 2.o da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 1976, 
do Senado Federal, a elevar em Cr$ 76 .. 529 .600.00 (setenta e seiS 
milhões, quinhentos e vinte e no:;•e .JI"Jl e selscetttos .cruzeiros) o 
montante de sua dívida consoUdad..'\- interna, a flm de que :possa 
contratar operações de crédito no ~ralor global acima:, junto à 
Caixa Económica do Estado de Mlnas Gerais, esta na qualidade 
de agente financeiro do Banco Naclonal da :Habitação, destlinadas 
à coru;;trução de 400 uuida&es habitacionais de interesse social e 
execução da.s obras de infra-estrutura neeessária.s, ob~decidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

2. Na forma <lo art. 2.0 , item IV, da Resolução n.0 132, de 
1979, do Senado Federal, as proposições que envolvam operações 

de crédito mte11nas e externas, de qualquer nature. •.a, em que um 
ou mais municípios sejam parte interessada", dt:. 'vem merecer 
estudo e pa,recer desta Comissão. 

3. o proJeto em pa,uta está relaciona,do com a construção de 
400 unidades ha,bitac!onais de interesse social e execução das 
obras de infra-estrutura nece:ssãrias. 

4. Jjnlforma o Depa:rtamento de Operações com Tltulos e 
va~ores Mobiliários que a assunção dos compromissos dee<>r<entes 
das Ope;r"~ações sob exrune não deverá acarretar à Prefeitura maio
res pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios, 
pelas seguJntes razões: 

a) o orçam.·enoo da: ,pleiteamte, para o cor.rente ano, prevê a 
realização de receita de Or$ 1•8.508.000,00 (deduzidas as opera
ções de crédito), da qual cerca de 35,10% se destinam " atendeT 
a investimentos com recursos próprios; 

b) sua poupa:nça real é superior w maior <l.tspênd!o rela-· 
tivo ao do fitnanci·amento, no montante de 20.000 UPC ......... . 
(Cr$ 10.932.800,00), destlnado à realização de obras de lnfra-estru
tura, cujas amortizações efetivamente correrão por conta do erá
rio municipal; e 

c) a amortização do empréstimo correspondente .a 120.000 
UPC COr$ 65.596.800,00) será feita: diretamente oo ag·ente fman
ceiro pelos adquiren tes das utilidades habltaciona!s aos quais a 
dívida será transferida, logo após a conrercl<lliização de seus 
imóveis. 

5. .A. proposição mereceu da Comissão de constituição e Jus
tiça o •encaminhamento favorável, no que diz respeito a:os aspectos 
de eónstituc!onalidade, junclicldade e técnica legislativa. 

6. Ante o exposto, opinamos no sentido da aproV<>.ção do 
projeto de .resolução. 

Sala das COmissões, 8 de outubro de 1981. - Agenor Maria. 
Presidente em exercício - Raimundo Parente, Rela:tor - Arno 
Damiani - Benedito Canelas - Ahnir Plnto - Aderbal .Jurema 
- Amaral Furlan - Amaral Peixoto - Orestes Ouéreia. 

PARECERES Nos 856, 857 e 858, UE 1981 

PARECER No 856, DE 1981 
Da Comissao de Economia. Sobre a Mensagem n.0 347 

de 1980 (n.0 579/80, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de 1\furiaé (MG) a contratar operação de crédito no valor 
do Cr$ 317.567.250,00 (trezentos e dezessete milhões, qni
nhentos e sessenta e sete mil e duzentos e cinqüenta. cru
zeiros). 

Relator: Senador Anw Darniani 

Com a Mensagem n.0 347/80, o Senhor P~esidente da Repú
blica .submete à deliberação do S~enrudo Federal 'Pleito da Prefei
tura Municipal de Muriaé (MGl que objetlva contratar, junto à 
Caixa Económica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade 
de agente flnanceiro do Banco Na,c!onal da Ha.b!tação, ·as seguln
tes operações de credito: 

"Características das operações: 
OPERAÇãO I 

A - Valor: Cr$ 272.200.500,00 (corre.svondentes â 
450.000 UPC de Cr$ 604,89, em julho/80); 

B- Pr.azos: 
1 - de carência: até 36 me.ses, contados a. partir da 

última liberação dos r.ecursos; 
2 - 'ele amortização: até 360 meses; 

C - ,;mcargos: 
1 ,....,.,.. juros: 1% até 1,6% a.-a.; 
2 - correção monetária: ,trimestral, conforme varia

ções da UPC; 

3 -seguros: prevtsros pe1o ~FR; 
D- Garantias: primeira e especial hipotec·a dos lotes 

de- terreno~ e da3 habitações a serem construídaS, bem 
como cauçao das quotas do ICM; 

E -Destinação dos rtecursos: construção de 1.500 uni
dades habitacionais de interess,e social, com valores nni
tários limitados oo máximo de 300 UPC, destinadas a tra
balhadores com renda faznlli:ar de até 3 salários míhimos, 
aos _quais o financiamento .c;erá transferido a:pós a comer.:. 
cialização dos imóveis. · 

OPERAÇAO 11 

A - Valor: Cr$ 45.366.75(),00 (correspondentes a 75.000 
UPC de Cr$ 604,89, em julho/80); 
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B- Prazos: 
1 - de carência: até 18 meses, contados a partir da 

última liberação dos recursos; 
2 - de amortização: 216 meses; 

.c- Encargos: 
l-juros: 5% a.a.. (4% + 1% pelo repasse); 
2 - corrcção mone·tária: trimestral, conforme varia

ções ela UPC; 

3 - seguros: previstos pelo SF.H; 

D -Garantia: vinculação das quotas do Imposto sobre 
a Circulação de M~rcadorias (!CM) ; 

E - Destinação dos _recursos: execução de obras de 
infra-estrutura urbana neces::;árias à construção das 1.5GO 
unidades habitacionais, objeto da operação L 

O COnselho Monetário Nacional,pronnnciou-se favora~elmente 
ao pedido por entendê-lo técnico e financeiramente viável, não 
devendo os compromis_sos decorrentes rda operação de crédito sob 
exam'e acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos 
próximos exercícios. 

No mérito, o ·empreendimento ·a ser financiado pela operação 
de crédi.to objeto da autorização se enquadra nas normas opera
clonais do BNH, de a.cordo com o programa "PROMORAR" e com 
grande impacto sócio-econômico para as famílias ·com rendimentos 
até 3 .salários mínimos. 

A::sim, acolhemos a mensagem no.s termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.o 132, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Muriaé (MG) a 
elevar em Cr$ 317.567.250,0{) (trezentos -e dezessete milhões, 
quinhentos e sessenta e sete mil e duzentos e cinqüenta 
cruzeiros) o montante de sua dívida. consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 É a P~efeitura Municipal de Muriaé, Estado de Minas 
Gerais, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.9 93, de 11 de outu
bro d·e 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar ·em Cr$ 
317.567.250,00 C trezentos e deze?sete milhões, quinhentos e sessenta 
e sete _mil e duzentos e cinc:i.~enta eruzeiros) D montante de sua 
dívida consolldada intrna, a fim de que possa .contratar operações 
de crédito no valor global acimal junto à Caixa Econôn'lica do 
Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro 
do Banco Nacional da Habitação, destinadas à construção de 1.500 
unidades habitacionais de interesse social, e execução da:s obras 
de infra-estrutura necessárias, c.bedeci·O:as as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasn. no respectivo :proce.sso. 

Art. 2.0 Esta Resolução enh.~a -em vigor na data de .sua publi
cação. 

Sala. das Cc-missões, 2 de setembro de 1981. - .José Richa, Pre
sidente- Arno Damiani, Relator- Jos-2 Fragelli- Gabriel Hermes 
- 'Alberto Silva - Bernardino Viana - :S-enedi(o Can~las. 

PARECERES N.0 s 857 E 858, DE 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.O 132, de 1981, da Co
missão de Economia~ que "autoriza a. Prefeitura 1\lunicipal 
de l\Iuriaé (MG} a elevar em Cr$ 317.567.253,00 (trezentos e 
dezessete nt.Ihões, quinhentos e sessenta- e sete mil e du
zentos e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada interna". 

PARECER N.0 857, DE 1981 

Da Cmnissão de ~Constituição e Justiça 

Relator: Senador Murilo Badaró. 

O Projeto sob exame; de ~utoria da Comissão de Economia do 
Senado Federal, com·o co:rrclusa.o de seu parecer sobre a Mensagem 
n.o 347/80, do Senhor Presidente da Repúbli-ca, autoriza a Prefei
tura Municipal de Muriaé 1.MG) a contratar operação de cr-édito 
no valor de Cr$ 317.567.250,00 <t~ezentos e dezassete milhões, qui
nhentos ·e sessenta e :ete mil e duzentos e cinqüenta cruzeiros) 
destinada a financiar unidades habitacionais de interesse social. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do precei
tuado no parágrafo único do artigo 2.0 da Resolução 93, de 1976, 
do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância 
dos limites fixados pelo artigo 2.0 da Resolução n.0 62, de 28-10-75, 
também da Câmara Alta do Congresso Nacional. 

Do 'POnto de vi:ta que nos compete, verifica-se que todas as 
formalidades foram atendidas, não havendo nenhum óbice à tra-

mitação normal da presente proposição, rporquanto é juridica cons-
titucional e de boa técnica legislativa. ' 

Sala das Comissões. 30 de setembro de 1981. - Alcysio Chaves, 
Presidente - IUurilo Badaró, Relator - Tancredo Neves - Bene-. 
dito Canelas - Bernardino Viana - Aderbal Jurema - Hugo 
Ramos, vencido - José Fragelli - Leite Chaves - Humberto 
Lucena. 

PARECER N.0 858, DE 1981 
Da Comissão de Municípiof: 

Relator: Senador Raimundo Parente 

A matéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente anall
S?-da pe-la autora do Projeto de Resolução, em tela, objetiva auto
nzar a Pr·efeitura. MuniciPª-1 de Muriaé (MG) nos termos do que 
esta.b-elece o .art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 1S76, do Senado Fe
deral, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 317.567.250,00 
(trezentos e dezassete milhões, qui..'1hentos e ses::·enta e sete mil e 
duzentos e cinqüenta cruzeiros), d-estinada a financiar a constru
ção de 1.50.0 unidades habitacionais de interesse ·social e à execução 
das obras ãe infra-estrutura necessárias. 

1 

A proposição mereceu a acolhida da Comissão de Constituição 
e Ju:stiça, qu.e a entendeu conforme os cânones legais, per:tinentes 
ao assunto. 

Nos aspectos que competem a e.3te órgão Técnico examinar, 
entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos ·do proposto 
pela Comissão de Economia. da .Gasa1 visto que a operação de crê
dito a ser au-:onzada. será de grande impacto sócio-eoonômioo .para 
a Região beneficiada pelo investimento. 

Pelo expostD, somos pe~a aprovaç.ão do Projeto. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1981. - Agenor Maria, 

Presidente em exercicio - Raimundo Parente, Re·lator - Arno 
Damiani - Benedito Canelas - Almir Pinto - Aderbal Jurema 
- Amaral Furlan - Amaral Peixoto - Orestes Quércia. 

PARECERES Nos 859, 860 e 861, DE 1981 

PARECER No 859, DE 1981 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.0 374 
de 1980 (n.0 606/80, na origem), d() Senhor iP-t'esidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta para que seja autorizada a Prefeitura. Municipal 
de 'l'aquaritinga ( SP), a contratar operação ·de crédito no 
valor de Cr$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros). 

Relator: Senador Bernardino Viana 

Com a Mensagem n.o 374/80, o Senhor Presidente da República 
submete a deliberação do Senado Federal pleito d.a Prefeitura Mu
nicipal de Taquaritinga CSP), que objetiva contratar, junto à Oaixa 
Econômica do Estado de São Paulo S.A., a seguinte operação de 
crédito: 

14C3.Xacteristicas da operação: 

A- Valor: 
Cr$ 12.000.000,00; 

B- Prazos: 
1 - de carência: 
2 - amortização: 36 meses; 
C - Encargos: 

1 - juros: 12% a.a; 
2 - corr-eção monetária: pela variação anual da 

ORTN (UPCJ; 
D - Garantia: 

Vinculação de cotas-partes do Imposto sobre a Cir
culação de Mercadorias (!CM); 

E - Destinação dos recursos: 
Canalização do córrego Ribeirãozinho e obras com

p1ementare.s, naquele Município. 
o Conselho Moneté.rio Nacional pronunciou-se fe.voravelmente 

ao pedido por entendê-lo técnico e financeiramente viável, não 
devendo os compromissos decorrentes da operação de crédito sob 
exame acarretar maiores pressões na execução -orçamentária dos 
pró,.__imos exercícios. 

No mérito, o empreendimento a ser financiado pela operação 
de crédito objeto do pedido de autor~zação se reveste nas caracte
rísticas de essencialidade e oportunidadB, visto que propiciará gran
des benefícios ao Município em questão. 
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Assim, acolhemo.s a mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 133, DE 1S81 

Au.tor~za a Prefeitura Municipal d'e Taquaritinga (SP) 
a elevar em Cr$ 12.000 000,00 (doze milhões de cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 l!: a Prefeitura Muncipal de Taquaritinga, Estado de São 

Paulo autorizada a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado 
pelo !tem III do artigo 2.0 da Re,olução n.0 62, de 1975, mOdlficada 
pela de n.o 93, de 1976. ambas do senado Federal, a fim de que 
possa realizar uma opera~ão de crédito no valer de Cr$ 12. roo. ooo,oo 
(doze milhões de cruzeiros) junto à Caixa Econômica do Estado 
de São Paulo S.A.- de3tinada à canalização do córrego Ribeirãozir..h'J 
e ·obras c'Jmplementares naquele município, obedec:das as condi
ções admJtidas pelo Banco central do Brasil, no respectivo proc-e,~.~o. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das Comissões, 2 de setemb_ro de 1981. - José Richa, Pre
sidente- Rcrn:trtlino Viana, Relator- José Fragelli -Arno Da
miani - José Lins - Gabriel Hermes -- Affonso C'amargo, sem 
voto - Alberto Silva. 

PARECERES 
N. o, 860 e 861, de 1981 

Sobre o Projeto de ResoJução n.o 133, de 1981 da Co
missão de Economia que "autoriza a Prefeitura 1\funicipal 
de Taquaritinga (SP) a elevar em Cr$ 12.000.000,00 (doze 
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da interna". 

PARECER N.0 860, DE 1981 
Da Comissão de Constituição e Justiça. 

Relator: Senador Orestes Quércia 

o Projeto .sob exame, de autoria da Comissão de Economia do 
Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem 
n.0 371/El do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefei
tura Municipal C:e Taquaritinga, (SP) a contratar operação de 
crédito 110 valor de Cr$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros) 
destinada a financiar a canalização do córrego Ribeirãozinho e 
obras ccmplcm·entare.:;, n<:.quele Municípi·o. 

o pedido de autorização foi formulado nos termos do precei
tuado no par'ágrafo único do art. 2.0 da lill$olução n.0 93, de 1976, 
do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob.servâ.ncia 
(l'os limites fix1-dos pelo artigo 2.0 da Re.s.::~lução n.0 62, de 28-10-751 
também da Câmara Alta do Congresso Nacional. 

Do ;m.1t) cie vista que no.s compete examinar, verific1-se que 
todas as formalidades foram atendidas. não havendo nenhum óbice 
à tramitaçúo normal da presente proposição, porquanto é jurídica, 
con:::titu.monal e de boa técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 1981. - Aloysio Chaves, 
Presidente - Orestes Quérda, Relator- Bernardino Viana - Jos.5-
Fra.ge!li - Hug-o Ramo•-s, vencido - Humberto Lucena - Tancredo 
NcYcs - Leae Chav~ - Benedito Canellas - lv.furi!o Bada.ró. 

PARECER N.0 861, DE 1981 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senadcr Amaral Fur!an 

A mat.éria sob a nossa aprec~ação, jã. eXB.U.Stivam.ent.e analisada 
pela autora do Projeto de Re.solução, em tela, objetiva autorizar 
a Prefeitura Municip2l de Taquaritinga (SP). no.s termos do que 
estabelece o art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 1976, do Senado Fe
deral, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 12.000.000,00 
(doze milhões de cruzeiros) destinada a financiar a canalização do 
córrego Rib.ei:rãozinho .e obras complementares, naqu-ele município. 

A proposição n:ereceu a acolhida da Comissão de Constituição 
e Justiça, que a entendeu conforme o.s cânones legais, pertinentes 
ao assunto. 

Nos aspectos que competem a este órgão Técnico examinar, 
entenctemo,s que o pleito deva ser atendido nos termos do proposta 
pela Comisf:ãO de Economia da Casa, visto que a operação de cré
dito a ser autorizac;ta, será de grande impacto sócio-eoonômico para 
a Região beneficiada pelo investimento. 

Sala das Comhsões, 3 de outubro de 1981. - Agenor Maria 
Presidente em exercício - Amaral Furlan, Relator - Arno Da .. 
miani - Benedito Canelas - Almir Pinto - Aderbal Jurema -
Raimundo Parente - Amaral Peixoto - Orestes Quércia. 

PARECERES N•s 865, 866 e 867, DE 1981 

PARECER N• 865, DE 1981 
Da Colniissão de Economia. Sobre a Mensagem n.0 56 

de 1981, (n.0 101/81, na origem.), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Ibiraci (MG), a contratar operação d'e crédito no valor 
de Cr$ 76.529.600,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e 
vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros). 

Relator: Senador Bernardino Viana 
Com a Mensagem n.0 56/81, o Senhor Pre.s!den1le da Repú

blica submete à deliberação do Senado li'ederal pleito da Prefei
tura Municipal de !IDiraci (MG), que objetiva contratar, junto à 
Caixa Económica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, as seguin
tas operações de crédito: 

"Características das Operações: 

OPERAÇÃO I 

A - Valor: Cr$ 65.596.800,00 (correspondentes a 
120.000 UPC de Cr$ 546,e4, em Jlibr/80); 

B- Prazo.s: 
1 - de carência: até 18 nreses, contados a partir da 

última liberação dos ~ecursos, 

2 - de amortização: 300 meses; 
c - Encargos: 

1 -juros: 1% a.a .. , 
2 - oorreção monetária: trimestral, conforme varia

ção da UPC, 
3 -seguros: preVlstos pelo SFH; 

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 400 uni
dades habitacionais de intere&;e social, com valores unitá
rios limitados ao máximo de 300 UPC, destinadas a traba
lhadores com renda familiar de até 3 llalá.rlos minimos, aos 
quais o financiam·en to será ~transferido após a. comercia
lização dos imóveis. 

OPERAÇAOII 
A - Valor: Cr$ 10.932.800,00 (CO~ndentes a 20.000 

UPC de Cr$ 546,64, em .AJbr/80); 
B- Praoos: 
1 - de carência: até 18 ~meses, contados a partir da 

última lib·eraç:ão dos recursos, 
2 -de amortização: 216 meses; 
o - Encargos: 
1 -juros: 5% a.a. (4% -' 1% pelo repasse), 
2 - correção monetária: trimestral, conforme varia

ções ela UPC, 
3 - seguros: previstos pelo SF\Il; 

D - Garantia: Vinculação das quotas do Imposto so
bre Circulação de Mercadorias (ICM); 

E - .Destinação !dos recursos: exeeuC}ão de obras de 
infra-estrutura urbana necessárias à construção das 400 
unidades habitacionais, objeto da operação I." 

o conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente 
ao :pedido por entendê-lo técnico e financeiramente viável, não 
devendo os compromissos decorrentes da operação de crédito SOb 
exame acarretar maiores pressões na ,execução orçamentária dos 
próximos exer.cíciosp 

No mérito, o empreendimento, a ser financiado pela .presente 
operação de crédito, se enquadra em casos anãlogos que têm :rhere .. 
cido a aeolhida <do Senado Federal, até mesmo :porque, afora a 
grande repercussão sócio-econômica para a região, o projeto é au
to-financlável. 

Assim acolhemos 'a mensagem nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.o 135, DE 1981 
Autoriza a Prefeitnra Municipal de Il>iraci (MG), a 

elevar em Cr$ 76.529.600,00 (setenta e seis milhões, qui
nhentos e vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Ibiraci (MG), nos termos 

do art. 2.0 da Resolução n.• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
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Federal, autorizaJda a elevar em Cr$ 75.529.600 00 (setenta e seis 
milhões, quinhentos e vlnte e nove mil e sel..sÓentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa 
contratar empréstimo de igual valor, junto à Caixa Económica 
do Estado de Minas Gerals, esta na qualidade de agente flnancelro 
do Banco Nacional da HabitaçWl, destinado à construção de 400 
unidades ha;bitacionais 1de interesse social e execução das obras 
de infra-estrutura. necessárias, o.bedeeidas as condições admiti
das pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

_Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
caç:ao. 

· Sala das Comissões, 2 de setembro de 1981. - José Richa, Pre
sidente - Bernardino VIana, I!Jelator - Alberto Silva - Gabriel 
Hermes - Arno Damiani - José Fragelli -- Benedito Canelas. 

PARECERES 

N .Os 866 e 867, de 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.O 135, de 1981, da Co
missão de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal 
de Ibiraci (MG) a elevar em Cr$ 76.529.600,00 (setenta e 
seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos 
cruzei i-os) o montaute de sua dívida consolidada interna". 

PARECER N.O 866, DE 1981 

Da Comlissão de Constituição e .Justiça 

Relator: Senador Murilo Badaró. 

O Projeto sob exame·, de autor:la da Comissão de Economia 
do Senado Federa~ como conclusão de seu pareoor sobre a Men
sagem n.o 56/81, do Senhor PrMidente da República, autoriza a 
Prefeitura Municipal de Iblracl (MG) a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 76.329.600,00 (setenta e seis milhões tre
zentos e vinte e nove mil e selBcentos cruzef.ro.s) destinada a 
flnanclar unidades habitacionais de Jnteresse social. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do precei
tuado no parágrafo único do artigo 2.0 da Resolução n.O 93, de 1976, 
do Senado Federal, implicando, por consegüinte, não observância 
dos limites fixados pelo artigo 2.0 da Resolução de 28-1Q-75, tam
bém da Câmara Alta do Congresso Nacional. 

Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que 
rodas as formalldadM foram atendidas, não havendo nenhum óbice 
à tramitação normal da ~resente proposição porquanto é juridica, 
constitucional e de ,boa 1Jéenlca legislativa. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 1981. - Aloysio Chaves, 
Presidente - Murilo Badaró, Rei.ator - Tancredo Neves - Bene
dito Canellas - Bernardino . Viana - Aderbal Jurema - Hugo 
Ramos, vencido - .José Fragelli - Leite. Chaves - Humberto 
Ln cena. 

PARECER N.0 867, DE 1981 
Da Comissão de Municípios 

Relator: SenadOr Raimundo Parente 

A matéria sob a nossa apreciação, já ·exaustivamente anali
sada pela autora elo Projeto de Resolução, em tela, obj,etiva auto
rizar a Prefeitura Municipal de Iblracl (MG) nos termos do que 
estwbelooe o art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 1976, do Senado Fe
deral, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 76.529.600,00 
(setenta e .seis milhões, quinhentos e vinte €- nove mil e seiscentos 
cruzeiros) destinada à construção de 400 unidades habitacionals 
de interesse social, e à execução das obras de infra-estrutura ne
cessár:las. 

A proposição mereceu a acolhi-da da ComissãO de Constituição 
e Justiça, que a entendeu confo-nne os cânones legais, pertinentes 
ao assunto. 

Nos aspectos que competem a este órgão Técnico examinar, en
tendemos que o pleito deva ser abendido nos termos dD proposto 
pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de 
créd.ioo a ser autorizada será de grande impacto sócio-econôm!co 
para a Região beneficiada pelo invest!m:eruto. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1981. - AJ:"'llr Maria, 
Presidente, em eX!ercíclo - Raimundo Parente, Relator - Arno 
Damiani - Benedito Canelas - Almir Pin.to - Aderbal Jurema -
Raimun.diO Parente - Amaral Furlan - Amaral Peixoto - Orestes 
Quércia-

PARECERES N's 868, 869 e 870, DE 1981 

PARECER N• 868, DE 1981 

Da Comi_ssão de Economia. Sobre a. Mensagem. n.o 60, 
de 1981 (n. 0 1U5/81 - na origem), do Senhor Presidente 
da República, propondo ao Senado Federal, seja autori
zada a. Prefeitura Municipal de Coromandel (MG) a ele
var em Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões .. seis
centos e setenta e três mil e oitocentos cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada interna. 

Relator: Senador Arno Uamiani 

O Senhor Presidente da República em::aminha ao exame do 
Senado Federal (art. 42, Item VI, da Constituição), proposta no 
sentido de que seja a Prefeitura Municipal de Coromandel, Es
tado de Minas Gerais, autorizada a elevar em Cr$ 69.673.800,00 
(sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e três mil e olto
'entos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, 
a fim de que possa contratar operações de empréstimo junto à 
Caixa. Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação. 

2. "Características das operações: 

OPERJAÇAO I 

A - Valor: Cr$ 59.720.400,00 (correspondentes a 
90.000 UPC de Cr$ 663,56, em outubro/30); 

B- Prazos: 

1 - de carência: até 36 meses, contados a partir da 
última liberação dos recursos, 

2 - de amortização: até 360 meses; 

C- Encargos: 

1 - juros: 1% até 1,6% a.a., 
2 - correção monetária: trimestral, conforme varia

ções da UPC, 

3 - seguros: previstos ,pelo SFB; 

D - Garantias: primeira e especial hipoteca dos lo
tes de terreno e das habitações a serem edificadas, bem 
como cauÇão das quotas do IOlll!; 

E - Destlnacão dos recursos: construção de 300 ·uni
dades habitacionáis de interesse social, com valores uni
tários limitados ao máximo de 300 UPC, destinadas a 
trabalhadores com renda famlliar de até 3 salários mini
mos, aos quais o financiamento será transferido após a 
comercialização dos imóveis. 

OP!ERAÇAOII 

A - Valor: Cr$ 9.953.400,00 (correspondentes a 
15.000 UPC de Cr$ 663,56, em outubro/80~ 

B- Prazos: 

~ - car~D.ci~. até 1~ meses, contados a partir da últi-
ma liberação dos recursos, 

2 - de amortização: 216 meses; 

C- Encargos 
1 -juros: 5% a.a. (4% + 1% pelo repasse), 
2 - correção monetária: trimestra~ conforme varia

ções da UPO, 
a. - seguros: previstos pelo SFB; 

D- Garantia: vlnculação das quotas do Imposto so
bre a Circulação de Mercadorias (ICM) ; 

E - Destinação dos recursos: execução de obras de 
infra-estrutura urbana neoossá~las à constru.,ão das 300 
unidades habitacionais; objeto da operação !." 

3. Segundo o parecer apresentado pelo õrgão financiador, as 
operS:çõe.s de crédito sob exame s;l;o. Viávelli econõmica, técuica e 
f!nan<>Plrame'lte.. 
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4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos prin
cipais: 

a) Lei Municipal n.• 853, de 23 de setei!ibro de 1980, autoriza
dora da operação; 

b) Exposição de Motivos (EM n.O 36/81) do Sr. Ministro de 
Estado· da Fazenda ao Exmo. Senhor Prellidente :la República, 
comunicando que o Conselho Monetãrio Nacional, ao apreciar a 
proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado con
forme o art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 1976, do Senado Federal; e 

c) parecer do Banco Central do Brasll (!:>EDIP). favorável 
ao pleito. 

5. Do estuuo de vlabllldade apresemaao pelo Banco Centrai 
do Brasil, destacamos os seguintes Itens para a .anitiise da capa

. cidade de pagamento da entidade: 

5.1 - Dad05 relativos ao balanço de 1979. 

RECEITA ARRECADADA: 

Dl- Total 
D2 - Operações de Crédito 
!)3 - L_íquida (Dl - D2) 

Valor: 
Cr$ Mil 

14.255,1 

14.255,1 

D4 - índice de Correção 
D5 - Receita liquida corrigida (D3 x D4) 

1,3745 
19.593,6 

5.2 -Limites Operacionais (art. 2.0 da Resoluoã,o n.0 62/75). 

Valor: 
Cr$ Mil 

E1 - Montante Global (70% do D5) (Item I) 13.715,5 
E2- Crescimento Real Anual (20% no D5l (Item. ITl 3.918,7 
E3 - DispêndiO Anual Máx:lmo (15% do D5) flt.•m 

IIIJ . 2.939,0 
E4 - Responsabilidade por Titulas (35% do D5) (item 

IV) 

5. 3 - Posição da Dívida Consolidada Interna.. 

Em 30-9~80 

A-~ 

B - EXTRALLMITE 

C - OPERAÇAO SOB EXAME 

D- TOTAL GERAL 

Valor: Cr$ Mil 

= 2.649,9 

= 69.673,8 

= 72.323,7 

6. Tendo em vlst~> a orientação desta Comissão para verltlcaçoo da capMidade de pagamento do 
endividamento intra e extrallme, teríamos a segUinte oituação:postulante, Ievando...se em conta a 'lOma do 

ITEM Limites 

p: Montante Global 

II Crescimento Real anual 

m Dispêndio anual máx:lmo 

7. Considerado todo o endividamentO da referida entidade 
(intra + extralimite + operação sob exame), seriam ultrapassados 
os tetas que lhe foram fixados pelos itens I, II e ID do art. 2.• 
da Resolução n.o 62, de 1975, não obstante tratar-se de uma ope
ração e:xtralimite a que, por força das disposições contidas no 
art. 2.o da Resolução n.0 93, de 1976, não se aplicam os citados 
limites (itens I, II e ID) fixados no ·,:rt. 2.0 da Resolução n.O 62, 
de 1975, ambas do Senado Federal, Lo .. ja vista que os r-ecursos a 
serem repassados provêm do Banco Nacional da Habitação. 

8. Segundo conclusão do Departamento de Operações com 
Titulas e Valores Mobiliários a assunção do compromisso sob 
exame, não deverá acarretar Ínaiores pressões na execução orçaM 
.men tárla dos próx:lmos exercicios tendo em vista que: 

a) o orçamento da pleiteante, para o corrente ano, prevê a rea
I!zação de recelta.de Cr$ 39.000.000,00 (deduzidas as operações de 
crédito), da qual cerca de 23,52% se destinam a atender a inves
timentos com recursos próprios; 

b) sua poupança real é superior ao maior dispêndio relativo 
à divida contralda somado ao do flnandamen1;o, no montante de 
15.000 UPC (Cr$ 9.953.400,00), destinado à real!zação de obras de 
infraMestrutura, cujas amortizações efetivamente correrão por con
ta do erário municipal; 

c) a amortização do empréstimo correspondente a 90.000 UPC 
(Cr$ 59. 720.400,00) será feita diretamente ao agente financeiro 
pelos adquirentes das unidades habitacionais, aos quais a dívida 
será transferida, logo após a comercialização dos imóveis, deso
nerando-se a Prefeitura, por conseguinte, de quaisquer ônus; 

d) o parecer apresentado pela Caixa Econômica do Estado de 
Minas Gerais conclui pela viabilidade técnica, econômlca e finan
ceira dos emprestimos. 

i"alor: Cr$ Mil 

Dívida. Operação Situação Limites do 
intra e art. 2.0 da 

extralimite. sob posterior à Resolução Exame contratação Pos. 30-9-80 n.0 62175 

2.649,9 69.673,8 72.323,7 l~-·115,5 

- 168,8 6.967,4; 6. 798,6 3.ns,7 

3.347,5 3.347.5 2.939,0 

9 ~ Atendidas as exigências contidas nas norm-as vig.entes e_ as 
disposições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento 
da presente mensagem, na for~a do se~uinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N. 136, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Coromandel (1\IG) 
a elevar em Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, 
seiscentos e setenta e três mil e oitocentos cruzeiros) o 

- montante de sua dívida cons_olldada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 Jí: a Prefeitura Municipal de Coromandel, Estado de 
:Minas Gerais, nos tennos do art. 2.o da Resolução n.O 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr$ 69. 673. 800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e 
três mil _e oitocentos cruzeiros) o montante de sua divida conso
lidada Interna, a fim de que possa contratar operações de emprés
timo no valor global acima, junto à Caixa Econômica do Estado 
de :Minas Oerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco 
'faclonal da Habitação, destinadas à construção de 300 unidades 
habitacionais de interesse social e execução das obras de infra
estrutura necessárias, obedecidas as condições admitio ..,elo Ban
co Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Bala das Comissões, 2 de setembro de 1981. - José Richa Pre
sidente - Arno Damiani, Relator - .José Fragelli - Gabriel' Rer~ 
mcs ~ Alberto Silva - Bernardino Viana ~ Benedito Canelas. 
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PARECERES N.0 s 869 E 870, DE 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.0 136, de 1981, da Co~ 
missão de Economia, que "autoriza. a Prefeitura. Muni
cipal de Coroman<'el (MG) a ·elevar em Or$ 69.673.800,00 
(sessenta e no·ve milhões, seiscentos e 5etenta e três mil e 

!oitocentos cruzeiros) o .montante de sua dívida eonsoli
lada interna". 

PARECER N.0 869, DE 1981 
Da Comi~ão de Constituição e Justica 

ltelator: Senador 1\-lurilo Ba.daró 

O Senhor Presidente da República, na forma do .diSposto no 
art. 42, Item VI, da Oonstitulçlio, sltbmeteu, ao exame do S,enado 
Feder·al, proposta no .s:entido' d·e que seja autoriza-da a, Prefeitura 
Municipal de Coromande' üMG) a elevs.r em Or$ 69.6'13.800,00 
(sessenta e nov-e milhões, seiscentos e setenta e três mil e oito
centos cruze'iros) o m·c.ntante de sua divida consolidada im.terna:, 
junto à Calxa Ecc>I:ômlca do Estado de Minas Gem!s. 

2. A Comissão de Economia, D:l. f.oxr.1a regimental, .após a 
análise da propO:sta, apresentou o comnetente projeto de reso-
lução. -

3. Tendo em vistB! as disposições contidas no art. 2.• da Re
solução n.o 93, de 1976. do 8enado FedeM! à operaçã<> em pauta 
não se aplicam os limites fixados pelo art. 2.• da Resolução n.O 62, 
de 1975, desta C·asa, haja vista que o·S recursos a serem rll!Passados 
pr<>vêm do Bane<> Nacional da Habitação. 

4. O prcmesso é acompanhado dos seguintes principais: 

a) Lei Munlclpal n.o 853, de 23 ~de s.etemhrn ile 19•80, autori
zadora da operação; 

b) Exposição de Motivos do Senha~ Mlnistro de Estado da 
Fazenda a<> Exmo. Senhor Pre.sidente da República, comunicando 
que o Conselho Monetário NBlCionai mani.festou~se farvoravelmente 
ao pleito formulado conforme o art. 2.0 da Res. n.0 93, de 1976, do 
Senado Federal; •e 

c) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de 
Operações com Titulas e Valores Mobiliá,rlos, favoráwl. 

5. A matéria obedeceu o disposto no art. 42, Item VI, da 
Constituição; atendeu as norma's vlg·entes que regulam pleitos da 
espécie (Rss. n.o 62, de 1975. e Res. n.0 93, de 1976), e, ainda, o 
estabelecid<> no Regimento Interno Cart. 100, item II). 

6. Face o exposto, opinamos no sentido da normal trami.tação 
da matéria) um·a vez eonstitucioQnal .e jurídi-Ca. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 1981. - Aloysio Chaves, 
Presidente - Murilo Badaró, Rel·ator - Tancredo Neves ...... Bene~ 
dito Canellas - Bernardino Viana - Aderbal Jurema - Hugo 
Ramos, vencido - José Fragelli - Humberto Lucena. 

PARECER N.• 870, DE 1981 
Da Comissão de Municípios 

Relator: SenaiJ!or Raimundo Parente 
Vem ao exame desta Comissão, Projeto de Resolução da Co

missão de Economia do senado Federal, como conclusão de seu pa
recer sobre a Mensagem n.0 60/81, do Senhor Presidente da Repú
blica, que, pelo .seu art. 1.0 , autoriza ''a PrefeitUra Municipal de Co
romandel, Estado de .Minas Gerais, nos termos do art. 2.0 da Re
solução n.• 93, de 11 de outubrn de 1976, do 8enad<> Federa~ a 
elevar em Cr$ 96.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seiScentos 
e :Setenta e três mil e oi.tocentos crnzelro.s) o montante de sua 
divida consolidada interna, a fi.m de que possa contr:atar ope
rações d-e empréstimo no valor global acima, junto à Caixa Eco
nómica do Estado de M1nas Gerais, esta na qualídade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Hrubitação, destinfudas à cons
trução de 300 unidades ho:bltaciona.ts de J.nteres.se .soeia! e exe
cução das obras de infra-estrutura ne-cessária-s, obedecidas as con
dições admitidas pe,lo Ba:nco Central do Brasil, no re·spectivo pro
cesso". 

2. A propDsição mereceu _da Comissão de constituição e Jus
tl!,>a o encaminhamento favorável, no que diz respeito aos aspectos 
de constitucionali-dade-, juridicidade a _técnica legislativa. 

3. Segundo o par-ecer apresenta-do_ pelo órgão financiador, a 
opers:ção de crédito sob ex:ame é viável e·conômico e financeira
mente, tendo sido enquadra,da nos parâmetros das Res. n.0 62, de 
1975, e Res. n.O 92, de 1976, ambas do 8enado Federal. 

4. An.te o e>Oposto, opinamos pela aprovação do pre.sente pro
jeto de resolução. 

Sala das COmissões, 8 de outubro de 1981. - Agenor Maria, 
Presidente e-m exercício - Raimundo Parente, Relator - Arno 
D.axniani - Benedito Canelas - Almir Pinto - Aderbal Jurema 
- Amaral Furlan - Amaral Peixoto - Orestes Quércia. 

PARECERES N•s H7l, 872 e 873, DE 1981 
. PARECER N• 871, DE 1981 

Da. Comissão de Economia sobre a Mensagem n.0 62, 
de 1981 (n,0 107/81, na. origem), do Senhor Presidente 
fla. República, submetendo à aprova.ção do Senado Federal 
proposta para. que seja autorizada a. Prefeitura Municipal 
de Orlstina (MG), a. contratar operação de crédito IW 
valor de Cr$ 31.756.725,00 (trjnta e um mllhiles, setecentos 
e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros). 

Relator: Senador José Frag-elli 

Com a Mensagem n.0 62/S1, o Senhor Presidente da Rll!Pública 
SUJbmte!e à dieliberação do sen,.do Fedieral pleito da. Prefeitura , 
Mwni.c!pa.I de Orlst1na (MG), que otb)'e·tiva oonllratan:, junto à Calxa 
Econômdca do Estado de Minas Ge=is, esta na qualll.úade de ~te 
fhlancelro do Batnro Nacional da Habitação, as set9Uin-be.s operações 
de 'crédito: 

"Características das operações: 
l)l'!l!lRAÇAO I 

A -Valor: Or$ 27.220.050,00 (<!Ot"respondentes a 45.000 
UPC d" Or$ 604,89, em j'ul/~"'; 

B-IP:razos: 
1 - de carência: a.t1é 18 meses, e<mtados a partir da 

ú!tt!ma llberação dos ~reou=; 

2 - de aanootlzação: a.t1é 300 mese.s. 

.:; - EnoaJr!gas: 
1 -juros: 1% a.a.; 

2 - correção monetária: trlnle6traã, conforme varla
~oes da UPO; 

3 - se~guros: pre·vlstos pulo SF'H. 

D - Garantias: pr!mel<ra e especial hlpote,cs. do; lotes 
de teltreno •e c!JllS habitações a serem e<Micadas, !>em oomo 
ca.ução das quotas do IOM; 

E - Destinação <OOs ·recmoos: construção de 150 uni
dades hBJbitaclonals de Interesse soc1al, com valo·res uni
tários limitados ao máximo de 300 UPO, destinadas a 
trabalhad·ores com renda faml!la d~e até 3 salários mini
mos, ·aoo quais o financ·i.amen.to será tra;nsferido a.pós a 
oomerciaillzação dos lmó-.els. 

OPERA.ÇAOJI 
A - Valill: Or$ 4.536.675,00 (c~nuent•'" a 7.500 

UPC de Or$ 604,89, em jul/80); 
B - Ptrazos: 
1 - de carência: ·3Jté 18 meses, oontados ·a partir da 

última liberal(ão rdos recursos, 
2 - de amortização: 216 metses; 
o - Encargos: 
1 -juros: ~% a.a.. (4% + 1% >pelo repa.sse), 
2 - coru:teção monetária: trimestra.I oonfo;rnH~ vaTia

c&es da UPC, 
3 - s"gwros: previstos pelo SFII; 
D ~ - Ga!l"antia: vltruculação da.s qoo.tas do Imposto 

sobre ,a Olrculacão de Mercadorias (l!OM); 

E - Destinação dos recursos: execução de obraas de 
Infra-estrutura urbana necessárias à construç.ão das 150 
nnidad!es habitacionais, objeto doa ope.t1a~ão I " 

O Oon.selho Monetário Nadonal pronunclou-<Se favora-.elmen
te ao pedldo tpor entendê-lo técmco e financelramoo.te viável, não 
devendo os oom~rr:oon.isso.s decorrentes _da operaçãt? de crédito sob 
exiime aca;r:retar :rriaiJO(OOS pressões 111a exeCIU.ção wçamrentária dos 
próximos exercícios. 

No m.:érlto, o .empreendiimen,to a ser fina.in.ciado pela. presente 
operação de Cl1édito, se enq;uaÇ.ra :p.a:s d.in:-retrizes do Progranna 
"PROMORAR", que veio atetnder """" lul.bitação os traba!hador~.os 
coon bail<a remda familiar. 

Assim, aoolhemos ·a mensagem •noo tea:mos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUOAO N.0 137, DE 19S1 
Autoriza a Prefeil.u.~ a. Mumcipal de Cnstina (MG) 

1 
a 

elevar em Cr$ 31.756.725.00 (trinta e nm milhões, sete
centos e cinqúenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada inUrna. 

O Senado Federal Tesolve: 
.AJ"t. 1.0 J!: a Prefeitura Municipal de Cristina., Estado de 

Minas Gerais, nos >bernws do art. 2.0 da Resoluçãto n. <> 93, de 11 
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de outubro de 1975, do Senado Fedre.ral, autorizada a elev·n em 
0.'"$ 31.736.725,00 (trinta e um milhões, setecento.s e trinta e seis 
mil, :s_e{iecentoOS e Vinte e cinCO cruzeiiroS) O m.o!lt·ante eLe c"'Ua dividJ 
consolidada interna, a fim. de que possa COllltratar empréstimos de 
igual valoc, junto à Caixa Económica do E.s·tado de Minas Ge!:"ai:-. 
esta na qualidade de ·agente financeiro do Ban-co Nac!cnPl da 
Habitação, clestinados à construção de 150 unidades habit:w:onais 
de interesse soc1al,._ e execução das obra.s de_ infra-estrutura neces
sárias, obedecidas as condições admiticle.s pelo Banco Central do 
Brasil, no re.spectivo proc·esoo. 

P..$t. z.o Es.tal B'leooJ.ução entra em vigor na dlata dte sua 
pubUcação. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1981. - José Richa, 
Prestdenrte - José Fragelli, Rela:tor- Arno Damiani - Luiz Caval
cante - Alberto Silva - Gabriel Hermes - Bernardino Viana. 

PARECERES 

N.0 • 872 E 873, DE 1981 

~obre o Projeto de Resolução n.0 1371 de 1981, da 
Comissão de Econonúa~ que ~'autoriza a Prefeitura: Muni
cipal dle Cristina (MG), .a elevar em Cr$ 31.756.725,00 
(trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, 
sete·centos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada interna". 

PARECER N.O 872, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Murilo Badaró 

o Projeto sob eXiarme, de autoria da Conlis:são de Economia 
do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sohre •a Mensa
g·em n.0 62/81, do Senhor Pil"esidente da República, •autoriza a 
Pr~eitura Municipal d~ Cristina lMG), a. oontrataT opera,ão de 
c:réd<to """ valor de Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhõe-s, sete
centos e clnqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cineo cruz·el
ros), destinada a financiar unidade-s habitacionais de interesse 
social. 

O pedido de a.utiorização foi formulado nos 'bennos do prec.<ei
tuado no parãgraJfo únioo do aJrt. 2.0 da Resolução n.o 93, de Hl76, 
do Senado Federal, im.pJic.amdo, pot conseguinte, a não observân
cia dos limite-s fixados pelo art. 2.0 da Rooolução n.o 6\l, de 
28-10-75, também da Câmara Alta do Congresso Nacional. 

Do 1ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que 
todas as fonna.I.tdades foram. atendidas, não havendo nenhum 
óbice à tramitaçãl) nor!Illal da .pre;son.te .proposição, porq'll,mto é 
jurid.lca, oonstituclonaQ e de boa técnica leg!slativ.a. 

Sala .das Comissões, 30 de setembro de 1981. - Aloysio Chaves, 
!Presidente_- Murilo Badaró, Rela..tc.r, - Tanc~edo Neves - Bene
dito Canelas - Bernardino Viana - j\derbal Jurema - Hugo 
Ramas~ vencido - .José Fragelli - Leite Chaves - Humberto 
Lucena. 

PARECER N.O 873, DE 1981 

Da Comissão de Municípios 
Relator: Senador Raimundo Parente 
A 'matérla sob a nossa a-preciação, jã exaustivan:nente analisada 

pela a,utcrn do Projeto de Rlesnlução, em W!a, objetlva au•ooriza.r a 
Prefeitura Mu.niclpal de Cristina (MG), nos t.rmos do que estabele
ce o a"t. 2.0 da Rlarolução n.0 93, de 1976, do Senado Federal, a 
contra.tar operação de crédito no v;alor de Cr$ 31.756.725,00 (tlinta 
e um mHhôzs . .s:ete.centos e ci:nqüenta e seis mil, s.e-te.c·ent.o.'S e vinrte 
e cinco cruz.eh"os) destinada a firnraneiar unidad·es habitacio·nais, 
naquele MUnlcípio. 

A pr~1posição mereceu a acolhida da comissão de COnstituição 
e Ju.sltiça, que a entendeu conforme os cânones legrais, pert-inentes 
ao a:s:sunto. 

Nos aspectos qu·e competem a este órgão Técnico examinM', 
entendemos que o pleito deva ser rutendicLo nos tennos do proposto 
pela Comissão de Economia da Casa., visto que a operação de crédi
to a ser amto·rizruia será de grande impacto sócio-eoonômico paira 
a Região beneficiada pelo investimento. 

Sala das Comissões, de de 1981. - Agenor Maria, 
Presic:Lente em exereiclo - RaimWtdo Parente, Relator, - Arno 
Da...."!liani - Benedito Canelas - Almir Pinto - Aderba1 Jurema 
- Amaral Furlan - Amaral Peixoto - Orestes Quércia. 

PARECERES ·N•s 874, 875 e 876, DE 1981 

PARECER N• 874, DE 1981 

Da Comissão de Economia. SObre a .1\olensagem n. o 71, 
de 1981 (n.O 115/81, na origem), do Senhor Presidente da 
República~ submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta para que seja autorizada a Pr'efeitura Municipal 
de Rio Piracicaba (MG), a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 23.224.600~00 (vinte e três milhões, duzen
tos e vinte e quatro mil e seiscentos cruzeiros). 

Rela.tor: Senador Alberto Silva. 

Com a Mensagem n.0 71/81, o Senhor Presldenta da Repú
blica submete à deliberação do senado Federal pleito da Prefei
tura Municipa.I de Rio Piracloo.ba. (MG), que objetiva cootratar, 
junto à cailxa E,canõmiea do Estado ele Minas Gereis, esta na 
quaUdade d!e ~ finanoot.ro do Banco Nacional da Habttação, 
as segumtes opeTações de crédito: 

"C-aracterísticas das Operações: 

OPEIMÇAOI 

A - Valor: Or$ 19.906.800,00 (oorresponden.te-s a 30.000 
UPCs de Cr$ .663,56, em outubro/80); 

B- Prazos: 
1 - de caréncla: até 36 meses, contados a. partir da 

última liberação dos recursos. 

2 - de amOil'tização: até 360 meses; 

C-EnCM'gos: 
1 - jUros: até 1% a..a. na crurência e até 1,6% a.a. 

'"PÓS a mesma., 

2 - correção tn'O!Il.etária: trimestral, oontoxun.e varia
ções da UPC, 

3- ~:previstos ·pele> SFH; 

D - Garantias: plimeira e especial hlpoteca dos lotes 
de teJT_eno e das habltações a serem ediflcacles, bem como 
caução das quotas do ICM; 

E - Destinação dos recursos: construção de· 100 uni
dades habitaci'Clnais de inte·resse social, com valores uni
tários limitados ao máximo de 300 UPCs, destinadas a tra
balhadores com ren-da f,amiliar de até 3 salários minimos, 
aos quais o financiamento será transferido após a com•er-
cialização dos imóveis. 

OPERAÇÃO II 

A - Valor: Cr$ 3.317.800,00 (correspondentes a 5.000 
UPCs de Cr$ 663,56, em outubro/SOl: 

B- Prazos: 
1 - de carência: até 18 meses, contados a partir da 

última liberação dos recursos, 
2 - de <~<mOO'tização: até 360 m~e-s; 

C- Encar~: 

1 - juros: 1"% a.a. pelo rétpasse, · 

2 - correção monetária: trimestral, oonfnl"ltU.e varia
ções da UPC, 

3 - seguros: previstos pelo SFH; 
D- G"-"antia: vincuiai;ão das quotas do Imp<>•t.o sobre 

Circulação de Mercadorias (WM); 

E - Destinação dos recuxsos: exec.uç.ão cte obras de 
infra-estrutura urbana necessári3:s à construc;,ão t1::1.s 100 
unidades habitacionais, objeto da operação L" 

O COnselho Monetá.rto Naclonal prcmunciou-se favoravelmen
te ao pedido por entendê-lo técnico ·e fitnan.ooiramen:te viãvel, não 
devendo os compromissos decorren.tes da operação orçamentária 
do.s próximos exercicios. 

No mérito, o empreendimento se enquadra em ca:sos análogos 
que têm merecido a acolhida da Casa, até mes-mo porque .se 
trata de inves:tim1enrto reprodutivo que faz retomar aos cofres 
públioos gvande parte dos ca.pitais empregad<JIS, atl'avés da trans
ferêneia dos financiamentos, bem como da carga fiscal que ind
dirá sobr:e os imóveis dos beneficiários. 
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Assdm, afc.olhemos a mensag"~em nos te,nnos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.O 138, DE 1981 

Autoriza a P:r'elfeitura Municipal de Rio Piracicaba 
(MG), a elevar em Cr$ 23.224.608,00 (vinte e três milhões, 
dtmentos e vinte e quatro mil e seiscentos cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada interna. 

O Senado Fec1eral resolve: 
Art. 1.0 :e a. Prefeitura Municip.a1l de Rio Pira.c.icaba, Estado 

ae 1\.:finas Gerais, nos termos do aa."t. 2.0 da Resolução n.0 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a ceie
var em Cx$ 23.224.6'00,00 (vinte e três milhões, du,ento.s e vinte 
e quatro mil e s:eiscentos cruzeiros), o montante de sua divida 
consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimos de 
igual valor, junto à Caixa Econômica do Estado de :Minas Gerais, 
esta na qualidade de agente finantc.eiro do Banco Nacional da 
HOJbihção, destinados à eonstrução de 100 unidades hab>taciona!.s 
de inter~ social e execução das obras de intlra-estrutura neces
sárias, obedecidaas as condições admitidas pelo Banco Central do 
BI1asil, no respectivo processo. _ 

Alt. 2.0 Esta ,resolução entra em vigor na data de sua pu
blic"oção. 

sala das Com:i.s.sões, 16 de setembro de 1981. - José Richa, 
Presidente - Alberto Silva, Relator - Bernardino Viana - Arno 
Damiani - Luiz Cavalcante - Gabriel Hermes - -José Fragelli. 

PARECERES 
N.0 ' 875 e 876, de 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.0 138, ile 1981, d~ 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Rio Piracicaba (MG), a elevar em Cr$ 23.224.600,00 
(vinte e três milhões, duzentos e vinfle e quatro mil e 
seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívida consoli
da interna''. 

PARECER N.O 875, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Murilo Badaró 

O Projeto sob exame, de autoria da Comissã.c de Ec'Onomia 
do Senado Flederal, como conclusã-o de Be:u parecer sobre a Men
sagem n.0 71/81, do Senho•r Presid·ente da República, autoriza a 
Prefe>tura, Municipal de Rio Piracicaba CMG) a contratar ope,ra
ção de crédito no. valor de Cr$ 23.224.600,00 (vinte e três milhões, 
duzentos e vinte e qua;t.ro mil •e seiscentos "rweiros) destinada a 
financiar unidades habitacionaiS de interesse social. 

O pedido de autoriz,ação foi fmmulado nos tei"Jllos do preeel
úurudo no parágrafo únicu elo art. 2.0 da Resolução n.O 93, ele 1976, 
do Senado Fede.ral, impJ.icando, por conseguinte, a não obs•ervân
c!a dos lim>tes fixados pe•lo art. 2.0 ela Resolução n.O 62, de 28-10-75, 
também da Cámara Alta do Congresso Nacional. 

Do ponto de vista que nos 'compete examinar, verifica-se que 
todas as formalidades fora-m a•Wndidas, não haVlendo nelllhum 
óbice à trami·tação normal da presente proposi·ção, porquanto é 
jutidioa, constitmci.cmal e ·de boa técnica legjslativa. 

Sala das C<>mlssões, 30 de set.embro de 1981. - Aloysio ChaYes, 
Presidente - 1.\lurilo Badaró~ Relator - Tancredo Neves - Bene
dito Canellas - Bernardino Viana - Aderbal Jurema ....:.. Hugo 
Ramos, vencido - José Fragelli - Leite Chaves - Humberto 
Lucena. 

PARECER N.O 876, DE 1981 

Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Raimundo Parente 

A matéria .sob a nossa apreciação, já exaustivamente analisa
da pela autora do Projero de Resolução, em tela, objetiva autorlziar 
a Pre<fe.ltura MUnicipal de Rio Piracica:ba (MG), nos te11mos do que 
estabelece o art. 2.0_.da Rie.solução n.0 93, de 1976, do Senado Fed'eral, 
a ,co.ntn;a;tar operaçao ele cxédlto no valor de Cr$ ~.224.600,00 (vinte 
e três milhões, duzentos e vinie e qurutro: mil e seiscentos cruzeiros) 
destinada a financiar unidades habitaJC.ionails de interesse soctal 
naquele mwrlcipdo. ' 

A .proposição mereceu a 1a1colhida da Comissão de ConstàtUicão 
e Justiça, que a entl&ndeu confornne os cânones legais, pertinentes 
ao assunto. 

Nos asp,e·ctos que oo_mp-etem a este órgão Técnico emminar, 
<mtendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do proposlo 

pela Com:i.s.são de Economia da Oasa, visto que a operação de 
crédito a ser a,utoriza:da, será de grande impaclo sócio-econômico 
pwra a Reg1ão berueiicia;da pelo investimento. 

6ala das ComisOOes, 8 doe outubro de 1981. - Agenor 1.\'Iaria, · 
Presidente em exercício - Raimundo Parente, Relator - Arno 
Dami.ani - Benedito Canelas - Almir Pinto - Aderbal Jurema 
- Amaral Furlan - Amaral Peixoto - O.restes Quéreia. 

PARECERES N•s 877, 878 e 879, DE 1981 

PARECER N• 877, DE 1981 

Da. Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.o 154, 
~~ 1981 (n.o 259/81 - na. orill"lll), 'do Senhor Presidente 
da. República, submetendo ao exame do Senado Federal, . 
proposta para que seja autorizada a Prefeitura. Municipal 
de São Paulo (SP) a elevar em Cr$ 615.170.500,00 (seis
centos e quinze milhões, cento e setenta mil e quinhentos 
cruzeiros) o montante de sua diV\da consolidada Interna. 

Relator: Seliador Gabriel Her!J1.es 

iN'a fo11ma do art. 42, Item v 1, aa Co!WtJJOUlÇão, o Senhor Rre81~ 
dente da Repübliea encaminha w exame do Senado Fe<leTad, Exlpo
sição de M'Dti'Vos (n.o 134 de 1981), do Senhor Ministro de Estado 
da. Fazenda, reffiaJcio.ruada com o pleilo da P'nef,ei<tmra. Mun.icipa;l de 
São Poolo, iElsltooo de São Paulo, no sentido de que seja conoedidOJ a 
nooessária autoriZação p..-a que rpoosa elevar em Or$ 615.170.500,00 
.(seLscentoo e qu!=e ml!hóoo, cenlo e sebenta mil e· quinhentos 
=elros) o montai[]Jte de sua divida consolidada !nte=, a fim di! 
que possa contmtar opexação de e11édlro junto ao Banco do Estado 
de São Pa;ulo S.A., este na qualidalde ele agerute finan.<:elro ·do 
Brunco Nl!JCionaa da Habitação """""'~dente 'l- 833.000 UPC, 
C<J<M!demdo o -V'ailol"!!da :Q;t'!e a<>·~ 738,50, em jrunelro de 1!!81, 
destinada à exeeuç·ão dt. uu .. ~· .. t..~ -l(llf:ra-estrutura. em Conjunif:OO 
HabltaJC.ion:a<s da OQIH.AB-Pra.gl'a!Ila .FINC/FIEGE, naquela i:ldade. 

2. Jls condições báosieas da operação sãQ as· segtüntes: 
í 1Características i!a operação: 

A- V:il.l<,>r: Cr$ el-5.170.500,00 ·!~ente a 
833. 000 UPC de Dr$ 738,50 em j anelro de 19&f, 

B -P,aws: 
1 - de caaii!Jjcla: 18 m""""; 

li - de amOl'tização: 216 mooes; 

o - E!lcaJrgos: 
l - juros de 8% a;a,, (a;té 7% a.a. pa;ra 1) Bbli!I e 

a.a. pa;ra o Agente Fhnancelro); 

2 - correção !nonetá,r.!a: de aoordo com !' ~ar.!OJÇão 
trimootral da ORTN ()Jl>C); 

3 - .truta de a.<:lm.lnistração do BNH: 1% do emprês
·mmo; 

[) - G=alnJtia: vlnieulaç"" ue oo-~11ames do Im,IJ<l&to 
sobre .a Clreulação de Meroa.d<llias (IOM:); · 

iE - Destinação dos "'ecW'SOS: exooução de obras de 
blfm-estrutura em Conjuntos Ha.bltaJC.ionaãs da COHAB -' 
Programa FINC/FIEGE, naq'!"'a cidade." 

3. No Pl'OOe&'O, enoontVaan-se ·os lleguilltes dOOULlllJe!ltOs e re
ferências ·principais: 

a) Lei Munldpal n.o 9 .201, de 18 de dezembro de 1980, auto
rWOJdora. da aplicação; 

b) iExlposlção de Motivos (EM n.o 134/81) do Senhor Ministro 
de Estado da Fa.:renda ao Eximo. Senhor :E'Iresldetllte da Relpúblloo, 
comunlea.ndo que o Conselho MOnetár!l.o N<lcionad ao :lJPI'ecl.ar a 
propü<l\a., man!!estou-re favoravelmente ao .PleLto formulado con
forme o m. 2.0 da Res. n. ~ 93, de 1976, do Se>natlo F€deral; 

c) pare<:er, do Banco central do iBraslJ. ..:... Departamento de 
Operações com Títulos e V:aàores Imobjliá.r:ios - que concluiu pelo 
deferimento do pedido. 

d) pa.reeer do OJgente repa:s.sador dOS recursos, !aVOll"áVel. 

4. É a seguinte a posiÇão d•· diylda ecmso!Jdada Interna da 
entidade, em 31-1-81· 

Va.ror: Cr$ 1,0 mil 
a.) In<llra.!lm1te .. .. . • .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 13.086.585,3 mil 
b) Intralimlte a Integrai!= .. . .. .. .. .. .. 832.052,4 mil 
c) iEJ<tralimlte ........... : ... .. . . . .. .. . .. . . 34.286.673,4 mil 
d) Extral.l:m'rte a integraliza,r . . . . . . . . . . . . . • 680.220,0 m11 
e) Operação sob exame .............. :.. . 615.170,5 ml1 
f) Operações atLioa:izaJdM .. .. .. .. .. .. .... . 8.708.100,3 ml1 
g) Total Gemi (A+B+C+D+E+F+G) . . . . 58.208.807,9 mil 
5. Face as disposições contidas no airl. 2.0 da Reli. n.0 62, de 

1975, com llS alterações introduzidas .pela Reli. n.o. 93, de 1976, ".-
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tendo em 'ITisota de>tel'liilnação deata Coil:nlslsão para "l'l>rtfiC>l.ção da 
c"pacidade de pagamento da entidwe, foi adicionWo à. divida 
lntraJimite, a paroela da divida ·eXJtralimlte, tendo em vista o 
dispêndio anua.! para a amortização da divida lniema COill&Olldada. 

6. De acordo com. o orçamento de 1980, doorontooas as oper"" 
çõeiS de ereditó rea.llzadas, teriaanos ulna receita liquida de 
Or$ 52 . 304.862,0 mil, qúe, devidamente corrigida a-té a época da 
anállse pelo Banco Central do Brasil (indioe de 1,Q450l, elevaria 
o valor da receita para Cr$ 54.658. 580,8 mil. 

Em função da receita !lqu:ida corrigida, os limites :!!xados pelo 
3.I't. 2.• da :aes. n.o 62, de 1975 seriam: 

I - Montante GlabllJ! .................... _ 38.261.006,6 mil 
II - Cresclmenito rea;J 3Jllual . . . . . . . . . . . . . . 10.931.716,2 mil 
m - D!spênidio anual máximo . . . . . . . . . . . 8 •. 198. 787,1 mil 
IV.:... Rooponsab!lidooe .por titulos .. . .. .. . 19.130.503,3 mil 

a. Entretanto, face ao somatório das dividas (IntPa e Extra-
limite) + operaçõoo a <realizar + integrallzaçõeiS futuras) esses 
IPM:1metros atingem oo seguintes valores: 

I = 57.593.637,4 mil; 
II = 21.535.020,4 mil; 
m = 9.645.523,9 mil; 
IV = 7.800.636,7 mil. 
9. Adiclo1100a a operação sob exame - -situação pooter!or à. 

e'mtratação -, esres itens atingem oo va.Iores abaixo: 
I - IMontanJ;e globál .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 53.208.807,9 mil 
II - G:resclmento real anual .. .. .. .. .. . .. . 21.1145.134,1 mil 
m - Dispêndio anual máxtmo .......... ; 9. 726.748,9 mil 
W- Rooponoobilldada por títulos .. .. .... 7.800.636,7 mil 

W. Como se vê, considerado todo o endividamento da referida 
ent>d..cte, .seriam ultrapassWos os tetos que lhe foram fixados pelos 
itens, I, II e m do ant. 2. 0 da :EOOs. n. 0 62, de 1975. 

11. Tendo em vista o orçamento da ple!Jteante para o oorrente 
3Jllo, com. uma rece!t" !lqutda de Or$ 00.300.000,00 mil já deduzidas 
as operações de crédito, aba'tldas, também, todas as despesas vln
cwadas a eertos .tJ!pos de. receitas e ·transferências de ~!tal que 
OOJWtttuem os investimentos obr:igatórios, resulta, alnd11., lllma pou
ipll.Ilça real de Cr$ 17.491. 956·,0 mil, o· bastante superior ·ao maior 
dispêndio anual com a liquidação da divida existente resultante das 
operações: mtrallmlte + extra.limite + operação sob exame + 
operação a realiz..r que terá o seu valor máximo,· em 1983, com o 
totaa de Cr$ 9. 726. 748,9 mil . 

12. Deste.rte, a assunção de tal compromisoo não <'leVeTá tmzer 
maiores pressões na execução o<rçamentárla de """"' fut!lros exer
clc!os. 

1S. Arrtte o expoorto, atendidas todas "" exigências da legis
lação especifica, do Regimento Interno e, ainda, os critérios esta
belecidos po resta Comissão para a análise de projetos da espécie, 
oplua.mos !pelo seu arolh.lme!ll to, aipresentando, para t3Jllto, o se
guinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO iN.O 139, ·DE 1981 
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SPJ ·a 

elevar em Cr$ 615.170.500,00 (seiscentos e qninze milhões, 
cento e setenta mil e quinhentos cruzeiros) o montante de 
sua. divida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 J!l a. Prefelt~ Municipal de São Paulo, Estw<> 

de São Paulo, Jl"" 1-Armos do art. 2.0 da Resoluç"" n.0 g~ -<e 
11 de outubro de 1976, do Senwo Federal, autorizada a elevar = 
Cr$ 615.170.500,00 (seiscentos e quinze milhões, cento e seteum mil 
e quluhentos cruzeiros) o montante de sua divida conSolidada in
terna, a fim de que possa contratar uma operação de ·crédito de 
Igual valor, junto ac Banco do Estado de São Paulo S.A., este na 
qualidade de agente finaneeiro do Banco Nacioual da Habitação, 
<iestlnWa à.. execução de obras de infra-estrutura em Conjuntos 
Hablt"ctonais da, COHAB - Programa FINC/FIEGE, naquela cida
de, obedecidas as condições admitidas ·pelo Banco central do Bra
sil, J;J.O respectivo proees8o. 

Art. 2.0 Esta Resclução entra em vigcr na data. de sua uubll
cação. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 1981. - ;José Richa, P.re
sidente ....,. Gabriel Hermes, Relator - Bernardino Viana - Alberto 
Silva - Affonso Camargo, sem voto - Arno Damiani - J'ruo\ li'ra-
&"elll. 

PARIECEBES 
N.os 878 e 879, de 1981 

Sobre o Projeto de Resoluçãlt n.0 139, de 1981, da Co
missão de ~conomia, que "autoriza a. Prefeitura. Municipal 
de São Paulo (SP), a elevar em. Cr$ 615.170.500,00 (seis
centos e quinze milhões, cento e setenta Ji1il e quinhentos 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada Interna". 

PARECER N.'' 878, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e .Justiça 
Relator: Senador Orestes Quércia 
Apresentado pela Comissão de Economia, o projeto de re

solução em exame ·autoriza a Prefeitura Municipal de São Pau
lo, Estooo de São Paulo, nos termos do art. 2.0 da Resolução 
n.O Q3, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em 
Cr$ 615.170.500,00 (seiscentos e quinze milhões; cento e setenta mil 
e quinhentos cruzeiros) o montante de sua <lívida consolidooa ln
terna, a fim de que possa contratar uma opemção de crédito de 
dgual valor, junto ao Banco do Estooo de São Paulo S.A., este na 
qualldooe de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, 
destinada à. execução de obras de Infra-estrutura em Conjuntoo 
Habitacionais da COHAB - Programa FINC/FIEGE, naquela ci
dade, obedecidas as con-dições Wmltidas pelo . Banco Central do 
Brasil, no respectivo proee~so. 

2. Enquadra-se a operação ao disposto ·no art. 2.0 da Reso
lução n.o 93, de 1976 - alterou a Resolução n.0 62, de 1975 - pots 
ns recursos serãç> provenientes do Banco Nacional da Habitação, e, 
dessa forma, considerada extralimite. 

3. Anexo ao processado, encontram-~e: 
a) Lei Municipal n.o 9.201, de 18 de dezembro de 1981, auto

rizadora da operação; 
bl Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fa

zenda, enca.minhando o pleito ao Senhor Presidente da República, 
favorãvel; · 

c) parecer do Conselho Monetário N<>cionat, ravorável: 
d) parecer da diretoria do Bánco central do Brasil, concluin

do pelo encaminhamento ao Conselho Monetário. Nacional e, pos
teriormente, à. Presidência da República e ao Senado Federal. 

4. Há a ressaltar que o Prol eto obedeceu o disposto no art. 
42, item VI, da Constituição; atendeu as normas legais (:EOOsoluções 
n.os 62, de 1975, e 93, de 1976), e, ainda, o esta-belecido no :EOOglmen
to Interno (art. 106, Item II). 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação 
do projeto, uma vez que constitucional e juridico. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 1981. - Aloyslo Cha,ves, 
Presidente - Orestes Qnércia, Relator - Benedito Canelas - ;José 
Fragelli, vencido - Leite Chaves -. 'l'ancredo Neves - Hugo Ra
mos, vencido - Bernardino Viana - Aderbal Jurema. - Murilo 
Badaró - Humberto Lucena. 

PARECER N,o 879, DE 1981 

Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Orestes Quércla 

A Comissão de Economia, como conclusão ·ae seu parecer sobre 
a Mensagem n.o 154, de 1981, do Senhor Presidente da República 
apresentou !Projeto de resolução que autoriza a "Prefeitura Muni~ 
cipal -de São Paulo, Estwo de São I\aulo, nos termos do art. 2.0 da 
Resolução n.O 93, de. 11 de outubro de 1976, do SelJ.OOo Federal, a 
elevar em .Cr$ 815.170.500,00 (seisceutos e quinze milhões, cento e 
setenta. mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua divida con
solidada interna, a fim de que possa contratar uma. Ciperação de 
crédito de igual valor, junto ao Banco do Estwo de São Paulo 
S.A., este na qualldade de agente financeiro do Banco Naeional da 
Habitação, destinada à execução de obras de infra-estrutura em 
Conjuntos Habita.cionais da COHAB - Programa FINC/FIEGE 
naquela cidade, obedecidas as condições admitidas pelo BancÓ 
Central do Brasil, no respectivo processo". 

2. Na forma do art. 2.0 , item IV, da Resolução n.O 132, de 1979, 
do Senaqo Federal; as proposições que envolvam operações de cré
ditc internas e externas, de qualquer natureza, em que um ou mais 
municípios sejam parte interessWa, deverão mere~r estudo e 
parecer desta Comissão. 

3. O projeto em pauta está relacionado com a execução de 
obras de infra-estrutura em COnjuntos Habitacionais da COHAB -
Programa FINC/FIEGE, naquela cldooe. 

4. Informa o Departamento de Operações com Títulos e Va
lores Mobillárlos que a assunção dos compromissos decorrentes das 
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operações sob exame nij.o deverá acaxretar à l'refeitara. maiores 
pressões n:a execução orçamentária dos próximos exerclcios, tendo 
em vista que: 

a, .•. u.çamêrl.~ dO MuD.icipl-0, pai):(. u a.n,v .. eq~. çurso, ~V:ê-,a. rea
lização de receita de Cr$ 80 :3oo. ooo,oo mil (deduzidas as·(l:peo:a.Çó<lS 
·de créd!to); e 

b) sua. m1tr[!l!lll de poupa.nça real (margem pam investimen
tos) para o presente exeteldo,.no valor de Cr$ 17.491.956,0 mll, se 
mol!f;ra basta,nte superior ao maior <llspêndio anual, a OC01Te'l' em 
1983, no valor de Cr$ 9.726.748,9 mil, jâ.!Iwluldas as patllelas de
co,...ntes da pre.'"'llte operação. 

5 A proposição mereceu da WUllssiiO de Constituição e .Jus
tiça o encaminhamento favorável, no que dlz .respeito aos aspootos 
de eonstltuclónalldade. lurtdicldade e técnlca l~lat!V'a.. 

6. Ante o exposto, opinamoo. no sentido da aprovação do pre
sente proJeto de resolução. 

Sa,la das Comissões, 8 âe outubro de: 1981. - Agenor IÍJaria, 
Pl e.sidente em exerelclo - Orestes Quérela, Relator '- Amo Da
miam - Benedito Canelas - Almlr Pinto - A.derbal .Jurema. -
Ra.lmnndo Parenk> - Ama.ral Furlan - Ama.ral Peixoto. 

PARECERES Nos 880, 881 e 882, DE 1981 

PARECER No 880, DE 1981 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n. 0 !551 
de 1981 (n.0 2€ll/Sl, na erigem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à apro.vação do Senado Federal, 
proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de São Bernardo do Campo {SP) a contratar ope~ão de 
crédito no valor de Cr$ 886.200.000,00 (oitocentos e oiten
ta e seis milhões e duZentos mil cruzeiros). 

Relator: Senador Bernardino Viana 
COm a Mensagem n.0 155/81, o senhor Presidente da República 

submete à deliberação do Senado Federal pleito õa Prefeitura Mu
nicipal de São Bernardo do Campo (SP) que objetiva contratar, 
junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A.1 e.ste na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da HaCitação, a seguinte 
operação de erédl to: 

"Características da operação: 

A - Valor: Cr$ 886.200.000,00 (correspondente a 
1.2JO.OOO UPC de Cr$ 738,50 em janeiro/81); 

B- Prazos: 
1 - de carência: 24 meses, 
2 ~ de amortização: 240 meses; 
c - Encargos: 
1 - juros de: até 8% a.a. (até 7% a.a. para o BHN e 

1% a.a. para o Agente Financeiro); 
Z - correção monetária: de acordo com a variação 

trimestral da ORTN (UPC); 
3 --Taxa de Adm. do BNH: 1% do empréstimo; 
D - Garanti&: v:nculação de cotas-partes do Imposto 

sobre a Circulação de Mercadorias (ICM); 

E - ·nestinação dos recursos: execução de obras do 
Projeto CURA." 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-sé favoravelmen
te ao pedido por entendê-lo técnico- e financeiramente viável, não 
devendo os compromissos decorrentes da operação de crédito sob 
exame acarretar maiores pressões na execução orç-amentária dos 
próximos exercícios. 

No mérito, o financiamento do Projeto CURA se enquadra nas 
normas operacionais do BNl:I, sendo de grande impacto sócio
eoonômico para a r-egião beneficiada pelo empreendimento. 

Assim, acolhemos a Mensagem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 140, DE 1981 
A.utoriza a Prefeitura. Municipal de São Bernardo do 

Campo (SP) a elevar em Cr$ 886.200.000,00 (oitocentos e 
oitenta e seis milhões e duzentos mil cruzeiros) o mon
tante de sua divida consolidada interna.) 

O Senado Federal resoJ;·e: 
Art. 1.0 :e: a Prefeitura Municipal de São Benrardo do Campo, 

Estado de São Paulo, noa termos ·do art. 2.0 da Resolução n.o 93, 
de 11 de outubr·o de 1976. do Senado Federal, autorizada a elevar 
em Cr$ 886.200.000,00 (oitocentos e oitenta e seis mllbões e du
zentos mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada in
terna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, 

junto ao Bal'!co do Estado de São Paul·o S.A., e~te !?:a qualidade 
de agente financeiro do_ Banco Nacional da Hablta.ç~. destinado 
à execução c:e obras do Projeto CURA, naquele Mun"-mpio, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra e:m vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das COmissões, 16 de setembro de Hl81. - José Richa, 
Presidente - Bernardino Viana, Relator - ArnG Damiani - Luiz 
Cavalcante - Gabriel Hermes - Alberto Silva - José Fragelli. 

PARECERES N.0 ' 881 E 882, DE 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.• 140, de 1981, da Co
missão de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal 
de São Bernardo do Campo (SP) a elevar em Cr$ ........ . 
886.200.000,00 (oitocentos e oitenta e seis milhões e du
zentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida. consolida
da interna". 

PA.RECER N.0 881, DE 1981 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Orestes Quércia 

o Projeto .s-ob exame, de autoria da Comissão de Economi-a do 
.Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a. Mensagem 
n.• 155/81, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefei-
tura Municipal de São Bernardo do Campo <SP) a contratar ope
r-ação de crédito no valor de Cr$ 886.200.000,00 (oitocentos e oiten
ta e seis milhões e duzentos mil cruz_eiro.s) destinada a financiar 
obra do projeto CURA, naquele Município. 

O pedido de autorização foi formulado nos termo.s do precei
tuado no parágrafo único do art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 1976, 
do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observân
cia dos linútes fixados pelo art. 2.0 da Resolução n.o 62, de .... 
28-10-75; também da Câmara Alta do Congresso Nac!onal. 

Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que 
toda.s as formalidades foram atendidas, não havendo nenhum óbice 
à tramit2ção normal da presente proposição, porquanto é jurídica, 
consti-tucional e de boa técnica legisl-ativa. 

Sala daz Comlasões, 30 de setemb:·o de 1981. - Aloysio Chaves, 
Presidente - Orestes Quércia, Relator - Benedito Canellas -
José Fragelli - Hugo Ramos, vencido - Bernardino Viana -
Murilo Badaró Leite Chaves - Tancredo Neves - Humberto 
Lucena. 

PARECER N.0 882, DE 1981 
Da ComisSão de Municípios 

Rela to r: Senador Amaral Furlan 

-A matéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente analisa
da pela autora do Projeto de Resolução, em tela, objetiva autorizar 
a Prefeitura Municipal de São Bernarc!o do Campo (SP) nos .termos 
do que estabelece o art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 1976, do Senado 
Federal, a contratar operaçã.o de crédito no valor de Cr$ •...•... 
886.200.000,00 (oitocentos e oitenta e seis milb.ões e duzentos mil 
cruzeiros), destinada a financiar obra do Projeto CURA, naquele 
município. 

A proposição mereceu a acolb.ida da Comissão de Constituição 
e Justiça, que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes 
ao assunto. 

Nos aspectos que competem a este órgão Técnico examinar, 
entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de cré
dito a ser autorizada será de grande impacto sócio-econômico para 
a Região beneficiada pelo investimento. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1981. - Agenor Maria, 
Presidente em exercício - Amaral Furlan, Relator - Arno Da
miani - Benedito Canelas - Almir Pinto - Aderbal Jurema -
Raimwtdo Parente - Amaral Peixoto - Orestes Quércia. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - O Expediente lido vai à publi· 
cação. 

Sobre a mesa, comunicações qUe vão ser lidas pelo Sr. }9-Secretário. 

São lidos as seguintes 

Ofício no 289 Brasília, 13 de outubro de 1981. 

Senhor Presidente, 
Nos termos· do§ }9 do art. 10 do Regimento Comum, tenho a honra de 

comunicar a V. Ex'-, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou substi
tuir o nome do Senhor Deputado Gomes da Silva, pelo do Senhor Deputado 
Nilson Gibson, na Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre a 
Mensagem n9 88/81, que submete à deliberação do Congresso Nacional o 
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texto do Decreto-lei n9 1.866/81, que 'fdispõe sobre a nomeação de prefeito 
em município declarar de interesse da segurança nacional". 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex'- os meus protestos de 
alta estima e distinta consideração. - Deputado Cantídio Sampaio Líder do 
PDS. . 

Ofício n' 137/81 Brasflia, 13 de outubro de 1981. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Deputado Pimen

ta da Veiga foi indicado por esta Liderança para substituir a Deputada Cristi
na Tavares na Comissão Mista encarregada do estudo e parecer sobre a Men
sagem Presidencial n•87, de 1981-CN- Projeto de Lei n• 23, de 1981-CN, 
que .. institUí sublegendas para as eleições de Govenador, no ano de 1982, e dá 
outras providências". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de 
estima e consideração. - Odacir Klein, Líder do PMDB. 

Ofício n• 136/81 Brasflia, 13 de outubro ·de 1981. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que·o Deputado Walter 

Silva foi indicado por esta Liderança para substituir o Deputado Alberto 
Goldman na Comissão Mista encarregada do estudo e parecer sobre a Men
sagem Presidente n• 87, de 1981-CN- Projeto de Lei n• 23, de 1981-CN, 
que .. institui sublegendas para as eleições deGovenador, no ano de 1982, e dâ 
outras providências". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de 
estima e considerção. - Odacir Klein, Líder do PMDB. 

Of. n• 148/81-LID/PP Brasília, 13 de outubro de 1981 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o 

Senhor Deputado Edson Vidigal para membro da Comissão Mista Incumbi
da de estudar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 23, de 1981 (CN), que 
"institui sublegendas para as eleições de Governador, no ano de 1982, e dá 
outras providências," em substituição ao Deputado Henrique Eduardo AI-
ves. 

Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus pro
testos de considerações e apreço.- Deputado Carlos Sant'Anna, Vice-Líder 
no exercício da Liderança do Parti.do Popular. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Serão feitas as substituições soli· 
citadas. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Aclamada por muitos, no passado próximo, como meio capaz de levar 
nosso país em desenvolvimento a uma sadia política educacional, a Lei n9 
5.692, de 11 de agosto de 1971 (que fixa diretrizes e bases para o ensino de I• e 
29 graus), chegou ao seu décimo ano de vigência sob críticas gerais, assim 
como cil:.ijeto de umi Comissão Parla~entar de Inquérito na Câmara dos 
Deputados. 

Aparentemente, frustrou ela todas as esperanças de que era suporte e 
discute-se sobre a necessidade de alterá-la, naquilo que ostenta de mais carac
terístico, as saber, o ensino profissionalizante. 
· Pensamos, portanto, que o assunto ê relevante, assim como oportuno o 

momento para redebater a quesião das distorções e desenganos, que todos 
apontam no cumprimento da controvertida disposição legal que, atualmente, 
figura como um dos oito desafios da educação básica no Brasil, expresso nos 
termos seguintes por Antônio de Albuquerque Souza Filho {I): 

'"O ensino de segundo grau nãO está atendendo adequadamente 
à profissionalização. Continua recebendo poucos alunos vindos da 
oitava sêrie do primeiro grau (8 de cada 100- rriédi3 brasileira) e 
quase sempre encaminha os seus concJuintes para a universidade, 
não exercendo, portanto, a sua função de terminalidade." 

Srs. Senadores, relembremos as considerações emitidas pelos especialis
tas quando da implantação da Lei n• 5 .. 692/71.: (2) 

"O ensino de 29 grau, antes do advento da reforma do ensino 
era acadêmico e tradicional. A visã"O que se tem dessa escola é a de 
que não preparava o jovem para- nada. Pretendia prepará-lo para a 
vida como se esta fosse a dos nossos antepassados. O jovem, ao tér
mino do tradicional curso científico ou clássico, ao ver-se impossibi
litado de ingressar no ensino superior, na sua quase totalidade, por 
razões sobejamente conhecidas e decantadas, deparava com uma 

realidade para a qual não fora convenientemente preparado. O que 
fazer então? Integrar-se nas atividadades primárias, secundárias e 
terciárias da economia, sem preparo algum? Era o que acontecia e 
acontece ainda! 

Não deve á eScola engajar-se na conjuntura? Não deve a escola 
preparar o homem para que este busque seu aperfeiçoamento e o da 
coletividade? Daí porque o ensino de 29 grau deve ser profissionali
zante. Deve ser um fim em si meSmo e não unicamente um meio de 
acesso ao ensino superior. 

Assim é que a nova Lei de Ensino, partindo da premissa de que 
todos, num país como o nosso, devem chegar à idade adulta devida
mente preparados para a vida do trabalho, consagrou o princípio da 
profissionalização, como única forma de preparar a juventude para 
participar de fato do desenvolvimento. 

.t claro, que o Estado democrático deve resguardar e respeitar 
as tendênciaS e vocações in<;tividuais, não as dirigindo ao seu sabor e 
conveniência momentâneos. Razão por que a introdução, com oca
ráter de obrigatoriedade, de orientação vocacional e profissionali
zante, é digna dos maiores aplausos. 

A escola, assim, comungando pari passu com a realidade nacio
nal, experimentando novos métodos, adotando uma tecnologia ade
quada, pesquisando mercado, abrindo-se num leque de opções, tan
tas quantas existam no mercado de trabalho, lapidando e modelan
do inteligências; cumprirá o seu papel em prol do desenvolvimento 
pátrio. 

Partindo desses princípios, buscando incessantemente modelos 
nacionaiS, partindo para soluções .que estejam consentâneas com a 
nossa economia,· quebrando arestas e métodos convencionais de en
sino que nos permitam chegar às regiões mais distantes, estaremos 
preparãdos para o desenvolvimento e implantando bases sólidas de 
uma sociedade justa e democrática." 

E esta última consideração era importante. 
Por paradoxal que isto possa parecer a sociedade democrática exige se

lecão para a universidade, jã que a ela não podem ir todos os membros de 
uma comunidade, até mesmo por razões naturais e instintivas. 

Segundo Dewey, (3) uma sociedade é democrática na proporção em que 
prepara todos os seus membros para, com igualdade, aquinhoarem-se de seus 
benefícios e em que assegura o maléavel reajustamento de suas instituições 
por meio das interações das diversas formas de vida associada. 

E esta interpenetração de formas diversas de atividade de ocupações ú
teis, pressupõe divergência de aptidões, de tendências, de especializações. 

Era, portanto, mais que justificável a necessidade de alterar, de "profis
sionalizar" o ensino de segundo grau num país que não podia, e até mesmo 
não devia, oferecer educação superior indístintamente a todos os que termi
nam o ensino médio. 

Ora, se a meta a atingir era louvável, por que foram tão insignificantes os 
resultados atingidos neste decênio de implantação do ensino profissionalizan
te em nossa Pátria? 

Quais foram as suas distorções? 
Quais foram os seus piores inimigos? 
Afirma o Professor Valmir Chagas (5) que é curioso que o debate em tor

no da Lei n9 5.692/71 tenha-se concentrado no di positivo que tornou obriga
tório o curso profissionalizante no 2"? grau, quando ele foi resultado de uma 
das 362 emendas que o projeto recebeu no Congresso Nacional. 

Mas a verdade é que, qualquer que seja a sua procedência, o dispositivo 
legal é criticado tanto pela sua não aplicação, quanto pelo fato de sua apli
cação indiscriminada. 

De fato, muitas autoridades confessam a total falta de aplicação da lei, 
no referente ao ensino profissionalizante obrigatório, (6) em certos setores do 
nosso Território. 

E há também os que reclamam de sua aplicação indiferenciada, demons
trando que um dos maiores problemas (7) gerados com a sua aplicação é a 
maneira uniforme pela qual vem sendo implantada num país de diferentes 
realidades físicas e sócio-econômicas, -que estão a demandar soluções diversi
ficadas. 

A não aplicação do ensino profissionalizante em alguns território ocasio
nou a conhecida distorção que foi a excessiva procura da Univesidade pelos 
jovens e a saturação do mercado de trabalho, que possibilitaram as palavras 
irônicas de Sandra Cavalcante (8): 

"Agora, o fenômeno se inverteu. Há vaga para todo mundo nas 
universidades. Todo mundo passa. Todo mundo é doutor! 

Mais um novo excedente apareceu na praça. o excedente forM 
mado. O excedente de anel no dedo e canudo de papel. O ·douto~_ 
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que não acha emprego. O doutor que acena, em ummo recurso, 
qualquer trabalho para não motrer de fome. A mágica não deu cer~ 
to!" 

Nos lugares em que a aplicação do ensino profissionalizante se fez, tam~ 
bém não funcionou, como devia. 

A obrigatoriedade de profissionalização criou uma distorção; porque 
deu~se à formação especial um sentido apenas econômico de abastecer o rner~ 
cada de trabalho, quando o que se pretendi,a era o resultado pedagógico de 
completar o .. saber como fazer", na direção de uma educação integral. 

A busca obstinada do emprego não deveria ser o objetivo único do aluno 
formado em curso profissionalizante, mas sim um resU1tado emergente dele, 
uma prova maior de sua adequação à realidade. 

Outras circunstâncias, exteriores ao ensino profissionalizante em si mes
mo, também colaboraram para o aparente '"fracasso" de sua implantação en~ 
tre nós. 

Assim, a pouca valorização social das profissões técnicas, a crise. econô
mica por que passamos, a partir de 1973, o aumento da população estudantil, 
assim corno a proverbial resistência de nosso carãter a qualquer solução que 
implique mudança de hãbitos. 

Neste complexo contexto, alguns denunciam também a falta de salãrios 
adequados ao professor de ensino médio, e a carência geral de recursos para a 
ncessâria operacionalidade da legislação do ensino, nos termos em que foi 
elaborada. 

E na discussão, as opiniões variam: hã os que querem a revogação da Lei 
n'? 5.692 e os que postulam apenas uma pequena mudança em seu dispositivo: 
o ensino profissionalizante, em 29 grau, deixaria de ser obrigatório, para ser 
facultativo. 

Assim, Edson Machado de Souza (9) mostra os acertos da atual legis~ 
lação, distinguindo ensino profissional e profissionalização, explicando que a 
lei controvertida se refere ao ensinO profissional, como necessidade de o siste
ma transmitir ao aluno uma educação integral, que incorpore uma compo
nente de formação profissional, que o educando usará ou não no mercado de 
trabalho. 

Ao lado dele, Arnaldo Niskier (Iorafirma não se opor à profissionalí
zação no 29 grau, mas à sua obrigatoriedade. Segundo ele, o carâter universa
lizante e compulsório que ela imprime à formação de técnicos nesse nível não 
tem encontrado a resposta esperada em termos de amplitude de implatação e 
de atendimento aos interesses empresariais e às aspirações profissionais dos 
estudantes. E anuncia que apresentará ao MEC uma sugestão básica para ex
clusão, na lei, de obrigatoriedade de profissionalização no ensino de 29 grau, 
até então mantida por mera teimosia. 

Srs. Senadores talvez a solução não esteja mesmo na alteração total da 
Lei n'? 5.692/71, que ainda não teve o tempo necessário para mostrar as suas 
reais potencialidades, tendo em vista a -excepcional crise· econômica que atra
vessa o País desde a sua entrada em vigor. 

O Sr. Aderba~ Jurema - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo o prazer, Senador Ader
bal Jurema. 

O Sr. Aderba/ Jurema- Em casa em que não há pão, todos gritam e nin~ 
guém tem razão. Agora, diante das lacunas profundas que atingem o sistema 
de ensino de }9 e 29 graus do País, a profissionalização está sendo responsabi~ 
lizada pelos erros e pelos defeitos do sistema. Em verdade, Senador Jutahy 
Maglhães, no Brasil cr~ou~se uma mania muito cômoda -toda vez que uma 
lei não é exercida na sua plenitude, procura~se fazer outra lei, para que se pos~ 
sa corrigir aquilo quejã se encontrava numa lei anterior, mas que nem Gover~ 
no nem sociedade puseram em execução. Senador Jutahy Magalhães, precisa
mos sair dessa fase paternalista, de um país que só cumpre as leis com a fisca
lização rígida do Estado. Precisamos criar o que os norte~americanos cha
mam de espírito público- que as lei funcionem, que as leis sejam excercita
das como normas de convivência e não como sanções ou penalidades. A Lei 
n"' 5.692, .que o Congresso Nacional fez livremente, numa Comissão Mista de 
22 senadores e deputados, em que, como relator, contei 9 Secretários de Edu~ 
cação, 3 ex~ Ministros de Educação e Cultura, foi sancionada sem vetos, no 
entanto, foram-lhe oferecidas durante aqueles prazos que V. Ex• conhece, tre~ 
zentas e tantas emendas. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Trezentas e sessenta e duas emen-
das. 

O Sr. Aderbal Jurema - E das trezentas e sessenta e duas emendas, 
como relator, posso dizer a V. Ex• que foram aproveitadas total ou parcial~ 
mente cerca de cento e poucas emendas. A universidade brasileira- como já 
tenho comentado aqui com V. Ex•- que é uma universidade que está numa 
torre de mar~m, não to'mou conhecimento, até hOje, da Lei n'? 5.692. Essa bis-

tória da profissionalização obrigatória é uma saída para a incompetência dos 
que deveriam ter executado essa lei, a começar pelo Ministério da Educação e 
Cultura, a começar pelas universidades que, atê hoje, não preparam técnicos 
para o ensino profissionalizante. Há, neste País, vinte escolas técnicas em fun~ 
cionamento, a sua maioria admirãvel, no entanto, o ensino profissionalizante 
é uma ridicularia porque as escolas que têm ensino profissionalizante por su~ 
jeição à lei, procuram fazer como fizeram com educação física, como eu, na 
qualidade de diretor de colégio, no Recife, assisti, num determinado estabele
cimento de ensino, a aulas de educação física nas bancas, as alunas, em cima 
das cadeiras,· fazendo educação física, porque o colégio não tinha um campo 
para a prática de educação física e quando a documentação ia para o Minis~ 
tério, o inspetor passava o visto e o colégio tinha educação física nessas con~ 
dições. Assim é o ensino profissionafizante. Em vez de fazer da mocidade os 
trabalhadores de nível médio, o que fizemos foi coloçar um ensino profissio
nalizante que não corresponde ao mercado de trabalho local.ou da região. De 
maneira que é um assunto que me levaria a um aparte muito longo e eu não 
quero, de maneira alguma, cortar o brilho da sua explanação. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex•, nobre Senador 
Aderbal Jurema, porque V. Ex'-, com o conhecimento técnico e agora, mais 
do que isto, manifestando-se como relator da matéria, quando esta passou no 
Congresso, V. Ex• chega praticamente à conclusão a que eu chego, de que não 
é o ensino profissionalizante, em si, que merece crítica. Eu pessoalmente de
fendo muito a criação de técnicos de nível médio, a necessidade que nós te
mos no Brasil de incrementar a formação desses técnicos com o aproveita~ 
menta das escolas técniCãs e também das escolas de 29 Grau, mas, também, 
divirjo, quando nós falamos em ensino profissionalizante em caráter geral, 
porque, como V. Ext~ berri afirmou, nós ternos que verificar as neCessidades 
regionais. Principalmente quando nós criamos técniCos para a ãrea rural, nós 
temos que aproveitar a prOdução da região, formando técnicos dirigidos para 
aquela produção, para aquilo que existe naquela comunidade e não no caráM 
ter geral, de âmbito nacional, para que todos tenham a mesma formação, 
quando as nossas necessidades se diferenciam muito, de acordo com as r~ 
giões. 

O Sr. Mauro Benevides- V. Ex• me permite um aparte? 

O~ SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não, com prazer. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador Jutahy Magalhães, estou a~ 
companhando o debate que V. Ex" suscita, neste instarite, com o seu oportu~ 
no pronunciamento, já com a intervenção também do eminente Senador e 
grande educador Professor Aderbal J urema. Situo~ me, igualmente, nessa li
nha de pensamento que V. Ex• externa a esta altura do seu pronunciamento, 
quando aborda a problemátíca do ensino profissionalizante. Essa linha a que 
aludo não é outra senão a de que se deve levar em conta a vocação econômic.a 
de cada região do País, para se definir a profissionalização cabível àquela U~ 
nidade da Federação. Portanto, eu me sintonizo com esse pensamento de V. 
Ex• e queira Deus que os técnicos governamentais também despertem,para 
esta reaHdãae. Esta. sim, vai~se ajustar ao momento de profissionalização que 
deve viver o País. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a manifestação de V. Ex•, 
nobre Senador Mauro Benevides. V. Ex~, com palavras mais precisas, veio ao 
encontro do meu pensamento dizer exatamente aquilo que desejâvamos como 
defesa de um princípio, de uma idéia. 

Este assul)to será ·desdobrado, oportunamente, por mim, a respeito da 
necessidade que temos de incentivar o ensino técnico de nível médio, porque 
este, sim, será mais importante do que essa ampliação que tivemos na ârea da 
universidade, criando os desempregados de canudo, como disse a Dr• Sandra 
Cavalcanti. 

Entendemos como o Secretário de Educaçíw e Cultura da Bahia que a lei 
da reforma do ensino não pode ser suficientemente julgada porque não foi to
talmente aplicada. 

· Sua dificuldade principal tem sido a falta de recursos para formação de 
professores qualificados e a compra de equipamentos, que permitam a- exis
tência de um verdadeiro ensirlo profissionalizante. 

Que o Governo lute, portanto, para conseguir os recursos que se fazem 
necessãrios, de modo a mostrar, que o modelo importado, em nosso meio 
também pode vingar, sem rejeições ou distorções, e aqui pro-duzir frutos tão 
bons e saudáveis quanto aqueles, de longa data, colhidos noutros países. 

Porque no Brasil, como no exterior, sentimos a necessidade de que a es
cola prepare convenientemente o aluno de 29 grau, de modo que este ao 
deixá~la tenha conhecímentos inâispensãveis para enfrentar a vida e nela 
sobreviver. 

Fra o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Os editoriais, artigos, comentários e notícias que, de norte a sul do País 
são publicados em jornais e revistas de ma_ior circulação e comprovada serie· 
dade, sobre o Senado Federal e suas atividades, deixam de lado os aspectos 
positivos dos trabalhos da atual sessão legislativa, e se concentram, prepon
derantemente, na divulgação dos esforços obstrucionistas que ameaçam per
turbar o funcionamento normal desta Casa do Poder Legislativo. 

Neste sentido, o desempenho do nobre Senador Dirceu Cardoso, exalta
do como o protagonista da obstrução parlamentar paralisante, é apontado 
como uma demonstração de rara eficiência parlamentar, como uma proeza 
incomparável de um bravo solitário defensor dos supremos interesses do 
povo brasileiro. 

Pretende-se sugestionar e convencer a opinião pública, através da mani
pulação de um noticiário tendencioso e deformado, no sentido de que o Sena~ 
do Federal é apenas um melancólico cenário de pigmeus, diante das·dimen~ 
sões ciclópicas do eminente Senador capixaba que seria o único merecedor 
dos aplausos e reconhecimento da Nação, pela sua tenaz obstrução no con
cernente à votação dos projetas de empréstimos destinados aos Estados e 
Municípios. 

Na suposição de que os referidos empréstimOs contribuiriam para acele
rar o ritmo da inflação, o Senador Dirceu Cardoso vem sempre repetindo, em 
sucessivos e monocórdios pronunciamentos, a mesma argumentação ultra~ 
passada. 

Esquecido de que os Estados e M unicípíos estão empobrecidos e despo
jados da capacidade de investir, por força das distorções do Sistema Tribu
tário Nacional, que concentra na União- a quase totalidade das receitas arre 
cadadas, sendo, destarte, compelidos a recorrer àqueles empréstimos, - o i 
lustre Senador Dirceu Cardoso se deixou einpolgar pela duvidosa tese de qut 
a inflação poderá ser eliminada às custas do estrangulamento dos Estados e 
M unidpios. -

Sua Excelência acredita que é necessário obstaculizar quaisquer emprés~ 
times aos Estados e Munciípios, negando-se-lhes os recursos solicitados par2 
obras, empreendimentos e serviços inadiâveis de abastecimento d'âgua, estra
das, escolas, urbanização, e assim por diante, supondo que, tais investimen~ 
tos, longe de gerar emprego, renda, trabalho, produtividade e bem-estar, são 
fatores negativos da exacerbação inflacionária. 

O Sr. Helvídio Nunes - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Pois não. Ouço, com muito prazer, o 
aparte de V. Ex' 

O Sr. Helv!dio Nunes- Sabe V. Ex•, ilustre Senador Lourival Baptista, 
que sou um seu velho admirador, de maneira que me sinto inteiramente à 
vontade para no início do seu discurso solicitar este aparte, com o qual não 
desejo, por meio do qual não tenho o propósito absolutamente de fazer a de~ 
fesa das posições adotadas nesta Casa pelo nobre Senador Dirceu Cardoso. 
Mas eu tenho a obrigação de dizer, em primeiro lug~r a V. Ex• e em segundo 
lugar ao Senado, na brevidade que me permite o Regimento pàra um aparte, 
que o Senador Dirceu Cardoso não está fazendo obstrução. Houve obstrução 
no primeiro semestre; no Segundo, absolutamente. Fatos isolados aqui se ve~ 
ri ficam; ora o PP tem interesse e retira a sua bancada, mas muitos elementos 
integrantes do PMDB aqui permanecem. De outra feita, representantes do 

PMDB têm interesse direto em 1mpedir a votação daquela proposição e os 
seus componentes se retiram, mas ficam vários elementos do PP participando 
da votação. Assim, não há aqurto que V. Ex• procura configurar, a obstrução 
feita pelo Senador Dirceu Cardoso. Absolutamente; as causas são outras. Eu 
pretendo examiná~ las em outra oportunidade, mas não poderia deixar passar 
esta oportunidade sem deixar clara a minha posição, o meu pensamento a 
esse respeito, mesmo porque sabe V. Ex• melhor do que eu quanto é verdadei~ 
ro o provérbio ''uma andorinha só não faz verão". 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou muito grato a V. Ex•, eminente 
Senador Helvídio Nunes, pelo seu aparte, Mas, quanto ao fato de eu ter fala~ 
do sobre obstrução _feita pelo eminente Senador Dirceu Cardoso, no meu pro~ 
nunciainento reporto-me ao que a imprensa disse, que a obstrução é feita por 
ele;_ele é quem tem obstruído, ele é quem tem suspendido as sessões, e assim 
por diante. 

Longe de mim, tentar demover o nosso estimado Senador Dirceu Cardo
so de suas arraigadas convicções no campo das teorias econômicas, ou criti~ 
car o seu direito de obstrução, nos parâmetros que caracterizam e limitam 
essa tradição parlamentar. 

Todavia, parece-me oportuno acentuar que esse direito poderia ser exer~ 
cido sem que os seus colegas, neste plenário, fossem submetidos ao vexame e 
ao constrangimento gerados pelas interpretações maliciosas e deformadoras 
do noticiário, tal como divulgado, sobre o assunto. 

Na verdade o Senado Federal não se encontra paralizado, como foi a· 
nunciado, nem está reduzido à _situação de um clube fechado onde apenas um 
senador cumpre o seu dever, enquanto os demais 66 senadores se elogiam mu
tuamente, discutem amenidades ou se omitem, diante dos problemas nacio
nais. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Eu preferiria dar o aparte a V. Ex• 
mais tarde, quando continuasse o meu discurso. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Muito obrigado. Não irá dar o aparte hora ne
nhuma. Não_ vou me dar a honra de apartear V. Ex• 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito obrigado a V. Ex• Eu queria 
dar o aparte a V. Ex' na hora que eu achasse propícia. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Quem dá o aparte é quem acha a oportunidade. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Então, dou o aparte a V. Ex• 
O Sr. Dirceu Cardoso - Muito obrigado, eu agradeço. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- A opinião pública não deveria ser in
duzida a essa conceituação deprimente, nem o Senado Federal pode admitir 
semelhante deformaçãO de sua imagem, porque, mercê de Deus, não existem 
senadores, nesta Casa omissos ou preguiçosos. 

São estas as razões que me levam a ponderar ao nobre Senador Dirceu 
Cardoso---:-_ invocando a sincera estima e o profundo respeito mútuo que cq

racteri7.am o nosso velho relacionamento, - que devemos preservar, acima 
de quaisquer divergênC"ias, a imagem do Senado Federal. 

Existem, possivelmente, à margem dos exageros veiculados contra sena
dores considerados omissos, preguiçosos ou acomodados, forças anônimas 
interessadas na desmoralização do Congresso Nacional. 

São acusações periodicamente disseminadas, que agora se repetem, atra
vés de certa imprensa, ensejadas pelos episódios da obstrução jâ mencionada. 

Não são poucos os que desejariam tumultuar o processo político do nos
so aprimoramento institucional no roteiro da implantação de uma autêntica 
democrLtcia brasil!!ira. 

Sempre existe, em qualquer país, a paranóia dos que preferem ver o circo 
pegar fogo e, neste sentido, o alvo predileto é o Poder mais desarmado e ca
rente de recursos, - o Poder Legislativo que tem sido, e serâ sempre, o es
tuário maior das reivindicações nacionais, e o laboratório insubstituível para 
o exame, em profundidade, dos problemas e desafios da Nação. 

Vanguarda e sentinela vigilante das liberdades e dos interesses vitais do 
povo brasileiro, o Senado Federal é instituição a ser prestigiada e preservada 
na sua integridade, não se·devendo admitir, em nenhuma hipé.t.ese, quaisquer 
agressões desmoralizantes que a desfigurem. 

Opiniões divergentes ou confliüuiTes, e críticas contundentes, são fenô~ 
menos normais, talvez necessárias, desde que não sirvam de pretexto para de~ 
negrir, injuriar, ou mutilar o patrimônio moral do Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, 
Nesta Casa do Poder Legislativo se encontram personalidades de todas 

as Unidades da Federação, representando os diversos Partidos que se entre~ 
chocam nos salutares entreveras e divergências, típicas dos regimes democrã
ticos, em que os proceres divergem em função dos diferentes interesses que 
defendem, num clima de respeito recíproco, e com a finalidade superior de 
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encontrar possíveis soluções convergentes em benefício da Nação como um 
todo, e do bem-estar de cada brasileiro. 

São todos homens que jâ foram testados nas duras pelejas das lutas par
tidárias e das responsabilidades do Governo ou da administração, homens 
que vão encanecendo através do estudo e da vivência dos problemas, e que 
dedicam suas vidas ao desenvolvimento Global do Brasil. 

Homens que integram, na verdade, pelo equilíbrio, moderação e sabedo
ria oriUnda (' experiência, uma família só, unida e coesa nas horas do sofri
mento, quando qualquer um dos seus membros é atingido ou vilipendiado, 
pela injustiça de acusações malévolas ou infundadas. 

Este é o verdadeiro Senado, e não a imagem deformada dos que procu
ram se utilizar da atuação do Senador Dirceu Cardoso para reduzir e minimi
zar a importância da grande missão histórica que lhe cumpre desempenhar no 
âmbito do Poder Legislativo Brasileiro. (Muito bem! Palmas! O Orador é 
cumprimentado.') 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Itamar Franco, por cessão do nobre Senador Valdon Varjão. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discur;o. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Primeiramente, desejO ·agradecer ao nobre Senador Valdon VarjãO pela 
oportunidade de falar em seu lugar. 

Por mais boa vontade que se tenha, a nossa conclusão é que o hemis
fério, tanto o esquerdo quanto o direito, de certas pessoas do Governo não 
está tendo um funcionamento normal. 

Segundo, Reger Speny, um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Fisiolo
gia e Medicina, na companhia dos Professores David Hubel e Trotem Wíevil, 
o hemisfério esquerdo é o mais agressivO, sendo que o "executivo"; este- o 
esquerdo - faz a anâlise lógica dos detalhes e das relações simbólicas, cálcu
los matemáticos, fala e escrita. O direito, segundo os cientistas é superior do 
esquerdo em termos de pensamento concreto, cognição espacial e compreen
são de relações complexas. 

É difícil acreditar normalidade ao se examinar, por exemplo, casos como 
o da Previdência, sublegenda. política econômica, acordo nuclear. etc. Para 
ficar;- apenas no último vamos analisar a fala do nobre Senador José Lins, na 
última sexta-feira, dia 9, e ainda assim, mais detalhadamente, na que se refere 
aos dados de preço do Kw nuclear. 

A nota oficial lida pelo ilustre representante do Ceará diz à pagina 5: 

••Quanto ao preço especifico de Angra 2 e Angra 3, o valor mé
dio por Kw instalado constante do contrato NUCON-FURNAS, é 
deUS$ 1.488, moeda de julho de 1981 (US$ 1.00 =Cr$ 96,88), in
clusive juros durante a construção. Trata-se de preço firme, com ga
rantia de prazo de entrega das usinas "prontas para operar". A exis
tência agora de prazo certo para a condução das obras, permite efe
tuar o cálculo do custo de oportunidade, o que é feito pela estimati
va de remuneração que o comprador da usina teria em investimento 
alternativa no período correspondente ao da construção da usina. 
Tornando-se por base a taxa de juros utilizada pelo setor elétrico 
para esses fins (10% ao ano) e considerando-se o prazo, ajustada, 
para a construção e a curva de disPêndio previsto no contrato, 
chega-se ao percentual de 42%, perfazendo um custo total, por Kw 
instalado, de US$ 2.110 na média de Angra 2 e 3." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, deixando de lado os substantivos e adjeti
vos, vamos aos números: 

Valor médio contratado NUCON-Fumas Cr$ 1.488, considerando o 
dólar na base de 96,88. Valor tomando base de juros, 10% ao ano, US$2,110. 
Média de Angra II e Angra lll. Isto, Sr. Presidente, na data de 6-10-81. 

Informações à Comissão Parlamentar de Inquérito do Acordo Nuclear 
em março de 1980. Atualização tomada em referência a dezembro de 1979: 
um dólar valendo Cr$ 42,53. Angra I, valendo a US$ 2,000 por kW; Angra II, 
igual 2,600 dólares por kW, inclusive despesas financeiras. 

Aqui perguntamos nós Sr. Presidente: Serã crível que o dólar, cotado a 
Cr$ 96,88, apresente um custo de valor médio no contrato NUCON-Furnas 
de 1,488 dólares"? 

Continuemos nosso raciocíniO. buscãndá mais dados fornecídos à CPI, 
para ver &c: é possível acreditar em preços firriles e prazos de entrega. As res
postas em março de 1980 mostravam: Angra I, estimativa de custos referentes 
"j"nciro de 1971, igual a USS 510 k W; período de construção estimado em 5 
anos. Estimativa de custo referente a dezembro de 1979; 2 mil dólares por 
k W. período de construção estimado em 8,5 anos. 

E aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, já chamamos a atenção para I 
dólar a 51 O o kW, para um prazo estimado de construção de 5 anos, jâ altera-
do para 8,5 anos. · 

Angra II, estimativa parajulh6 de 1986, kW, a l mil e 96 dólares, perfo
do de construção estimado em 7 anos, estimativa de custo referente a de
zembro de 1979, 2 mil735 dólares por kW, período de construção estimado 
em lI anos. --

Veja, Sr. Presidente, uma estimativa de 7 anos,jâ pula, neste instante, es
timativa para Angra II, para II anos. 

Custos indicados incluindo despesas financeiras. A informação era com
plementada na sua estação de retificar custos unitários enviados por telex ao 
item 2 para passar Angra II e Angra lll igual a 2 mil e 600 dólares por kW. 
Mais ainda, o custo global estimado para Angra II, na data da justificação da 
obra, junho de 1976, foi de I bilhão e 364 milhões de dólares, incluindo despe
sas financeiras e excluída a primeira carga de combustíveis. 

Até dezembro de 1979 foram investidos, em Angra II, 14 bilhões, 767 mi· 
Ihões, 531 mil e 811 cruzeiros. E a estimativa até o final é de aproximadamen
te 87 bilhões de cruzeiros, preços de dezembro de 1979. 

Em 6 de outubro, segundo a nota oficial, fala-se em moeda de 1980, em 
13,6 bilhões de dólares para as 8 usinas. 

Falar, portanto, em preço firme, prazos de entrega, parece a nós outros, 
Sr. Presidente, brincadeira. O que se pretende não é apenas contestar, não ê 
criar caso para os condutores do AcOrdo e Programa Nuclear: o que se quer é 
a verdade sem escamoteação. 

Ora, o cronograma físico e financeiro da NUCLEBRÁS já mais corres
pondeu à realidade. Repitamos: Angra I, período de construção estimado em 
5 anos, depois para 8, 5 anos; Angra II período de construção estimado em 7 
unos, depois 11 anos, Sr. Presidente. 

Perguntamos nós, mais uma Vez: serâ que no caso os efeitos inflacio
náriOS nos preços em moedas nacional e estrangeira, bem como a dilatação 
dos prazos de construção, maiores medidas de segurança decorrentes de 
acréscftnos e modificações nas suas instalações, imprecisão, as estimativàs ini
ciais, não alteraram o custo do quilowatt, ou melhor, apresentam valor mais 
baixo de outubro de 1980 do que o de dezembro de 1979. 

Srs. Senadores, um dado isolado: só o custo para Angra III, sem local 
definitiVo à época, dezembro dC 1979, era de 3 bilhões e 124 milhões de dó la~ 
res, sem carga de combustível, inclusive despesas financeiras. Notar, Sr. Pre
sidente, mais uma vez, que a preço de 1976, jUnho, era de 1 bilhão e 298 mi
lhões de dólares. 

Es.tamos, Sr. Presidente, tentando demonstrar, exatamente, a falta do 
cronograma físico e financeiro da NUCLEBRÁS que, como jã disse, jamais 
correspondeu à realidade; estamos demonstrando que usinas calculadas para 
um período de 5 anos tiveram o mesmo alterado para 8 anos e meio e estamos 
a dernontrar, com os próprios números da NUCLEBRÁS, que usinas proje
tadas para um período de 7 anos tiveram esse período alterado jâ para 11 
anos, 

E o que é estranho nisso tudo, Sr. Presidente, é que os dados fornecidos à 
Comissão Parlamentar de Inquérito,_ a cÜsto de dezembro de 1979, apresen
tam um preço de quilowatt maior do que o de agora, considerando-se que, 
naquela época, o dólar girava na faixa de Cr$ 43,00, estando hoje, segundo a 
própria PETROBRÃS, na faixa de quase Cr$ 100,00. 

O Sr. Agenor Maria - Permite V. Exf- um ap~rte? . 
O SR. ITAMAR FRANCO- Com o maior prazer. 

O Sr, Agenor Maria - Senador Itamar Franco, o que ê de estranhar 
também, dentro de todo esse problema, é que estamos construindo duas hi~ 
drelétricas que podem ser consideradas, presentemente, as duas maiores do 
mundo, que são Itaipu e Tucuruí. Com Itaipu estamos gastando aproximada
mente 12 bilhões de dólares. Somos um País, até o ano 2.00.0, autosuticiente 
em energia hidráulica. Estamos gastando com Angra I, II e III o que não po
demos. E é uma energia três vezes mais cara que a energia hidráulica. O que é 
de preocupar é que o Governo, em vez de adotar um elenco de prioridades 
dentro das possibilidades do País, ele foge a esse elenco de prioridades e quer 
fazer tudo de uma vez só, sem o País ter condições e sem a Nação poder res
ponder pelo encargo de tantas dívidas, assoberbado por tanta inflação. Eu me 
congratulo com V. Ex'~ '!Proveito~ oportun_idade para registrar o meu pro
testo por essa falta de prioridade, tendo em vista a Nação não ter mais con
dições para responder por tamanha responsabilidade. Muito obrigado a V. 
Ex' 

O SR. ITAMAR FRANCO -Agradeço a V. Ex• Senador Agenor Ma
ria. V. Ex' tem toda razão e o seu aparte torna-se por demais oportuno, quan
do relembra, mais uma vez, à Casa, às vezes tão desinteressada desses proble
mas, o aspecto de nosso potenciai hidráulico. V. Ex• tem toda "razão, sobretu
do quando lembra Tucuruí, sobretudo Itaipu, em que o custo do quilowatt, 
evidentemente, estarã bem longe do preço dado' pela NUCLEBRÃS. 
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Mas o que me chama atenção, nobre Senador Agenor Maria, são as in
formações da NUCLEBRÁS, que variarii.. Veja V. Ex• o que eu demonstrei: 

A custo de 1979 ela apresentava a nós outros um preço do quilowott em 
dólar mais barato; hoje, com o dólar quase atingindo cem cruzeiros, a NU
CLEBRÃS insiste em dize{que o preço do quilowatt está girando na faixa de 
mil e quinhentos dólares. 

São estas contradições, são estas desinformações que nos levam exata
mente a meditar sobre o Programa Nuclear Brasileiro, nesse programa, nobre 
Senador Agenor Maria, em que o País precisaria despender, com a velocidade 
que pretende, os recursos que não tem, na construção de oito usinas nuclea
res. Muito obrigado a V. Ex' 

O Sr. Evelásio Vieira - V. Ex' me permite? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Pois não, nobre Senador. 

O Sr. E~·elásio Vieira- Senador Itamar Franco, eu nãO sou do Governo, 
mas vou tentar fazer a defesa do Governo. b Senador Agenor Maria falou 
que nós, em energia hidrelêtrica, somos auto-suficientes até 1980 ... 

O Sr. Agenor Maria - Até o ano 2.000, com Tucuruí e Itaipu. 

O Sr. Evelásio Vieira- Não. Estamos construindo uma série de hidreié
tricas no Brasil, projetando-se como as mais portentosas Tucuruí e Itaipu, 
realmente. No setor de energia hidrelétrica todos os investimentos são justifi
cados, à exceção de Tucuruí. Mas é preciso um controle dos cronogramas, 
físicos e financeiros, porque, hoje, nós temos hidrelétricas prontas para gera
rem energia, mas não dispomos de linhas de transmissão. Só no Paraná, são 
três. São Paulo, Paraná e Santa Catarina correm ó risco de, no próximo ano, 
sofrerem paralisação parcial nos seus parques fabris exatamente por falta de 
energia elétrica, por ausência de linhas de transmissão. E é preciso que se diga 
que isso não ocorre somente no setor energético. Em todos os setores da ad
mirií.Stração pública no Brasil não há sintonia-entre os cronogramas físicos e 
financeiros. Por quê? Porque o Governo não age com seriedade, não há pia
nejamento sério. E há, dentro disso, o desperdício de dinheiro. Era o registro 
que eu desejava fazer na manifestação de V. Ex', quando aborda o projeto de 
energia nuclear no Brasil. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Evelãsio Vieira, V. Ex• me as
sustou de início, quando disse que tentaria defender o Governo. Realmente 
me causaria espanto. E: claro que V. Ex' é um homem inteligente e se fosse de
fender o Governo - como eu disse- assustaria a todos nós. Mas é evidente 
que talvez V. Ex• tivesse que defender o Governo, porque o Governo anda 
tão quietinho, tão afastado, tão sonhador em determinados problemas, que 
talvez a Oposição tenha que passar a defender o Governo. 

Mas V. Ex• tem razão quanto ao problema das linhas de transmissão a 
l~nga distância, que não seria o caso do Paraná, mas exatamente o que V. Ex' 
diz quanto ao aspecto do cronograma financeiro e físico e prioridades. Antes 
de terminar o discurso, vou mostrar a incoerência e a insinceridade do Gover
no nos seus números, ao querer mostrar qtie o preço de oito usinas ficará na 
ordem de treze e quatorze bilhões de dólares, quando eu dei um dado e V. Ex• 
~eve ter observado, de que só a Usina de Angra 3, por incrível que pareça, e é 
1st~ que neste País ninguém diz, e o Governo permanece quieto -que só a 
Usma de Angra 3, sem local definido, já estava custando ao País em 1979 
mais de três bilhões de dólares, num custo médio de estaca- por incrível qu; 
pare5a - ao preço de três milhões de cruzeiros, ou seja, cada estaca de Angra 
2, nao de Angra 3, custou ao País três bilhões de cruzeiros antigos. \t. Ex• 
tem, então, razão, e dificilmente teria, Senador Evelásio Vieira, como defen
der o Governo. 

O Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço com muito prazer o nobre Senador 
Henrique Santillo. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nobre Senador Itamar Franco 
pediria licença para interromper V. Ex•, porque estainos chegando às 15 ho~ 
rase 30 minutos, encerrando, por corlSeguinte, o Período do Expediente. Re
gimentalmente, dispomos de 15 minutos, se o Plenário assim consentir. 

Ponho em votação a prorrogação por mais 15 minutos, já que temos ora
dor na tribuna, para que S. Ex•, nobre Senador Itamar FranCo possa con-
cluir o seu discurso. ' 

Os Sis. Senadores que aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

V. Ex'- dispõe de mais sete minutos para concluir o seu discurso, o que 
ocorrerá às 15 horas e 37 minutos. 

. O SR. I~ AMAR FRANCO- Agradeço por esse tempo de duração que 
e menos elást1co do que o da NUCLEBRÁS na construção de suas usinas. 

Com prazer, ouço o nobre Senador Henrique Santillo. 

O Sr. Henrique Santil/o- V. Ex• estã abordando os problemas do Pro
grama Nuclear brasileiro. E é justificável que o Governo tente, de qualquer 
modo, minimizar seu custo, porque, a verdade é uma só: não existe no Pais 
um setor da opinião pública que apóie o Programa Nuclear brasileiro na for
ma em que ele está sendo imposto à Nação. Todas as manifestações, até o 
momento, fora do Governo, têm sido contrárias à forma como o Governo es
tá tentando implantar esse Programa Nuclear- e os seus custos que são ele
vadíssimos. A verdade é uma só, como bem disse V. Ex•, é que tanto quanto 
se fez no passado a Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, etc, ou seja, proje
tes faraónicos e ineficazes, estâ o Governo teimando em continuar a imple
mentação de projetes fabulosos, mais uma vez faraônicos, ao mesmo tempo 
em que existe uma recessão mundial e acrescida do afloramento de distorções 
do modelo económico imposto ao País. A Ferrovia do Aço, metrôs do Rio de 
janeiro e São Paulo, Itaipu e Tucuruí, Programa Nuclear são projetes que ab
sorvem elevadíssimos investimentos e, obviamente, não poderão ser comple
tados com a poupança interna, que não é pequena como se proclama. A pou
pança intern~ no País, hoje, jâ é significativa para o desenvolvimento nacio
nal. No entanto,.na forma como está sendo aplicada, ela tem que endividar 
ainda mais o País, na medida que ele necessita de recursos externos para im
plementar esses programas. E são programas que não criam empregos quase 
todos eles, exceto a produção de energia elétria que, de forma indireta, estará 
a criar novos empregos e os demais, na verdade, não criam emprego. Tem V 
Ex• toda a razão e encontra a minha t('ltal S("lidariedade. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Nobre Senador t1er.dque Santillo, eu 
quem agradeço V. Extt. V. Ex' tem razão, mostrando o sentimento do povo 
brasileiro em não partici1iar, como não participou, do Acordo Nuclear. Não 
quero nem recordar, aqui, a luta que se deu para que a Nação, através do 
Congresso Nacional, através do Senado, conh~esse os meandros tanto do 
A.;ordo quanto do Programa. V. Ex• lembra bem o problema que estamos vi
vendo como a própria recessão de ordem internacional e a teimosia do Go
verno em querer dar velocidade a esse Programa sem ter recursos. 

V. Ex' lembrou, também, o caso da Ferrovia do Aço. Nós todos vamos 
recordar que essa Ferrovia foi prometida para mil dias. Hoje, nobre Senador 
Henrique Santillo, se fôssemos analisar o cronograma físico e financeiro des
sa Ferrovia, nós veríamos que, talvez, ela tenha atingido valores de lO a 15 ve
zes mais do seu custo iniciaL E é o que está realmente acontecendo com o 
Programa Nuclear Brasileiro. ~ por isso que eu disse aqui, que considerar 
custo de oito usinas nucleares na faixa de 13,6 bilhões de dólares é uma teme
ridade. Uma temeríâade, Senador Henrique Santiilo, porque o Governo não 
tem e não pode conseguir um cronograma realmente de construção dessas 
usinas. E eu demonstrei que Angra I, a chamada caixa preta, comprada dos 
Estados Unidos com prazo de cinco anos. passou para 8 anos e meio. E, a ou-· 
tra, Angra 2, com o prazo já alterado de sete para onze anos. 

Mas, só a NUCLEBRÁS é que não vê o que V. Ex• diz. Hã inflação de 
ordem internacional, há inflação de ordem interna, há a desvalorização cam
bial e há a elevação do custo dos materiais de construção. 

V. Exttlembra bem, Senador Evelásio Vieira, os cüstos desses emprésti
mos, não só a preÇo de dólares mas a preço do marco, que é uma moeda tam
bém forte. Mas ai, a NUCLEBRÁS vem com aquela argumentação de que só 
parte do seu programa é obtido em dólares ou em marcos. 

O Sr. Lázaro Barboza - Permite V. Ex• um aparte? 

O ~R. ITAMAR FRANCO - Pois não. 
O Sr. Lázaro Barboza - Senador Itamar Franco, enquanto isso, o qua

dro social brasileiro de hoje que já é gravíSsimo, tende agravar-se muito mais 
ainda. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Lãzaro Barboza V. Ex• tem ra
zão. Veja por exemplo, o problema de alimentos; o no.:>. País ainda vai pa~
gar, esse ano, importação de milho e de arroz, muito mais do que pagou em 
1980. E nessa importação de alimentos, o Governo estâ paga 1do mais- e es
tou dando apenas um dado comparativo, evidentemente, de t:ntidades hetero
gêneas. 

Mas o que nós não podemos concordar é que a NUCLEBRÁS venha, 
através da paiavra do VicC-Líâefdo Governo, o- eminente Senador José Lfr ,;; 
que merece todo o nosso respeito, provar que o preço do quilowatt dessa:. usiw 
nas é, praticamente, mais barato do que indicava, em 1969, a Comissão Parla
mentar de Inquérito. 

Sr. Presidente, é por is~o _que eu, iniciando o meu pronunciamento referi
me ao Prêmio Nobel de Medicina, quando analisou o problema do hemis
fério esquerdo e do hemisfério direito. Sr. Presidente, o hemisfério esquerdo 
do Governo, a quem cabe os cálculos matemáticos, segundo os ganhadores 
do Nobel de Medicina. não deve, como eu já disse. estar trabalhando b~JTi 
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Pelo menos esses, Sr. Presidente, esse hemisfério esquerdo do Governo não 
deve estar funcionando bem. 

Srs. Senadores, vou encerrar essas minhas considerações face ao alerta 
do Sr. Presidente. Tenho para mim que o afastamento da Oposição da Co
missão Parlamentar de lnquéríto, que examinou o Acordo Nuclear, à oca
sião, se fez com base em princípios éticos, e mais ainda, na defesa das prerro
gativas do Senado Federal. 

Sr. Presidente, a verdade é que o País deixou de ser melhor informado, 
quando do afastamento dos Senadores da Oposição. Nesta altura, eu não sei 
se foi um erro nosso nos afastamentos, de acordo com os nossos princípios
tenho hoje as minhas dúvidas. Se foi a melhor opção-, mesmo sofrendo, o 
vexame que sofremos naquela CP I, quando da convocação de um Coronel da 
Reserva das Forças Armadas brasileiras, não sei se lá deveríamos ter perma
necido; porquanto, através dessa ComiSsão, se pôde desvendar realmente o 
grau de mistério que envolvia - e no meu entendime-nto, ainda envolve- o 
Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Permite V. Ex• U1u aparte'! 

O SR. ITAMAR FRANCO- Cõm llluito prazer. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Esse grau de mistério estã até hoje em vigor nas 
coisas _da NUCLEBRÁS. Sabe V. Ex• que sugerimos quando V. Ex• era Pre
sidente- que algumas informações fossem buscadas em Furnas e na NU
CLEBRÂS, através do Tribunal de Contas. Foi aprovado por V. Ex• como 
Presidente da Comissão. O Senado remeteu esse expediente ao Tribunal de 
Contas. e hã dias, semana passada, o Sr. Presidente mandou me entregar, sem 
nenhum expediente, um ofício com as informações: uconfidencial". Não sei 
nem quem entregou esse envelope, talvez um rapaz qualquer, chegou e disse: 
a Presidência mandou entregar. Está aqui fechado até agora, não posso abrir 
nem vou abrir antes de providenciar outro expediente ao Tribunal de Contas. 
Uma informação que nós pedimos, o último ato da Presidência da Comissão, 
vem fechado e não posso ler. Não abro isso até a hora em que eu apresentar o 
relatório. O Sr. Presidente do Senado rubricou as papeletas de abertura indi
cando que estâ fechado, eu não sei do que se trata. O sigilo, o secreto, o confi
dencial, presidem ainda o Programa N_uclear. Sabe V. Ex• que quando daque
les trabalhos em que nós, V. Ex•, o Senador Franco Montoro, o Senador Ro
berto Saturnino e outros Senadores, apresentamos vários documentos confi
denciais em branco - apresentei vinte documentos em branco, vindos da 
K VU para a N UCLEBRÁS e tidos como altamente confidenciais. Estâ se ne
gando ao povo o conhecimento dos fatos. O Relatório do Senado vai sair e 
ninguém vai saber o preço em que ficou, ninguém vai saber nada; tudo sigilo
so. V. Ex• tem razão. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Dirceu Cardoso, V. Ex• é que 
tem razão. Quando V. Ex• mostra esse documento confidenciai eu me recor
do- e V. Ex• há de se recordar também que nós encontramos um documen
to na Comissão Parlamentar de Inquérito com todas as páginas com seu ca
rimbo de secreto. Era, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma viagem do então 
Ministro Costa Cavalcanti. Por incrível que pareça até a pane no seu avião es
tava descrita numa página com carimbo secreto. 

Veja V. Ex• esse grau de mistério, a que se refere O Senador Dirceu Car
doso, esse sigilo que cercou e que ainda cerca o Programa Nuclear Brasileiro; 
tão misterioso, Sr. Presidente, tão esquisito, que o dólar cotado a Cr$ 100,00 
contra o dólar cotado a CrS 42,00. O preÇO de quilowatt cai- só com a NU
CLEBRÂS. Acho que ela deveria realmente assessorar o Ministério do Plane
jamento porque ela deve ter uma fórmula mágica para determinar que a in
flação interna e a inflação interncional não atingirem os custos das usinas nu
cleares. ( Muiro bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- Concedo a palavras ao nobre 
Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden· 
te, Srs. Senadores: - -

O Brasil católico viveu anteontem, ontem, está vivendo hoje, dias de in
tensa demonstração de fé cristã. 

O Ciriv da Virgem de Nazaré, padroeira -do Pará, ocorrido domingo últi
mo - 11 de outubro - levou a Belém, nada menos de I milhão de pessoas, 
numa concentração católica que excedeu a todas expectativas, cuja mole hu
mana nos foi mostrada pela televisãO, qUe tr'arismitiu o momento exato em 
que o Arcebispo D. Alberto Gaudêncio, com a pequena Irriagem da Virgem 
Santa em suas mãos, abençoava a multidão e todo o povo brasileiro. 

Ontem, dia 12, dois grandes eventos gratíssimos â gente brasileira, tive
ram seu transcurso com solenidades marcantes, das quais participaram o 
mundo católico e político do País, recebendo a nossa Pãtria a bênção do San
to Padre-João Paulo II. O cinqUentenário do Cristo Redentor, implantado no 

alto da magestosa Serra -o Corcovado - e que se constitui o marco sagra
do de fé e de amor, polarizou as nossas atenções e mereceu da parte do Santo 
Padre uma bênção especial e do Governo da República, uma saudação à San
ta Imagem, proferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente, em exercfcio, 
Aureliano Chaves. 

Hoje, o terceiro evento, dia da última aparição da Virgem de Fátima-
13 de outubro! 

Foram - Sr. Presidente e Srs. Senadores - dias de intensa demons
tração de fé por parte do povo brasileiro, numa manifestação eloqüente de 
que o nosso querido Brasil ostenta o galadão de País, de maior população ca
tólica do globo. 

E para que não fique sem um registro especial essas efemérides que enle
vam a alma brasileira, estou a solicitar que sejam transcritas nos Anais do Se
nado da República, as saudações pronunciadas pelo Santo Padre João Paulo 
II, pelo Presidente Aureliano Chaves e mais, a fervorosa prece feita ao pé do 
monumento Sagrado por S. Eminência D. Eugenio Sales, Cardeal Arcebispo 
do Rio de Janeiro. 

Exaltados forma o Filho e sua Mãe amantíssima Nossa Senhora Apare
cida, padroeira da Terra de Santa Cruz, cujos festejos em Brasfiia e em 
Aparecida-São Paulo, constituíram profunda demonstração de fé do povo 
brasileiro à Virgem protetora desta grandiosa Nação. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. SENADOR A L
VIR PINTO EM SEU DISCURSO. 

O Globo - terça-feira - dia 13-10-81, Página 06 

"A MENSAGEM DE AURELIANO 

""Deus confia a cada povo a sua missão. E um dia prestaremos contas 
dos talentos recebidos, conforme nos lembram os Evangelos. 

~·o Brasil, pelas suas potencialidades e pelo carâter de seu povo, tende a 
ocupar posição cada vez mais relevante, no futuro da humanidade. 

"Nesse quadro de ir:1certeza e convulsões, mercê de nossa f~ em Deus, ha
veremos de conservar ,;erena e perene esperança. 

"Temos uma responsabilidade solidária com a pátria comum e a deve
mos preservar, por maiores que sejam os sacrificios, unida, livre e cristã. 

.. 0 seu progresso deve ser, antes de tudo, marcado pela grandeza do ho
mem, feito à imagem e semelhança de Deus. 

.. Nosso passado tem profundos vincules, com a Igreja. Nosso futuro nãc 
deve ser construido dissociado do passado. 

"O Cristo no Corcovado, cujo cinquentenário hoje celebramos, cheios 
de alegria e gratidão com as bênçãos de Sua Santidade, o papa João Paulo II, 
é o autêntico guT8 do Brasil. 

'"Sob sua proteção desejamos construir uma nação, que viva e defenda a 
paz, a justiça e a concórdia entre os homens. 

"Reafirmamos, nos exercício da Presidência da República, o inabalável 
propósito de tudo fazer, em perfeita sinfonia com o presidente Figueiredo, 
temporariamente afastado e, por cuja saúde todos oramos, a fim de que nossa 
Pátria permaneça fiel aos ensinamentos do Evangelho. 

"'Proclamamos, em especial, nossa disposição de sempre fazer vigorar a 
justiça, a verdade{ra liberdade e defender a vida humana nos seus diversos es
tágios, bem como fortificar a família, alicerce de uma sociedade verdadeira
mente humana. 

"Comemoraremos, assim, de maneira condigna o cinqUentenário da es
tátua do Cristo Redentor, a grande data para o Rio de Janeiro e o Brasil. 

.. Na festa nacional da Aparecida, mãe do Cristo, que se eleva no alto do 
Corcovado, sob a proteção de ambos, queremos reafirmar nossa crença nos 
valores eternos do espirita e a nossa certeza de que só eles podem assegurar 
um futuro promissor pará b Brasil. 

H Na perseguição desse objetivo, católicos e todos os homens de boa von
tade, acima de suas crenças religiosas, encontram na palavra de_ Sua Santid~ 
de, o papa João Paulo II, o maior líder moral de nossos dias, um roteiro seg .. 
ro. 

'"Que ao iluminar a Imagem de Cristo Redentor, e onde se revive a figura 
de Marconi, Sua Santidade aclare com suas palavras o nosso futuro e forta
leça com suas bênçãos o nosso presente. 

Brasileiros. 
"Voltemos nossas vistas e nossas orações para o Cristo do alto do Cor

covado, para que ele continue a proteger nosso querido Brasil"." 

A MENSAGEM DO PAPA 

Eis a mensagem de João Paulo II: 
·~com muito prazer aceitei o convite gentilmente formulado pela Fun

dãção Guílhernie--Marcorii e pela- Marconi Internacional Fellowship de pres
sionar o botão para acender, por via râdio, as luzes que agora admiramos. 
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iluminando a grandiosa e querida estátua do Cristo Redentor, erguida há 50 
anos no Corcovado. Fazêmo-lo também em homenagem a MarConi, aquele 
genial inventor que em fevereiro do mçsmo ano de 1931 apresentou a meu 
grande predecessor Pio XI a estação da Rádio Vaticano, cujos trabalhos 'de 
instalação dirigiu. E Pio XI reconhecia nesse gesto de acender via rádio urna 
nova maravilha da ciência aue permitia iluminar de longe a sagrada imagem 
do Senhor e de fazê-la aparecer como uma visão celeste de esplêndida clarida
de nas sombras da noite. 

"Eu desejo ver nesse acontecimento festiVo, Que se realiza no contexto da 
entrega solene do Sétimo "Marconi Internacional Fellowship" ao professor 
Seymour. A. Papert, uma homenagem da ciência à fé, homenagem da capaci
dade humana de penetrar os segredos das forças da natureza e de as dominar. 
A fé fundada na revelação do Verbo encarnado que ilumina todo homem que 
vem ao mundo sobre o sentido da vida, sobre o último significado das vicissi
'udes terrenas de cada pessoa e de toda a história. Na tua luz vemos a luz. 

"Quantos e que enormes progressos se realizaram nesses 50 anos. desde 
as pesquisas científicas e tecnológicas, mesmo no campo das telecomuni
cações. Assim, o que então parecia quase milagroso lioje parece corriqueiro. 

"Os meus cordiais votos são no sentido de que esses progressos, median
te os qUais o homem, feito à imagem de Deus, reflete a própria ação do Cria
dor do universo e cumpre o mandato de subjugar e dominar a terra, se orien
tem para o serviço exclusivo do homem. de cuja dígnidade e garantia Cristo 
Redentor do homem. no seu significado mais profundo, e contribuam para a 
compreensão, para o entendimento e para a solidariedade entre os povos. 

.. É este o augúrio que, com satisfação, dirijo ao ilustre pesquisador, a 
quem, nesta ocasião, se confere o sétimo '"Marconi International 
Fellowship", incluindo nele os nobres pesquisadores que foram distinguido_, 
com o prêmio nos anos passados e todos aqueles que, neste momento, partici
pam do solene ato. 

uRecordando. além disso, a visita que tive a felicidade de fazer ao Corco
vado, em julho do ano passado, tenho o prazer de abraçar espiritualmente, 
com grande afeto, como a prolongar o gesto de Cristo do Corcovado, toda a 
generosa terra brasileira, com todos os seus queridos habitantes. Agradecer
lhes, mais uma vez, a acolhida tão calorosa que me concederam e repetir-lhes 
que guardo a todos e a cada um dentro de meu coração, com suas alegrias e 
sofrimentos, preocupações e justas aspirações: "Que este momento de encon
tro e de encanto"- dizia então e repito agora- perdure em nossos corações 
e em nossa memória e se transforme, para todos, em fonte de paz e de graça: 
ricos e pobres, fortes e fracos e, de modo especial, para uos mais pequeni
nos", que sofrem no corpo e no espírito". 

uA todos aqueles que organizaram este encontro sobre as vias do éter, as 
autoridades e personalidades do mundo científico que participam da entreg<-'\ 
do Prêmio Marconi, a toda a nação brasileira, a todos os que nos ouvem, 
através do rãdio e da televisão, minha paterna, afetuosa bênção. em nome do 
Cristo Redentor e da mãe de nossa confiança, Nossa Senhora Aparecida." 

A MENSAGEM DE D. EUGllNIO 

A mensagem de dom Eugênio Sales junto ao monumento emocionou os 
presentes. Foi um texto como se o próprio monu.mento e Cristo estivessem fa
lando a Deus Pai e aos brasileiros: 

.. Pai, aqui estou no alto dessa montanha, riã 50 anos. 
Como meu corpo de carne foi formado célula por célula, pelas entranhas 

de uma pobre e humilde virgem, minha Mãe, Maria, assim esse meu corpo de 
cimento e pedra foi construído, esmola por esmola, por uma nação pobre. 

Estou de braços abertos, num gesto de ablação, num gesto de bênção, 
num gesto de prece. 

Oaqui acompanho as dores desses meus irmãos. Mas meU ~esto é tam
bém um gesto de bênção. 

Nestes 50 anos, niilhões subiram esta montanha para me ver e para ver 
comigo esta cidade maravilhosa. Aqui estiveram pessoas de todo o mundo, 
leigos, religiosos, padres, bispos, cardeais e 3.té um Legado pontifício, Eugê
lio Pacelli, que depois veio a ser meu Legado na Terra, com o nome de Pio 
XII e que aqui leu uma oração consagrando a mim a Pãtria querida. Entre es
ses milhões de Irmãos que aqui subiram, um me trouxe uma especial alegria. 
Seu nome é João de Deus, meu representante na Terra, que repetiu um gesto 
de bênção, a bênção com que hâ meio século abençóo este Brasil. 

Os brasileiros, erguendo aqui esse monumento. dão ao mundo um teste
munho silenc~oso de Fé. E é essa Fé que salvará o mundo. 

Eu me incorporei ao panorama desta cidade. Mas eu não sou um aciden
te geográfico que embeleza a paisagem do Rio de Janeiro; eu sou um gesto de 
Fé do Brasil que interpela o mundo. 

Pai, nesta festa dos 50 anos deste testemunho de Fé, ouve minha prece 
pelos meus Irmãos órasileiros: concede-lhes ordem e progresso, na paz, na 
justi~a e na fraternidade que os une a Ill;..,_ no mesmo amor filial a Ti." 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Aderbal Jurema. 

O SR. ADERBAL JUREMA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Secretário de Educação e Cultura de Pernambuco, o jovem professor 
Joel de Holanda, foi eleito recentemente Presidente do Conselho de Secre
tários de Educação no Brasil. E S. Ex• concedeu ao Jornal do Comércio de Re
cife, de domingo, do dia 11 do corrente, uma entrevista sobre a conjuntura 
educacional brasileira, não se atendo apenas àquela fórmula antiga, de que a 
educação resolve qualquer problema. 

S. Ex• conclui a entrevista fugindo àqueles que consideram a educação 
uma espécie de panacéia, para-corrigir ou retificar os erros da civilização bra
sileira. 

Diz ele; 

"Uma força de trabalho abundante, como no Brasil, não pode 
ser considerada um ónus pã.ra a nação e sim um fator valiosíssimo 
de aumento da produção material e instrumento indispensável de 
elaboração dos níveis de bem-estar. Para isso,. é necessário que a 
política econômica se volte para alterar profundamente a nossa es
trutura produtiva. Mas, o sistema produtivo que devemos almejar é 
aquele que. progressivamente, se apóie no objetivo da satisfação das 
necessidades mínimas de consumo de toda a população e do atingi
me.nto do pleno emprego. O planejamento do consumo e não da 
produção, deverá s.er colocado em primeiro lugar nos programas de 
desenvolvimento. O planejamento da produção deverá adaptar-se 
ao do consumo. 

Desta forma, seriam fixados padrões mínimos de consumo a se
rem'alcançados em um Lempo previsível, no máximo dentro de uma 
única geração. E a nut;ição, a saúde, a educação e a habitação rece
beriam a mâxima prioridade. ·se o nosso sistema produtivo assim 
:Ipoiar no objetivo da satisfação das necessidades mínimas de consu
no e no pleno emprego o crescimento econômico conduzirá, inequi

vocamente, a uma maior justiça social e a uma verdadeira democra
cia.•• 

Sr. Presidente, congratulo-me com o Governador Marco Maciel, por ter 
.o.a Secretaria de Educação e Cultura um homem que, embora esteja fazendo 
uma administração exemplar como educador, não colocou o problema da 
educir.ção em term,os técnicos pedagógicos, e. siin sócio~cultural. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Adalberto Sena para uma comunicàção. 

O SR. ADALBERTO SENA (Para uma comunicação.)- Sr. !'residente 
e Srs. Senadores: 

A educação vem sendo. nas três últimas décadas, um dos indicadores 
mais positivos do desenvolvimento doS povos, notadamente dos países do 39 
mundo. 

Neste período, em diversas nações desenvolveu-se um grande esforço 
para romper a histórica barreira gerada pelo atraso escolar e o analfabetismo 
entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas. 

Todavia, a tarefa empreendida por esses países, e que já lhes permitiu 
f'ormularem planos e estratégias educativas de alto grau de eficiência exigiu, 
(ambém, de seus governos, firme decisão de alocar maciços recursos para o 
seior educacional. 

Entre nós, o Ministro Rubem Ludwig revelou haver percebido a impor
tância dessa estratégia, ao afirmar que os gastos despendidos coin a educação 
são economicamente reprodutivos, não devendo, pois, ser encarados como 
despesa, mas como investimento de alta rentabilidade. 

"Meu empenho em obter o orçamento mínimo indispensável à progra
mação básica de 1982, afirmou S. Ex•. baseia-se na convicção de que a edu
cação é não somente fator crucial no :Processo de desenvolvimento económi
co, como também ponto chave do processo de desenvolvimento da nação." 

E o mesmo Ministro, discursando na abertura do Simpósio sobre a Edu
.;ação, assim afirmou: Inúmeros estudos realizados nas últimas décadas suge
rem que os gastos em educação são reprodutivos e tão importantes ou mais 
que outros tipos de investimentos, sempre que se trate de promover o desen
volvimento do País. Depreende-se facilmente deste raciocínio a necessidade 
de se promover a reformulação do problema da distribuição de recursos entre 
os setores tradicionalmente referidos como económico e social." 

Sr. Presidente~ Srs. Senadores, é de todos reconhecida a imperiosa ne
cessidade de se prover o Ministério da Educação e Cultura de mais recursos; 
ace aos inúmeros e crescentes desafios que enfrenta, como o da evasão esco7_ 
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lar, o da merenda escolar e o do aproveitamento de munares ue crianças na 
, faix~ etária até 14 anos, que se encontram fora das salas de aula. 

l"''au c ;auuu:s:s1vc1 que. cte ano para ano, decresçam a:) vctbas destinadas à 
educação, sabendo-se que só ela pode oferecer a possibilidade concreta da as
censão na escala económica e social, com efeitos permanentes, para as futuras 
gerações, ao contrário da benesse que, sobre ser efêmera, não valoriza os efei
tos psicológicos do sucess9 pessoaL 

Com fundamento nesses dactos, e senundo, como educador, a necessiOa
de de restabelecer os valores originais da proposta orçamentária, como míni
mo indispensável para a execução dos programas prioritários do MEC, tive
mos a honra de apresentar emenda ao Orçamento para o próximo exercício 
financeiro, destinando a importância de CrS 67.300.000.000,00, com recursos 
provenientes da reserva de contingência, para a função educação, em adita
mento à programação do Ministério da Educação e Cultura, nos seus progra
mas de planejamento governamental, ensinos de 19 e 29 graus, ensino supe
rior. educação flsica e desportos. cultura e educação especial. 

!Sr. Presidente, Srs. Senadores, deseJamos desta tnouna formular encare
cido apelo aos eminentes membros da douta Comissão de Orçamento do 
Congresso Nacional e aos demais senh_ore_s parlamentares, no sentido de em
prestarem seu apoio àquela emenda, a fim de que o Ministério da Educação e 
Cultura possa desenvolver seus importantes projetas e programas de desen~ 
volvimento e expansão das diversas ãreaS: do ensino, da Campanha Nacional 
de Alimentação Escolar, do PRONASEC/PRODASEC, que atende as peri
ferias urbanas de nossas cidades, zonas de conturbada e permanente crise SoM 

:aJ 

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente (1.-f~ito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo" palavra ao nobre Se
nador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (Pronuncia o seguir ~ discurso. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Venho recebendo, ultimamente, vários pedidos para que registre da tri
buna do Senado a preocupação e a admiração dos pecuaristas do Nordeste, 
que registram que, por incrível que pareça, o Banco do Brasil dispõe em algu
mas agências de algumas regiões daquela área, de dinheiro para a aquisição 
de gado, mas não tem dinheiro para a compra de farelo e de torta. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, como compreender que o Banco do 
Brasil disponha de recursos para aquisição de rebanho numa área que estâ no 
terceiro ano consecutivo de seca, de estiagem, e falte o elementar, o essencial, 
que é o dinheiro para aquisição de farelo e de torta? Como entender, Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, que nós que somos pecuaristas do Nordeste não posM 
sarnas adquirir a torta ou o farelo para manter os rebanhos já existentes? Ora, 
pelo amor de Deus, se nós não vamos poder manter o rebanho já existente, 
para que dinheiro para adquirir mais rebanho?~ um contraMsenso, Sr. Presi
dente e Srs.. Senadores. 

Outro problema diz respeito áo ·algodão. Estamos em plena colheita do 
produto, que representa, em média, 15% da safra de 1978 ou 1979. Pois bem, 
não há dinheiro. O pouco dinheiro que existe é conseguido a juros escorchan
tes, os maquinistas não têm como arcar cOm o ônus da aquisição do produto, 
e o agricutor, especialmente o da minha área,' onde a economia depende ex
clusivamente do algodão, está sem saber o -que fazer. 

~preciso que se ressalte que o algodão é uma policultura que arregimen
ta 80% de toda a população rural. Eu não entendo, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, com a alta extraordinária do tecido, com a alta do fio e da linha baixar 
o algodão e não houver preço nem dinheiro para a compra do produto. 

Outro registro que devo fazer, nesta oportunidade, é o relacionado ao 
problema do leite, que baixou de preço. O __ Brasil atingiu, no ano passado, 
uma produção satisfatória, nos dando uma posição quase que auto
suficiente, porque passou a não necessitar de importar leite nem seus deriva
dos. E, na hora em que o Brasil passou a não ter mais necessidade de imprtar 
leite e seus derivados, o que acontece? Baixa o preço do leite. De forma que o 
grande prêmio que o pecuarista brasileiro recebeu desse Governo incompe
tente, incapaz e inconseqiiente, foi eSte; foi a baixa de três cruzeiros no preço 
do litro de leite. Em vez de, por exemplo, prover as Forças· Armadas de mais 
iogurte, mais manteiga, enfim, estifu.ular o consumo de derivados do leite, 
não, o Governo deixou o pecuaristajog~do à sua própria sorte. O grande prê
mio do pecuarista brasileiro, que evitoti que a Nação importasse leite e seus 
derivados, foi ver baixar o preço do seu produto. Quando tudo subiu, inclusi
ve os juros do dinheiro, que foi para mais de 200%, quando subiu o preço dos 
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remédios, quando subiu o preço de tudo, aí o leite teve seu preço baixado, 
numa afronta, num escárllio àquele que realmente deixou ,.. 'P~ís oró?:.imO ?' 
auto-suficiência em leite. ' 

Agradeço, Sr. J:'restaente, a deferência e fica este reg1stro, a admiração 
dos pecuaristas do Nordeste que vêem o diheiro sobrando para aquisição de 
gado, embora no terceiro ano consecutivo de seca, e faltar dinheiro para a 
compra do farelo e da torta, para ver se escapamos com o pouco gado que 
ainda possuímos. Muito obrigado! (Muito bem! Palmas.) 

o SR. PRMIUI!:NTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
, nado r Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBli
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência examina rã a soli-
citàção de V. Ex'" · 

Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró. 

O SR. MURILO BADARÚ (Para uma comunicação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na cidade de Catas Altas da Noruega, em Minas Gerais, está-se prestan
do hoje umà homenagem ao antigo Senador Levindo Coelho, com a inaugu
ração do seu busto em praça pública. 

Quero, ao fazer este registro, Sr. Presidente, solidarizar-me com essa ho
menagem, das mais justas, pois o Senador Levindo Coelho sobre ter ilustrado 
o Senado Federal com a sua passagem por essa Casa, foi um dos valores mais 
ilustres e eminentes da política mineira. 

Oriundo da Zona da Mata, deixou naquela região os exemplos fecundos 
da sua passagem pela vida pública estadual. E, mais do que isso, Sr. Presiden
te, ele, através de uma descendência igualmente ilustre, continua, através das 
gerações que sucederam, a prestar serviço a Minas e ao Brasil. E eu faria uma 
citação na certeza de que homenageio a todos eles na pessoa- do ex
Governador Osanan Coelho, que foi nosso companheiro por tantos anos 
aqui na Câmara Federal. 

Ao fazer este registro, Sr. Presidente, deixo tambem a minha solidarieda
de à homenagem que o povo de Catas Altas da Noruega, de toda a Zqna da 
Mata e de toda Minas GeraiS-presta: ao Senador Levindo Coelho. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Para uma comunicação, Conce
do a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma comunicação. Sem revisão do 
oràdor.) - Sr. Presidente, Srs~ Senadores: 

Ouvi emocionado a comunicação que o nobre Líder do GovernO, Sena
dor Murilo Badaró, fez a respeito da inauguração, hoje, em Catas Altas, na 
Zona da Mata de Minas Gerais, de um monumento a Levindo Osanan Coe
lho, um dos Senadores de Minas que mais ilustrou esta Cas-a no seu tempo. 
Além dos seus trabalhos, foí tambêm iritrodutor, no Brasil, de uma congre
gação religiosa francesa, que aqui fecundou, espalhando-se por vãriàs locali
dades do Pais, com colég.ios magníficos. Eu assisti, pessoalmente ao lado de 
Seu ·mho, a. inaug~ração de um prédio desse colégio aqui em Bras(lia, nossa 
capitaL 

Pai de Osanan Coelho, ex-Governador de Minas, que ali deixou marco 
de sua passagen, da sua visão, do seu descortino~ da sua política, da sua 
atuação na vida pública de Minas Gerais. Pai de.hduardo Coelho, Secretário 
em Minas, que tem desenvolvido uma atuação magnífica à frente de uma das 
Secretarias do Governo Francelina Pereira. 

Não aparteei o nobre Senador Murilo Badaró porque as pequenas co
municações não permitem aparte, e é a razão por que faço esta pequena co
municação. 

· Õsanan Levindo Coelho deixou uma descendência ilustre, de varões ilus
tres, que hoje ainda ilustram Minas Gerais e a sua vida pública, e é digno não 
só da homenagem de Catas Altas mas de Minas e do Brasil, pelo exemplo que 
ele deixou na vida pública daquele Estado e nesta Casa do Legislativo brasi
leiro. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estâ finda a Hora do Expe<lien-
te 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não hã quorum. 

Em conseqüência, a Presidência deixa de submeter à deliberação do 
Plenário as matérias da pauta de hoje, uma vez que dependem de votaçã"" 
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São os seguintes 
os itens cuja votação é adiada. 

I 

CohtínUãÇão da votação~ em turno único,' do Projeto de Resolução n"' 49, 
de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Pa
recer nl' 361, de 1981, com voto vencido do Senador Affonso Caniargo), ciue 
autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a realizar operação de 
empréstimo externo no valor de USS 30,000,000.1JO (tiirita milhôos de dólares 
americanos), destinado ao programa de investimentos -do Estado, tendo 

PARECERES, sob n•s 362, 663 e 664, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, JP pronuncíamento: pela constítucionalidade 

e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 2P pronunciamen
to: favorável à Emenda n9 1 da Comissão de FinaÍlças, com voto vencido, em 
separado, do Senador Mendes Çanale; e 

-de Finanças (2'~ pronunciamento: em virtude de documentação anexa
da), apresentando Emenda n"' 1-CF, com voto vencido dos Senadores José 
Fragelli, Affonso Camargo c Pedra Simon. 

(Dependendo da votação do Requerimento o• 338, de 1981, do Senador 
Dirceu Cardoso, de adiamento da votação para reexame da Comissão de Fi
nanças.) 

2 

Votação~ em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 72, de 1979 (n'i' 
3.467/77, na Casa de origem), que dá nova redação ao caput do artigo 55 da 
Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES, sob nos 248 e 249, de 1981, das Comissões: 
-de Legislação Social (ouvido o Ministêrio da Previdência e Assistência 

Social), favorâvel, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Cha
ves; e 

- de Saúde, favorável. 
3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 27, de 1981 (n'i' 
1.001/79, na Casa de ori,Sem), que autoriza o Poder Executivo- a instituir a 
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 640 e 641, de 1981, das Comis-
sões: 

- de Educação e Cultura; e 
- de Finanças. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 90, de 198! (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 608, 
de 1981, com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autoriza o Gover
no do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos c trinta e 
quatro milhões, cinqUenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívi~ 
da consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 609, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade, com 

voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 93, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 619, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em 
CrS 50.000.000,00 (cinqUenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 620 e 621, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Rainos; e 
- de Municípios, favorável. 

~ 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 95, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 625, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapá (AP) a elevar em 
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 626 e 627, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 96, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nv 628, 

de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove 
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa c 
cinco centavos), tendo 

PARECERES, sob n•s 629 e 630, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela ~onstitucionalidade e juridicidade, com 

'o to vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favorável. 

8 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nY 205, di!-1980 tapn::

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 1.356, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar 
em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta 
e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de .Municípios, favorável. 

9 

Votação, em turno ú:nico, do Projeto de Resolução n9 7, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 21, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) a elevar en 
Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, sete
centos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 22 e 23, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade; e 
- de Municípios, favorável. 

lO 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n968, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como cOnclusão de seu Parecer n9 421, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura MUnidpál de Florian~polis (SC) a elevar 
em CrS 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 422 e 423, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favorâvei. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 84, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer nl' 485, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em 
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqUenta 
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 486 e 487, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

12 

Votação, em turno único.do Projeto de Resolução n"' 91, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como,conclusão de seu Parecer n9 610, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$ 
2.722.000,00 (dOis milhões, setecentos e vinte e dois mH cruzeiros) o montante 

. de sua dívida consolidada, tendo 
PARECERES; sob n•s 611 e 612, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicjdade, com 

voto vencido do Senador Franco Montoro; e 
- de Municípios, favorável. 

13 

Votação, em turno único, do ProjetO de Resolução ri9 8, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nl' 24, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$ 
29.272.025,36 (vinte e nove mifhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e dn
co cru:zeiros e trinta e seis cent~vos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 25 e 26, de 1981, das Combsões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 
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14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 64, de 1981 (apre-
sentado pela Comissão de ~anomia como conclusão de seti Parecer n9 409, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (SP) a elevar em Cr$ 
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqUenta e cinco miÍ, nove
centos e oito cruzeir.os e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna, tendo 

PARECERES, sob n•s 410 e 411, de 1981, das Comissões: 
: ·. :.:..... de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

Voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios. favorâvel. 

IS 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apre-
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 12, dt 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezesscte mil, oitocentos c dois cruzeiros c ses
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de R:esoluçào n9 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Econon\ia como cOnclusão de seu Parecer fl9 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 
31.756.725,00 (trinta e um niilhõeS, setecelltos e cinqUenta e seis mil, seteccn
tós e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida conSOiidãda, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela- constitucionalidade e juridicidade; c 
- de Municípios, favorável. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cru:.~'ros e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, teitdo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 38, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de. Economia como conclusão de seu Parecer n~' 279, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em 
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta 
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 280 e 281, de !981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalida!fe e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 

19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 88, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 594, 
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiãs a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oito
centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiéidadc. 

20 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• lO!, de 1981 (apre· 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~ 675, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em 
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
xm.solidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitn,..inn~lidadc e juridicidade; e 
-de Municípios. favorâvel. 

21 

Votação, em turno único, do Projeto de Resomção n9 60, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396, 
de 1981). que autoriza·o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e Vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e 
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiçti, pela constitucionalidade e juridicidadc, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

22 

Votação, cm turno único, do Prójetó de Resolução n9 102, de 1981 (apre
sentado pela Coritissão de Economia como conclusão de seu Pafecer n"' 678, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvile (SC) a elevar em 
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinie c seis milhões, setecentos e dczesseis 
mil ·cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 679 c 680, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;·e 
-de Municípios, favorável. 

23 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 108, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia cõmo conclusão de seu Parecer n~' 713, 
de 1981), Que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do -Sul, a elevar 
em CrS 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e seie milhões, oitocentos e no
venta e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta c nove cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 714, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

24 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 40, de 1981? do Senador 
Lourival Baptista, soliCitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo do escritor Josué f'Jontello, referente ao ingresso do ex-Ministro 
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. 

25 

Votação, em turno único,- do Requerimento n~' 43, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, 
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de 
1964. 

26 

Votação, em turno único, do Requerimento. n~' 268, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n• 240, de 1980, do Senador Franco 
Montara, -que estabelece a participaçãõ de representante dos empregados e 
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e 
INAMPS). 

27 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 149, de 1981, do Senador 
!\{aura Benevides, solicitando a transcrição, nos AnaiS do Senado Federal, do 
artigo intitulado "O Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Monc
târio", de autoria dO economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do 
Brasil, edição de 23 de junho de 1981. 

28 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 313, de 198f, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c. do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n• 156, de 1979, do Senador Hum
berto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras provi
dencias. 

29 

Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nq 22, de 1981, 
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores 
colaboradores e auxiliares de ensino, e dã outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 654 e 655, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiçà, pela constitucionalidade e juridicidade e, no 

mérito, favorável; e 
- de Educação e Cultura. favorável. 

30 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 117, de 
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como incero•: 
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vo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pe
las pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dâ outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 204 a 207, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto em separado .do Senador Aderbal Jurema; 
-de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador Josê 

Lins; 
-de Economia, favorável, com voto vencido do Senador Josê Lins; e 
- de Finanças, favorâvel. 

31 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos 
termos' do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre .a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitéri~s, tendo 

PARECER, sob n• 1.006, de I980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Ader
bal Jurema. 

32 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n• 142, de 1980, do Senador Orestes Quêrcia, alterando dispositivo da 
Lei n• 3.807, de 26 de aEosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Pre
vidência Social, tendo 

PARECER, sob n• 1.034, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e JustiÇQ, pela inconstitucionalidade. 

33 

Votação, em primeiro 'turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Internei), do Projeto de Lei do Se
nado n9 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de 
renda o 139-salário, tendo 

PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão: 
- de Constituicão e JfJ.f:tiça, pela inconstitucionalidadP. 

34 

Votação, em primeiro turno (apreciação -preliminar da constitucionali
dade ejuridicidade, ngs termos do art. 296 do Regimento Interno), cio Proje
to de Lei do Senado n• 163, <:te 1980, do Senador Orestes Quêrcia, que dispõt 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo 

PARECER, so~ n• 1.009, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injurididdade. 

35 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de lletim (MG) a elevar em 
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e se~centos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 198I, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, do Senador Dir

ceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Cons-
tituição e Justiça.) -- - -- -

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a palavra ao nobre Se
nador Evelâsio Vieira. 

O SR. EVELÁS/0 VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, .SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLJ. 
CADO POSTERIORMENTE 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a palavra ao nobre Se
nador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte dtscurso. Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Logo nos primeiros dias deste semestre toda a nação brasileira foi toma
da de susto por uma série de colocações feitas por porta-vozes oficiais, a res
peito da questão da crise da Previdência Social do pafs. E de tal modo o qua
dro .nos foi pintado, de tal r11aneira a crise nos foi apresentada, que a nação 
inteira passou a compreendei- estar vivendo, o sistema assistencial previdcn
ciârio do País, uma crise extremamente profunda e da qual apenas sairia_ se 
conseguisse, efetivamente, auntentar a receita para o chan'Iado Fundo de As
sistência e Previdência Social. 

De tudo o que ficou patente foi a forma antidemocrática com que o pró
prio Governo tomou decisões a respeito, o que não nos supreende porque 
essa tem sido a forma em todo o decorrer desses últimos 17 anos de Governo 
neste Pais. Tanto a forma foi antidemocrática, de procurar a solução para < 
problema da crise previdenciária, que algumas das Comissões técnicas desta 
Casa chega~am a aprovar requerimentos, alguns dos quais, inclusive de mi
nha autoria, bem como de outros parlamentares oposicionistas, conVidando 
os Srs. Ministros Jair Soares, da Previdência e Assistência Social, e Delfim 
Netto, Ministro Chefe de Plan~amento da Presidência da República, para vi
rem debater com os Senadores, ~ntes que o Governo tomasse alguma decisão 
considerada definitiva e, ao mesmo tempo, convidando as partes mais direta
mente inte~sadas na questão e que não foram ouvidas: os trabalhadores e os 
~mpregadores brasileiros. 

Uma das Comissões, eminente Presidente em exercício desta Casa;ve.Ja 
bem V. Ex•, chegou a receber, formalmente, uma resposta do Ministro Jair 
Soares, que não compareceria àquela Comissão antes que o Governo tivesse· 
uma posição defini,da, porque diante dos membros da referida Comissão esta
ria ele defendc~do a posição oficial do Governo. 

Vejam os Srs. onde estamos, o que também não nos surpreende. Nós da 
Oposição, sobretudo, de que a esmagadora maioria do povo brasileiro já sa
bemos, há muito tempo, onde estamos. No entanto sem nenhuma discussão 
-esta é a verdade- com Os setores diretamente interessados e muito menos 
com o Congresso Nacional c muito menos ainda com o seu próprio Partido, o 
PDS, o Governo enviou para esta Casa a Mensagem n9 85/81 do Congresso 
Nacional, capeando o seu projeto de Lei n9 22/81, cognominado pela impren
sa de ''pacotinho da Previdência". Pacotinho, sim, concordo, realmente, de
pois de todo o azãfama criado, de toda a barulheira criada, de toda a confu
são criada, mais parecendo uma cadeia de montanhas intransponível, esta ca
deia de montanhas "pariu um rato", se me permitem. Depois de todo o pre
paratório, eminente Seriador Luiz Cavalcante, da artilharia, durante alguns 
meses, lá nas caladas dos gabinetes oficiais, a Nação ouviu um ''tiro de tra
que". 

Leio um período da Mensagem dO- Governo, que não tem mais do que 
meia dúzia de períodos. Isto numa total desconsideração para este Congi:es
so, no meu modo de ver. A mensagem não explica coisa alguma, o que tam
bém não nos surpreende. Creio cu que a esta altura, desrespeitar o Congresso 
N acional.é desrespeitar aquilo cfue o povo ainda possui cm termos de repre
sentação democrática e representação popufar. Portanto, é um desrespeito à 
Nação e ao povo como um todo. Foi um desrespeito porque é uma mensagem 
lacôniCa. Depois de toda discussão da crise previdcnciâria, depois de todo da
quele barulho, o Governo nos manda, Capeando o Projeto n9 22/81, uma 
mensagem extremamente lacônica, e apenas descÇtiva. Ele descreve um por 
'lm ou vários artigos do seu projeto, pretendendo alterar a legislação previ
denciAria qüe ainda existe. Ela diz o seguinte:" 

Com efeito, é do conhecimento de todos a crise conjuntural que. 
atravessa o complexo previdenciârio-assistencial brasileiro, carecen~ · 
do, por conseguinte, de um ajustamento, as normas legais que re
gram a geração de recursos, a concessão, manutenção e pagamento 
de benefícios previdenciâ~ios, tanto quanto aquelas pertinentes à si
tuação dos segurados que se inativam e dos que, aposentados, retor
nam ii atividade. 

É o único Período de toda a mensigem que se refere à crise prevtden· 
ciária, classificada pelo Governo oficialmente de crise conjuntural, apenas de
vido às circunstâncias atuais viviââS Pelo País e seus influxos sobre o sistema 
assistencial previdenciário brasileiro. O projeto c~ si tem três pontos básicos·. 
O primeiro é o que exclui do fator do reajl;lstamento os valores do b_en_efício 
concedidos aos. aposentados de até três salârios mínimos o percentual de 10% 
sobre o lndice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC; o segundo, sus
pende do pagamento da aposentadoria o segurado aposentado por tempo de 
serviço que retomàr ao trabalho; e o terceiro, eleva o limite máximo do 
salário-contribuição de ro ·para 20 salários mínimos. -

Essa proposta do Governo que será examinada pela Comissão Mista do 
Congresso Nacional. ainda esta tarde é. além de perversa, ineficaz. 
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O Sr. Luiz Cavalcante --:- V. Ex• permite'? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Ouço V. Ex• com imenso prazer. 

O Sr. LUiz Cavalcante- Cabe inteira razão ao Governo-ao cpnsiderar a 
crise da Previdência com conjuntural. Na verdade e:la' é conjuntural. A P'revi
dência vinha equilibrada, receita e despesa, através todos os Ministérios, to
das as suas administrações, até que chegou essa conju!ltura da administração 
do Ministro Jair Soares. Então foi essa cOnjuntura que trouxe a crise da Pre
vidência Social. Daí porque dou razão aO Governo. A crise é conjUntural, e a 
crise se chama Ministro Jalr Soares. S. Ex• é um MiníStro imprevidente. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• tem razão. 
Eu queria concluir de maneira semelhante ao aparte de V. Ex• porque ou 

a crise é con}untrual e a proposta d~ Gov~rno nada tem a ver com as causas 
da crise, ou ela não ê apenas conjuntural, e precisaria sofrer um process~ de 
discussão bastante profundo, para que se buscassem as causas, para que se fi. 
zesse um diagnóstico dessa crise: O diagnóstiCo da crise não se fez, não se fez 
um diagnóstico amplo em todo os seus meanc;tros, em todas as ~~as causas e 
concausas. Não se fez, porque, nà verdade, o Gover~o não discutiu com aso~ 
ciedade, não discutiu com os segurados o problema da crise da Previdência, 
que o eminente Senador Luíz Cavalcante considera de conjuntura, na medida 
em que o responsável por ela seria apenas o Ministro Jaír Soares. 

Por ser membro da Comissão Mista que vai examinar esse problema, 
procurei adentrar um pouco mais na questão, tendo também procurado fa~ 
zer, pelo menos para mim mesmo, um diagnóstico dessa crise da Previdência; 
eu diria que, sem sombra de dúvida, existe urna sêríe de caus~ para isso. Es~ 
tabeleci como pontos básicos, pelo menos, quatro grandes causas. E talvez 
não teria como saber qual delas seja a maiS responsável pelo problema vivido 
pela Previdêncía Social. 

Não é verdade que seja apenas um estouro de traque perverso, pJrque 
pune os pequenos, perverso porque pune os aposent~dos marginalizados des~ 
te País que ganham até três salários mínimos, e ineficaz porque o que se pre
tende é reduzir despesas que, na verdade, não representam mais que tO% do 
déficit da Previdência So_cial em 1981. 

O Sr. Itamar Franco ~ Permite V. Ex' um aparte? 

O ~R. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex•, com prazer. 

O Sr. Itamar Franco~ V. Ex' nos está brindando com uma análise per· 
feita do projeto da Previdência Social, quando diz que o projeto é perverso e 
ineficaz. E eu complementaria dizendo que é injusto, mais que injusto. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -A perversidade é sempre injusta. 

O Sr. Itamar Franco - Eu queria dar--ma.ís ênfase a essa perversidade, 
até numa redundância, se fosse o caso. _O Se~ado_r Luiz O:tvalcante diz que foi 
imprevidência do Ministro ·que, nesse ãs_pecto conjulitllrãl, obri&ou o Gover~ 
110 a isso. Há pouco, S. Ex• discordava quando analisávarii6s o processo das 
multinacionais, diZendo que o problema era verde~e~amarelo. Eu perguntaria 
agora a V. Ex'-: serã que, nesse caso, o problema tambénl não é verde-ew 
amarelo? E esse verde e amarelo só caberia ao Ministro da Previdência Social 
ou o Ministro faz parte dum planejarnento global em que o próprio Presiden
te da R~pública envia essa Mensagem ao -cohgr~so Nacional. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• tem razão. Depende de como 
a gente encara as cores verde~e~arnarela; se queremos encarará~las, dcfrontã~ 
las como as cores do povo brasileiro, d~se povo marginalizado, desse povo 
impedido de participar das decisões de G-Ovei'no há 17 anos, aí, na verdade, a 
responsabilidade não C! do verde~e-amarelo. Mas se formos encarar o verde~e

·arnarelo como o oficialismo, aí sim, aí a feSpOils.ibilidade é do Governo, é do 
verde-e~amarelo do Governo. E me recuso a aceitá~ lo como verdewe-amarelo. 

O Sr.-Itamar Franco- Esse projeto ê da responsabilidade do Governo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Perfeitamente. Foi enviado a esta 
Casa pelo Governo. Quando se diz que o único responsável é o Ministro Jair 
Soares. eu concordo com uma coisa: Na minha opinião, entre as grandes cau
sas da crise previdencíária está a mã admin-istração dos recursos previden
ciáríos, a péssima administração dos interesses do Ministêrio da Previdência 
Social, que deveria ser, realmente, os interesses dos segurados, dos milhões de 
trabalhadores brasileiros que contribuem para esse fundo, para a constituição 
desse grande fundo social que- já muitos disseram e creio que é verdade
se trata do maior fundo social da Amêrica Latina ... 

O Sr. Lázaro Barboza- Permite-me V. Ex' uma rápida intervenção? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Pois não. 

O Sr. Lázaro Barboza - Senador Hc;mrique Santillo, o chocante na 
anãljse da injustiça desse projeto enviado pelo Governo, propondo essas alte
rações na Previdência Social, é que o projeto penaliza- como acentuou V. 

Ex' -- o_ h_gmem humilde, o homem que ganha dois, três salários e que não 
tendo condições de sobreviver, já aposentado, busca um outro trabalho e, aí, 
perde o amparo da PrevidênCia. Mas, nobre Senador Henrique Santillo, hã 
órgãos do Governo, há algumas empresas estatais e paraestatais que têm nos 
seus quadros dezenas e dezenas de militares da reserva remunerada, oficiais 
de alta patente. Quero referirwme a algumas empresas que chegam a ter mais 
de cem oficiais superiores das Força~ Armadas, da reserva remunerada e que 
juntam polpudos vencimentos de diretores, de assessores, mais não sei do 
que, aos soldos que não são pequenos. Mas, o pobre previdenciârio aposenta
do, na faixa de dois ou três salários, se arranja.r qualquer outra coisinha para 
fazer, tentando assim levar mais pão à mesa para os seus filhos, esse perde o 
apoio da Previdência. 

O SR. HENRIQUE SANTILLQ -V. Ex• tem inteira razão e veja V. 
Ex* o seguinte: constituem estes. os pequenos, até três salários mínimos, 86% 
dos segurados aposentados deste País; 86% dos mais de 8 milhões de segura
dos aposentados neste País. 

O SR. MAURO BENEVIDES _:Permite V. Ex• um aparte, nobre Sena
dor? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex• com imenso prazer. 
O Sr. Mauro Benel·ides - Veja, -eminente Senador Henrique Santillo, 

que chegamos a todas essas dolorosas constatações e o Congresso se queda 
diante da impossibilidade de reformular, como seria exigido essa proposição 
do Poder Executivo que já vem beneficiada pela invocação do dispositivo 
constitucional pertinente ao decurso de prazo. Reúnem~se as Comissões Mis~ 
tas respectivas mas, diante de uma imposição de intolerância assumida pelo 
Governo, levando, inclusive, pelas notícias de imprensa o relator da matéria a 
exonerar~se de suas funções, nós realmente chegamos a esta dolorosa consta~ 
tação: as falhas, os erros silo clamorosos e, lamentavelmente, não podemos 
alterar essa proposição para aqui envíada pelo Poder Executivo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• tem inteira razão. Essa é uma 
questão que precisaria, inclusive, ser bastante discutida no senado Federal. 
Na medida em que um relator, indicado pela Liderança do Partido do Goyer
no, tenta absorver, aproveitar algumas emendas das cento e trinta e nove 
apresentadas ao projeto, na Comissão Mista que examina; na medida em que 
ele tenta aproveitar alguma coisa, ele praticamente é vetado na sua inciativa 
e, lamentavelmente, não sei por que, não teve condições de enfrentar esse ve~ 
to, essa restrição aposta. pelo próprio Governo e renunciou, praticaménte, a 
sua condição de relator. 

Pa'rece~me que, sem dúvida, eminente Senador Mªuro Benevides, o pro~ 
jeto acabará indo a plenário sem parecer, pela não indicação de um substituto 
para o relator, eminente Senador Bernardino Viana. 

O Sr. Eyefásio Vieira - V. Ex• ~e permite um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Com Íodo o prazer. 
O Sr. Eveiásio Vieira - Em relaÇão à redução da remuneração dos apo~ 

sentados e à qualificação feita por V. Ex•, de perversa e ineficiente, quero fa~ 
zer uma abordagem em outro ângulo. Em razão da nossa enorme população 
de cento e vinte milhões de brasileiros e o seu crescimento fantásticO, porqUe 
n9s ultrapassaremos os 2ÓO milhões de braSileiros dentro de vinte anos, temos 
que dínamizar o processo econôrnico no Brasil, para prod1.:1zír bens ao consu~ 
mo interno. Para nós dinamizarmos a atividade econômica é necessário, é in~ 
dispensável, aumentarmos as equipes administrativas, quer das grandes, mé-
dias e pequenas empresas. Pois bem, em Anãpolis, Goiãnia, ou em qualquer 
parte do Brasil, o elemento torna-se um hábil administrador ao completar os 
seus 50 anos, 3.1i é que ele passa a possüir Um grande rol, um grande elenco de 
conhecimentos. Adotada esta medida, ele vai se afastar, é o grande elemento 
que o Brasil passa a perde •. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Perfeitamente. V. Ex• tem razão, na 
faixa de administração, sem dúvida. 

O Sr. E~·elásio Vieira - Em administração, eu já não quero entrar em 
outros setores mas apenas neste. Quer dizer, o Brasil não pode prescindirdes~ 
ses elementos. Não pode, sob ponto de deixarmos de avançar no desenvolvi
mento nacional. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - V. Ex• tem toda razão. 

O Sr. Evelásio Vieira- E um crime, é uma estupidez que se pratica afas~ 
tando essas pessoas da atividad~ económica. brasileira. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• tem inteira razão, mas sobre· 
tudo nessa faixa de idade, faixa etária, quando, sem dúvida, há um amadure
cimento das experiências conquistadas e realizadas no decorrer de uma vida 
inteira e a nível de conhecimento, de aplicação de conhecimento, o rendimen
to é muito superior. Isto ê provado cientificamente. 
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O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex• um apàrte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Pois não. 

O Sr. Itamar Franco- Nobre Senaaor Henríque Santillo, apenas uma 
pergunta: por que o Governo não retira esse prOjeto? O que falta ao Gove"r~ 
no? Trata-se de um projeto que tem merecido a repulsa, não apenas do Con
gresso Naciorial mas, como V. Ex'- diz, dos aposentados, de 80% daqueles que 
vão beneficiar-se do lndice Nacional .de Preço ao Consumidor, em mais de 
10%? Qual a insensibilidade que não faz com que o Governo retire esse proje~ 
lo'? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Teme, segundo o meu modo de ver, 
esse Governo entregar, pelo menos a uma parcela da socidade ou uma parcela 
do Congresso Nacional, alguma iniciativa no processo legislativo. Esta é a 
verdade. Ele tem agido, sobretudo nos últimos dois anos .em que houve uma 
certa abertura, de forma a controlar rigidamente, toda e qualquer iniciativa 
CI11 todos os campos da vida nacional e não quer abrir mão disso. A meu ver, 
não pretende abrir mão disso, na medida em que teme, pelos equívocos come
tidos, pela inCompetência, pela má fé, pelo que existe de distorcido que isso 
lhe escape das mãos; teme perder o c~ntrole desS;C processo,. sem dúvida. se 
não estivesse o Governo, a estas alturas, sob este aspecto fraco eu estou certo 
que ele estaria permitindo-que o Congresso Nacional, atra~és de seu pàrtido, 
que é majoritário nesta e na outra Casa, pudesse reforrnulá~lointegralmente 
para fazer justiça e para estabelecer o processo de eficácia nas medidas nor
mais. 

O Sr. Itamar Franco - Veja que fiz a pergunta exatamente 
quando V. Ex'- observou que o próprio relator,- se ainda fosse relator da 
Oposição tudo bem - o relator do Governo não teve liberdade de ação. Se 
essa liberdade de ação é negada a um Senador dO Partido do Governo, esta é 
a razão pela qual eu questionei V. Ex• Per que então o Goverrro não retira 
esse projeto? Se ele não dá liberdade ao Congresso Nacional, se ele não dá li~ 
berdade ao seu partido, que aliãs é um partido que apenas apóia, é um parti
do que não tem influência, é um .,artido que não dita normas ao ~ecutivo, 
:sse Governo poderia, então, retirar este projeto, o que confirma a minha te
se, de que não é apenas o Ministro da Previdência que é o responsável, Sena~ 
dor Henrique Santillo; há coisas di(erentes~-hâ Coisas mais sérias aí que estão 
a impedir a retirada desse projeto. 

O SR. HENRIQUE SANTJLLO - E lógico, e estou aqui justamente 
abordando esse aspecto. V. Ex•, tem razão. Coloco como uma das causas a 
mã administração do Fundo Previdenciâiio do Ministério da Previdência e 
Assistência Social, e é fáCil de comprovar isso. Pelo simples fato - vejam 
bem - de existir ali um sistema de computação chamado DA TAPREV, que 
é considefado o mais sofisticado e o maior da América Latina e que nos cus
tou, a nós brasileiros, os olhos da cara e, ao mesmo tempo, eminente Senador 
Itamar Franco, não poder fornecez: à Nação números da crise que coincidam, 
porque até hoje não existem números que coincidam. A imprensa jã passou 
até, no sentido humorístico, a dizer: "números do consenso~·. Então, admite
se consensualmente que o déficit este ano será de 180 bilhões de cruzeiros: 
admite-se consensualmente que as empresas privadas estej!3-m deyendo 18 bi~ 
lhões de cruzeiros à Previdência; admite-se cOnsensualmente que o Governo 
esteja devendo à Previdência Social cerca.de 90 bifhões de cruzeiros. Mas, na 
verdade, não hã núiTteros que coincidain. Atê o próprio Presidente Figueire
do fez, antes do seu enfarte do miocárdio, u~a alusão a isso: ~'Quero núme
ros que batam". Isso é a prova inequívoca da má administração de um siste
ma que tem sob a sua responsabilidade o maior fundo social da América Lati-
na. 

A verdade, Srs., a verdade mesmo é que algumas pessoas confundiram 
- sobretudo o Ministro do atual rnand~to deste ·Presidente da República -
democracia com injunção política subalterna nos negócios públiCos. Esta é a 
verdade. 

O exemplo mais claro dessa confusão se deu justamente no momento de 
se compor a nova administração do Ministério da .Previdência e Assistência 
Soci3.1 do atual mandato presidencial. Foi quando o Sr. Ministro chamou to
dos os parlamentares da ex-ARENA- agora PDS- e lhes disse que entre
garia, para a indicação de cada um, nos seus respectivos Estados, os vãrios 
cargos de administração da Previdência Social. Srs. Senadores, ninguém brin~ 
ca ou faz demagogia com a Previdência Social sem que alguém seja punido; e 
no caso, lamentavelmente, o punido não é o Ministro; o punido não' está seri
do o Governo, porque se pretende transferir a punição para os 86% dos apo
sentados que recebem até 3 salários mínimos. 

O Sr. Itamar Franco - Muito bem! 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Esta é a grande g.uestão. 

Não precisaria ler, aqui, uma série ele recortes de jornaís e revistas 
indicando-nos, na ocasião, todo o processo de escolha dos que estão adminis
trando hoje, ainda, a Previdêncía Social d-eSte País; não precisaria; é fato 
público e notório~. 

Esta causa, que é a má administração, não é á única. Sabemos perfeita
mente, como bem disse o eminente Senador Luiz Cavalcante, que até há pou
co tempo estava a Previdência S9cial em equilíbrio orçamentário; a receita es
tava crescendo no mesmo modo, no mesmo ritmo, às mesmas taxas de valo
res reais qúe a despesa previdenciãria. No entanto, de 1976 para cá, sobretu
do 1977, mas com recrudescimento no final de 1979 e no ano de l980,já recei
ta e despesas começaram a cair. 

Em 1980, Srs. Senadores, a receita da Previdência Social teve um cresci
mento negativo em valor real; cresceu em menos 6%, pela primeira vez em sua 
história; desde as primeiras Caixas de Pensões e Aposentadorias de 1923, pela 
Primeira vez em sua hiStória, a Previdência Social no Brasil teve, no ano pas
sado, um crescimento negatiVo, em valor real de sua: receita. 

A despesa também decreSceu, a despesa também reduziu-se~ mas não ao 
ritmo, não na mesma proporção que a receita. Os números começaram a não 
se chocar mais, os números começaram a não bater mais; foi criada e gerada a 
confusão. E. lógico, Srs. Senadores, está na cara, é a política aconômica restri
tiva, é a política econômica recessiva deste Governo, reduzindo o nível de em
pregos e, ao mesmo tempo, reduzindo os níveis salariais dos já empregados, 
em valor real. É óbvio isso; parece claro, há uma coincidência perfeita entre a 
redução do valÇ>r real da receita e a política económica restritiva adotada pelo 
Governo. Esta é: uma causa; é óbvio que há causas para um aumento muito 
grande da receita previdenciária: ela deu saltos até 1976. Quem não sabe que 
parcelas enormes da população economicamente ativa deste Pais foram in~ 
corporadas à Previdência Social, sobretudo até 1976? Quem não sabe disso? 
Todos os trabalhadores autônomos, as domésticas, todos os trabalhadores 
rurais, através d~ anexação do FUNRURAL, e daí para a frente, sobretudo 
os empregadores rurais, que passaram a ter o direito de contribuir diretamen~ 
te com o INPS, foram incorporados à Previdência. 

O Sr. Itamar Franco - E mais os d!r~tores das empresas estatais ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Os diretores; todos considerados 
autônomos; p.erfeito. Isso tudo levou a receita a saltos elevados. No entanto, 
é preciso verificar que depois de 1976 esses saltos não se efetivaram. E hã uma 
debâcle na receita, no momento em que se constata uma política econômica 
restritiva. neste País. 

As' despesas - é logico pensar - não poderia~ acompanhar o mesmo 
descenso, o mesmo decréscimo da receita. Somos um pais de uma população 
doente, carente, su.bnutrida; somos _um país de trabalhadores que se alimen~ 
tam mal, vivem mal; somos, portanto, um país em que os trabalhadores natu
ralmente, nos momentOs de crise, em desespero, aumentam as filas diante das 
agências do INPS, para tentar algum recurso, para não morrerem de fome 
com seus filhos e suas esposas. Houve, portanto, uma demanda maior, dada a 
política econôinica restritiva." HoUve ·uma demanda maior por parte dos tra~ 
balhadores, que, segundo os experts, seria a causa, a justificativa para um 
descenso um pouco menor da despesa em relação à receita. Daí, o' problema 
do déficiÍ ainda ser conjuntural- concordo. A primeira causa: mâ adminis~ 
tração - conjuntural - concordo. A segunda causa: mâ política econômica 
restritiva - conjuntura naCional; conjuntural. A terceira causa: a evidente e 
flagrante redução d!f_contri_buição da União para o Fundo de Assistência e 
Previ.dência Social. -

Sabemos que, historicamente, a União contribuía com um terço para o 
fundo previdenciârio; as empresas contribuíam com um terço, não sobre a fo~ 
lha de salário, mas sobre o faturamento bruto- o que através das alíquotas, 
mais ou menos, perfazia Um terço desse fundo - e os trabalhadores, através 
dos descontos do salário, com o outro terço. Aos poucos, no entanto, esse 
quadro foi se alterando, mas em prejuízo dos trabalhadores, dos assalariados, 
porque a União, que até 1973 contribuía com cerca de 10% desse fundo, em 
1980 - vejam os Senhore~- contribuiu apenas com 3,4% do fundo previ
denciário; ou seja, ela, que manteve quase durante dez anos, mais ou menos 
IJ.ma taxa, uma participação proporcional de 10%, começou a reduzir drasti
camente, a partir de 1974, chegando no ano passado a 3,4% de participação 
apenas, em relação à totalidade, ao total deste fundo previdenciãrio. Quanto 
às empresas, eu diria que na medida em que passaram a contribuir sobre a fo
lha de salários, também elas passaram a contribuir relativamente menos. 

Sabemos perfeitamente 4.ue com o processo de modernização da econo
mia, o capital, em muitos aspectos, começou a substituir a mão de obra, co
mecou a substituir o .trabalh.:1do: .J·cduzindo-se. 9ortanto, o número de trahil· 
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lhadores em relação ao capital investido, o que significa, indiretamente, uma 
contribuição menor, mais reduzida, das empresas, sobretudo das empresas 
multinacionais, mas sofisticadas, de produção moderna mais sofisticada. Os 
trabalhadores, esses continuaram sendo penalizados - no caso - com os 
seus descontos na folha salarial, do mesmo modo que se fazia, historicamen
te, no início da previdência social. 

O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex• p"ermite? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Com muita honra. 

O Sr. Luiz Cavalcante- O eminente Senador Paulo Brossardjá chamou 
a atenção deste plenãrio, num dos seus últimos pronunciamentos, para o fato 
de que a mensagem presidencial dirigida ao Congresso Nacional, no ensejo 
da reabertura dos nossos trabalhos, não contém uma linha sobre a previdên
cia social. O Presidente - digamos assim: o grande autof da mensagem -
entre as vârias dificuldades e os eStrangulamentos pelos quais o País passa, 
não vislumbrou nada em relação à Previdência Social. Então, a Previdência 
Social estava no melhor dos mundos; três m~es depois, desaba. Ora, a men
sagem é apenas nominalmente do Senhor Presidente, mas, naturalmênte, 
para cada se to r, ela é setorial. Na parte de previdência, os subsídios têm que 
ser emanados da Previdência Social e o Ministêrio nada pediu ao Presidente, 
não deu nenhuma demonstração do estado calamitoso em que se achava. En
tão, volto a dizer que a crise é conjuntural, porque O Ministro se descui<)ou e, 
aqui, valho-me de um versinho de Camões, do meu querido xarã de um olho 
só, que dizia: .. Jamais louvarei o capitão- que n'ão cuidou". Este capitão, na 
Previdência, se chama Jair Soares, foi o homem que não cuidou em tempo do 
terremoto que vinha pela sua Previdência. 

v SR.~ HENRIQUE SANTJLLO- V. Ex• há de veriticar que eu, até 
agora, tentarl.do apontar as causas da crise previdenciãria, fiz referência às 
causas conjunturais. Entretanto, vamos abordar um pouco mais pr:ofunda~ 
mente essa crise e verificaremos cjue existem também causas estruturais. Por 
exemplo, quem desconhece que, nos últimos anos, a Previdência criou uma 
série de aposentadorias especiais? Isso é estrutural, não é conjuntural. E es~ 
trutura da Previdência; ela criou uma série de aposentadorias especiais, que, 
obviamente, aumentaram a despesa previdenciãria. 

Pergunto a V. Ex•: o Estado deu ao Fundo Previdenciãrio a necessária 
contrapartida? Não. Ao contrário, o Estado reduziu a sua participação no de
correr dos anos. As aposentadorias especiais concedidas pela Previdência So
cial atê hoje, segundo meu modo de ver, pois estou convencido de que a apli
cação, na área social, deveria ser muito maior neste País, são insuficientes. 
Mas, esse e utn dever do Estado e não do Fundo Previdenciârio, constituído 
pela participação dos tç~balhadores, .dos assalariados. Mais_ de 70% dos que 
contribuem para a constituição desse FUndo ganham menos de três salários 
mínimOs. São dados fornecidos pela própria Previdência Social. Então, iSso 
não é juSto, não é: correto, essas aposentadorias, essa assistência social, estão 
insuficientes, muito mais do que isso está a necessitar este País, muito muito 
mais do que os minguados recurso..s. que este_ Governo aplica na ãrea social, 
está necessitado este País. No enianto, essas aposentadorias especiais estão 
sangrando o fundo previdenciãrio brasileiro, porque o Estado não ofereceQ a 
necessãria contrapartida, em tCrmos de i-eéeita. Na verdade, decresceu.de 10 
para 3,4% a sua participação na constituição desse mesmo fundo. Então, isso 
é estrutural. Outro caso estrutural ê o problema da assistência médica; _é uma 
--ausa estrutural. E óbvio. E a estnihifã. da Previdência Sociàl que peca; é a es~ 
trutura da Previdência Social que é vicíada, sem sombra de dúvda. Hã aí tam
bém o dedo do Sr. Ministro atual, porque o Sr. Minis~~o ~tual, mesmo fazen~ 
do crítica-s ao modo como se faz e se promove a assistência lnédica, na verda .. 
de, tem estimulado essa mesma assistência médica que aí estã. 

O que nau se pode concordar, emmente Senaaor, é com colocações feitas 
pelo próprio Governo,_ no sentido de transformar a assistência méPica previ~ 
denciâria no único bode expiatório da crise previdenciãria. Aí, não concordo 
e tenho números para discordar, com base, com fundamentos. Na verdade, 
em 1976, a assistência médica representou 31,6% de todis as despesas previ
denciárias; em 1980, representeou 27 ,3%. Na verdade, de 1976 a esta parte, es~ 
tâ decrescendo a despesa relativa com a assistência médica. Ela não pode ser 
t'ransformada nutn único bode expiatórfo da crise previdenciãria. Existe o 
problema da assistência médica oferecida pela.. Previdê-ncia Social, n~te País? 
Existe. Ela estâ em crise? Está. A própria classe médica, ou melhor diria, seto
res amplos da classe médica têm se mobilizado no sentido de discutir esse 
problema, porque ele efetivamente existe? E verdade, têm se mobilizado; ele 
existe. Na verdade, a assistência médica oferecida pela Previdência1Social.fez 
da medicina deste País uma atívidade de mercearia de baixo quilate; estimu
lou o processo nefando da· comercialização da doença. A Previdência Social 

não é um fundo, hOJe, dedicado à saúde. Dedica-se à doença do brasíleiro, es
timula e transfere boa parte disso, grande parte disso à iniciativa privada que 
se enriquece na exploração da doença de milhões de brasileiros. E estrutural. 
E preciso mudar isto; é preciso, não reduzir os recursos dedicados à saúde e à 
assistência médica. mas, ao contrãrio, está este País com 40 milhões de brasi
iearos sem ass1stCncia médica ainda e, portanto, a necessitar de maiores recur
sos, mas, que sejaltl eles bem aplicados, que sejam eles aplicados, sobretudo, 
nas atividades básicas de saúde, de tal modo que, nessa porta de entrada 
imensa, nessa porta de entrada enorme, gigantesca, na bas.e social, porta·de 
entrada para os hospitais, para as clínicas especializadas, se transforme numa 
efetiva contençãO de necessidade médico-hospitalar, de necessidade de assis
.tência sofisticada, porque este País, antes de ter arterioesclerose, ainda tem 
fome, antes de ter problemas coronários, ainda tem verminose a carcomer a 
saúde, a minar o organismo de dezenas, de milhões de filhos órfãos. 

Antes de se ter necessidade de ambulatórios e clínicas sofisticadas para 
que as elites brasileiras se beneficierri deste fundo previdenciãrio, está este 
País a necessitar de um Ministério da Saúde, não de quinta categoria, como o 
transformara, mas de primeidssima categoria, nivelado com o Ministério da 
Educação e Cultura, ilum País que prezasse a educação e a· saúde. de seu povo, 
mas, a nível de base, a nível de atividade básica de saúde. E ai que estâ o erro. 
Não que a assitência médica-esteja riadando de braçadas em recursos supér
fluos, desnecessários, pelo contrârio, estamos necessitados, nós, cento e vinte 
milhões de brasileiros, de maiores recursos aplicados nesta án;a, mas que se
jam, efetivamerite, bem aplicadOs. 

E por isso que· se multiplicam as fraudes, multiplicam-se as fraucres na as
sistência médica, é. por isso que a assistência mêdica, ou, sobretudo, a médica
hospitalar, ~ferece condições de encher, as mancheiàs, pâgirtas de grandes 
jornais brasileiros, relatando escândalos e fraudes; é por isso que se multipli
cam, a olhos vistos, os processos de .corrupção; é por isso que alguns médicos 
e alguns hospitais chegam a transfOrmar a doença mental em doença crónica 
para faturar mais, para que as faturas noso~omiais se ampliem,· se robus
teçam, cometendo crimes hediondos contra a sociedade brasileira. Isso tudo é 
estimulado pelo sistema assistencial médico pago, regiamente, pela Previdên
cia Social. Ê por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que 1 O% dos médicos 
credenciados faturam 80% dos recursos destinados a honorários médicos cre
denciados neste País; é por isso que menos de 10% dos donos de hospitais fa
turam mais de 80% dos recursos destinados a financiar a assistência médica 
neste País, pela Pi-evidência Social. Existe, dentro do sistema previdenciârio 
assistencial, o mesmo que existe dentro da sociedade como um todo: a con
centração de recu.rsos, de rendas, nas mãos de alguns. poucos privilegiados, al
guns poucos amigos dos donos do poder. Até as entidades beneficentes que 
são beneficiadas pelo poder público, na medida em que são amigas d.os donos 
do poder. 

Tenho_ em mãos uma seqiiência de telegramas, numerados, com a data de 
emissão, número do telex, o destinatárip, o destino, o Estado, o beneficiãrio, 
a cjdad~ e o Estado do beneficiário; uma seqüência, Senhores, de 203, todos 
eles passados na última semana de novembro de 1980. E, destes 203, 149 são 
par~ o Estado do Rio Grande do Sul. Somei as importâncias e verifiquei que 
mais de 250 milhões de cruzeiros foram distribuídos, apenas na última sema
na de novembro de 1980, para unla previdência, cujq déficit consensual, por
que não há números que batam, hã de ser, este ano, de cerca de 180 bilhões de 
cruzeiros. 

Sim, concordo, pela gestão demagógica çio Fundo Previdenciãrio sObre
tudo, a confusão que se fez, propositadamente, entre democracia, partici
pação das sociedades organizadas e livres,· com injunção, interferência subal~ 
terna, m~squinha e corrupta dos negócios do Estado. 

O Sr. Lázaro Barboza - Permita-me um rapidíssimo aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO ~ Esquecer~m-se de propósito. Ape
sar dos 17 anos, não creio que desaprenderam. Não creio que pudessem ter 
desaprendido. Esqueceram-se de propósito que a democracia é, sobretudo, 
este Congresso livre, independente, soberano, capaz de decidir por si mesmo. 
Democracia deveria ser o Senador Bernardino Viana, com a sua consciência 
livre, lendo, estudando as 139 emendas oferecidas ao Projetinho do Governo 
-como já disse- perverso e: ineficaz, sobretudo perverso mas também inefi
caz, estudando-as e reformulando essa - permitam-me - indecência, essa 
desconsideração para com o Congresso Nacional, e encararido de frente a cri
se previdenciâria, trazendo este Ministro da Previdência Social para cá para 
discutir conosco. 

O que wventou o Sr. Ministro para não vir à própria Comissão Mista? 
Que tinha uma audiência marcada com o Senhor ·Aureliano Chaves. Minha 
Nossa Senhora, se um Ministro não pode· de'smar~ar uma audiência com o 
Presidente ela Re:nithlica pará fazê-la num outro dia e vir, aqui, cumprir um. 
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compromisso de discutir com os membros da Comissão Mista todos esses 
problemas! · 

Tentei estudar o assunto, tinha uma série de perguntas a serem formula
das ao Sr. Ministro. Uma série de questões que precisavam ser elucidadas 
dentro da própria- crise prevideÍlciâria. 

Democracia, portanto, seria o Sr. Bernardino Viana não ser obrigado, 
vexatoriamente, a fugir de Brasília para Teresina para iião comp-arecer a uma 
reunião da Comissão Mista i}úe estava convocada para apreciar o seu rela
tório e o seu parecer, Senhores. 

Não! Democracia para eles é chamar candidatos da ex-ARENA, derro
tados em seus respectivos Estades, para terem um emprego na chefia do 
INPS, na coordenação médica do INAMPS, e daí para frente. E quem estã 
dizendo isso não sou eu. Não vou me dar ao trabalho de ler, aqui, uma repor
tagem da revista Veja, de agosto deste ano, relatando isso tudo, relatando e 
sem nenhuma resposta dada até agora, porque sabemos verdadeiro todo esse 
processo, chegando ao ponto - vejam os Senhores - por exemplo de, em 
·São Paulo, o Deputado Cantídio Sampaio, Líder do PDS na Câmara encon
trar um coronel da Polícia Militar para o cargo de Superintendente do 
IJ:'IAMPS. 

Então, foi por aí para frente essa falta de consideração, de respeito para 
com a sociedade brasileira, o que também não nos surpreende, eminente Se
nador Itamar Franco, do mesmo modo que estávamos ambos dizendo, no 
início deste breve discurso, que também não nos surpreende esSe desrespeito, 
essa desconsideração para com o Congresso Nacional que, mal ou bem, com 
ou sem críticas da Imprensa está procurando representar a Nação brasileira: 
essa desconsideração, portanto, para com a Nação brasileira, para coin aso
ciedade brasileira como um todo, também não nos surpreende, porque 'ela é 
de longa data, ela é de 17 anos. 

No entanto, eminente Presidente, ando, nas plagas do meu Estado, per
correndo algumas cidades do seu interior, e ando sorridente e otimista, por
que estou vendo homens humildes do interior do meu Estado, de cidades, às 
vezes, com menos de dois mil eleitores e menos de dez mil habitantes, partici
pantes, interessados em ·discutir os seus problemas, os problemas-do País e, 
sobretudo, desejosos de continuarem a sua luta firme e decidida pela conquis
ta do Estado democrático neste País. 

O Sr. Lázaro Barboza - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Pois nãQ. Ouço V. Ex•, com muito 
prazer. 

O Sr. Lázaro Barboza - Senador Henrique Santillo, quero apenas me 
congratular com o discurso que V. Ex• profere, nesta tarde, lamentado, ape
nas, que seja tão pequena a presença de nossos eminentes pares. O discurso de 
V. Ex•, além de ferir em profundidade os problemas mais sérios da Previdên
cia fazçndo uma radiografia de corpo inteiro das irresponsabilidades que na 
Previdêncla campeiam, a ponto de V. ·Ex• trazer à cotação, uma relação de 
200 e tantos telegramas emitidos pelo Sr. Ministro da Previdência Social nO 
final do ano passado, se não me falha a memória, dando conta da transferén
cia de ajuda de recursos â entidades, em duzentos e poucos telegramas que V. 
Ex• pôde pesquisar, 203 beneficiam entidades do Rio Grande do Sul. Nada 
temos contra o Estado do Rio Grande do Sul, mas será que S. Ex• foi tão ge
neroso com este número tão excessivo de entidades no seu Estado, apenas 
porque um filho ilustre do Rio Grande do Sul, ou será que, por trás de duzen
tas e tantas concessões de auxílios da Previdência Social a entidades ligadas a 
S. Ex•, visava o Ministro, notório candidato a Gover"nador no seu Estado, 
aplainar os caminhos que podem levâ-lo ao Palácio Piratini? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Tem V. Ex• inteira razão. Até 
furtei-me a concluir desse modo, mas a conclusão parece-fie óbvia. Aumen
tou S. Ex• em 50% os efetivos do INPS, no Rio Grande do Sul, em menos de 2 
anos, distribuiu a mancheias recursos para entidades, para prefeituras do 
PDS no Estado do Rio Grande do Sul, sem sombra de dúvida com essa in-
tenção, intenção puramente político-eleitofeiia. --

Isso, eminente Senador Lázaro Barboza, fazendo chacota, em total des
respeito a essa sociedade brasileira que tem uma incidência de acidentes de 

. trabalho extraordinariamente elevada, fazendo-nos, também campeões mun
diais nessa questão, fazendo chacota de um País que tem, ainda, entre as suas. 
causas nosocomiai'S, nas suas causas de doença, a fome, a subnutrição, as ver
minoses, as condições insalubres de vida do povo, a alimentação inadequada,. 
a baixa ingestão de proteínas e calorias, fazendo chacota de um País que ain
da tem mais de 40 milhões de brasileiros, de pessoas sem nenhuma assistênda 
médica. 

Isso é o que nos deixa entristecidos, mas, ao mesmo te1npo, nos estimula 
e, estou ce'rto, a todos os brasileiros- a mantermos-nos firmes ness.a luta, 

com eu disse, pela conquísta de uma democracia efetiva, e que não perdure a 
punição aos pequenos, aos oprimidos, pelos erros cometidos pelos prepoten
tes, pelos que se assenhoriaram do poder contra a vontade do povo e nele se 
mantêm atê os dias atuais. 

Considero-me como-v. Ex• e demais membros oposicionistas desta Casa 
um otimista sob esse aspecto, porque vejo que a sociedade brasileira, com to
dos_ os percalços, todos os óbices, está dando passos acelerados por este cami
nho: pelo caminho da organb:ação, pelo caminho da mobilização pacífica, or
deira e, sobretudo, o caminho que há de conduzi-la invevitalmente às urnas 
de novembro de 1982. 

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

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)_: Concedo a palavra ao nobre Se
nador Nelson Carneiro por cessão do nobre Senador Orestes Quércia. (Pau
sa) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. (Pausa) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre'Senador Marcos Freire. (Pausa) 
S. Ex• não estâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

A restauração das prerrogativas do Congresso tem ·sido tese defendida, 
de maneira ardorosa, por parlamentares das duas Casa, por estudiosos do Di
reito constitucional brasileiro e por ponderâveis correntes de opiniões do 
País. 

Os Presidentes Jarbas Passarinho e Nelson Marchezan, por exemplo, as
sumiram possicionamento elogiâvel no discurso com que se empossaram nos 
respectivos cargos, a 1"' de março passado, comprometendo-se ambos a resti
tuir ao Parlamentar faculdades tradicionais, que a legislação autoritária cons
purcou indevidamente. 

Destaque-se que o Deputado Flávio Marcífío, em 1980, chegou a patro
cinar juntamente com os seus colegas Deputados Djalma Marinho e Célia 
Borja, Proposta de Emenda Constitucional com aquele salutar objetivo, Cujo 
acolhimento não se verificou em razão do comportamento intolerante em que 
se situaram as bancadas da Maioria. 

Dentre os institutos considerados afrontosos à dignidade do Legislativo 
insere-se o do decurso de prazo, com o qual se beneficiam as proposições go
vernamentais que, em tempo exíguo, deixam de ser apreciadas por Senadores 
e Deputados em decisão conjunta. 

Não têm sido escassas as ocasiões em que tal dispositivo é acionado, por 
solicitação expressã do Chefe da Nação, anulando qualquer 'esforço parla
mentar para escoimar os projetes de erros e omissões, às vezes clamorosos. 

Frustram-se, assim, Senado e Câmara no seu trabalho legisferante, im
possibilitados de participar do processo de elaboração das leis, com a conse
qüente marginalização a que são relegados, assistindo impassíveis a uma tra
mitação que em nadã. redunda, pela devolução do Autógrafo resPectivo ao 
Primeiro Mandatário, sem a sua interferência positiva. 

Em uma mesma semana, Srs. Senadores, o decurso de prazo será utiliza
do para chancelar duas mensagens de extraordinária repercussão junto à opi
nião pública do País: a que modifica a Previdência Social, hã pouco exausti
vamente discutida, e a que estende a sublegenda ao pleito de Goverhador. de 
Estado. 

Segundo calendário divulgado pela Secretaria-Geral da Mesa, a 20 e 22 
deste mês, as duas matérias serão discutidas e votadas, a primeira delas into
cavelmente examinada. pela intrasigência goyernamental, levando, inclusive, 
o relator, Senador Bernardino Viana, a exonerar-se da responsabilidade de 
oferecer o parecer respectivo. 

Não adiantaram, assim, as reuniões das Comissões Mistas, nem o es
forço espelhado na formulação de mais de uma centena de emendas, numa 
subestinação injustificável da missão atribuída basicamente ao Poder de que 
somos integrantes . 

O decurso de prazo, desta forma, vai, mais uma vez, concorrer para o 
aviltamento do Congresso, inibindo-o de um comportamento participativo, 
que tão bem o colocaria diante de todos os segmentos de nossa sociedade, 

· Resta, assim, a tentativa de rejeitar os pi-ojetos, nulificando o esdrúxulo 
instituto do decurso de prazo, na utilização do qual se atinge a própria sobe
rania do Parlamento. 

Se isso viesse a concretizar valeria a -lição ao.Executivo, quejã possui no 
exercício do Veto a prerrogativa de a.nular as alterações introduzidas em seus 
projetas pelos nossos legisladores. 
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As decisões da próxima semana poderão, sob esse aspecto, Sr. Presiden
te, assumir contorno histórico, de extraordinária repercussão junto a todas as 
~amadas da população brasileira,. (Muito bem! Palmas.j . 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador João Calmon. 

O SR. JOAO CALMON PRONUNCIA DISCU!ISO QUH, 
ENTREGUE À REVISÃO DO O!IADOR, SER,{ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Comemora~se, em todo o País, o Dia do Médico, a 20 do corrente e, ao 
lembrar a efeméride queremos agradecer, inicialmente, o convite que nos foi 
encaminhado pela Comissão Comunitária do Hospital Souza Aguiar, para 
assistir às sOlenidades comemorativas do Dia do Médico, naquele estabeleci
mento, no Rio de Janeiro. 

As comemorações deste ano se revestem de um significado especial, Por
quanto a classe, tendo realizado uma greve reivindicatória de melhoria sala
rial em dezembro do ano passado, obteve, com o novo Presidente do Instituto 
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o atendimento às suas 
justas reivindicações junto ao INPS. 

Sempre encarada como um sacerdócio, vinculada ao famoso juramento 
hipocrâtico, um dos mais belos documentos do humanismo universal, com 
um rigoroso Código de Êtica, trata-se, realmente, de 11ma das profiSsões mais 
duras e sacrificadas, quando os clínicos praticamente rtão têm horário de tra· 
balho e os cirurgiões precisam estar continuamente al 1.~rtas ao desenvolvimen
to desse setor da Medicina, um dos que mais têm r ..• ogredido nas últimas dé
cadas. 

Hoje, de mais de cem mil médicos brasileiros, cerca de trinta mil se en
contram no Rio de Janeiro, os empregados dependendo, em cerca de dois 
terços, do serviço público, os demais na luta insana diante de uma espetacular 
concorrência-, com Cerca de quatrocentos doentes para cada médico, cifra não 
registrada nem nos países menos desenvolvidos. 

Sua situaÇão salarial é, quase sempre, das mais penosas, no serviço públi
co e autárquico. Basta assinalar que, nos quadros de sanitaristas do Minis
tério da Saúde hã médicos, com tempo integral e dedicação exclusiva, gahan
do menos de oitenta mil cruzeiros por mês; em Brasília, onde, somente o alu
guel co.1some, no mínimo, um terço do ordenado, menos de sessçnta mil cru
zeiros para sustento próprio e da família, atualização da biblioteca, transpor
tes e outras necessidades. 

Porque a Constituição perrrtlte- a-o- médico acumular dois empregos, 
ocorre, paralelamente, um envilecimento dos salários, enquanto progride a 
medicina socializada e a maioria se transforma em empregado autárquico de 
instituições quase sempre desaparefhada para o cumprimento da sua finalid3.
do 

Mas, apesar de todos os percalços, a classe médica, honrando o seu Có
digo de f.tica e fiel ao juramento hipocrátiCo;COilfiritia dando tudo de si pela 
reabilitação, conforto e cura dos seus pacientes, priricipalmente num País 
onde o triste estado sanitário do povo exige sua constante dedicaç-ão e vigHân 
cia. Honra aos médicos brasileiros, no próximo dia 20. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!} 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Não hã mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designan

do para a· sessão ordinária de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO OlA 

Continuação da votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 49, 
de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Pa
recer n'i' 361, de 1981, com voto vencido do Senador Affonso Camargo ), que 
autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a realizar operação de 
emprésti~o externo no valor deUS$ 30,000,000.00 {trinta milhões de dólares 
americanos), destinado ao programa de investimentos do Estado, tendo 

PARECERES. sob n•s 362-;- 663 e 664, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, /?pronunciamento: pela constitucionalidade 

e juridicidade, com voto vencido do Sen"ador Hugo Ramos; 2P pronunciamen· 

to: favorável-à Emenda n9 1 da Comissão de Finanças, com voto vencido, em 
separado, do Senador Mendes Canale; e 

-de .Finanças (2~" pronunciamento: em virtude de documentação anexa
da), apresentando Emenda n'~ lwCF, com voto vencido dos Senadores José 
Fragelli, Affonso Camargo e Pedro. Simon. 

(Dependendo da votação do ReqUerimento n'1 338, de 1981. do Senador 
Dirceu Cardoso, de adiamento da votação para reexame da ComisSão de Fi
lanças.) 

z 
Votação. em turno único, <;lo Projeto de Lei da Câmara n'i' 72, de 1979 (n'i' 

3.467/77, na CaSá de origem), que dá nova redação ao caput do artigo 55 da 
Lei n'? 3.807, de 26 .de agosto de l960- Lei Orgânica da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 248 e 249, de 1981, das Comissões: 
-de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência 

Social), favorâvel, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Cha
ves; e 

- de Saúde, favoráveL 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 27, de 1981 (n9 
1.001/79, na Casa de_ origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a 
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 640 e 641, de 1981, das Comis-
sõe-s: 

-de Educação e Cultura; e 
-de Finanças. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 90, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 608, 
de 1981, com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autoriza o Gover~ 
no do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e tririta e 
quatro milhões, cinqUenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 609, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiç-a, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 93, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 619, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MO) a elevar em 
Cr$ 50.000.000,00 (cinqUenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 620 e 621, de '1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e 
-de Mu'nicípios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 95, de 1981 (apre· 
sentãdo pela Comissão de- Economia como conclusão de seu Parecer n'? 625, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapâ (AP) a elevar em 
Cr$ 20.000.000,00 {vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 626 e 627, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favoráVel. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 96, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 628, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a contratar 
operação de crêdito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove 
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e 
cinco centavos), tendo 

PARECERES, sob n•s 629 e 630, de 1981, das Comissões: 
-de_ Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejurídicidade, com 

voto vencido do Seilador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favoráveL 
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8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 205, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.356, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Andrê (SP) a elevar 
em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta 
e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões: 
- de ConstitUição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

9 

Votação, em turno único~ do Projeto de Resolução n9 7, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nO? 21, de 
1981), 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, sete
centos e vinte e cinco cruzeiros) o montarite de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 22 e 23, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorãvet 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resoluçãon• 68, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 421, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar 
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 422 e 423, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios. favorável. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 84, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 485, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em 
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqiienta 
mil, quarenta e seis cruzeiros e- cinqiienta e sete centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 486 e 487, de 198f; das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorãvel. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 91, de 1981 (apre
sentado pela Comissão-de Economia como conclusão de seu Parecer n9 610, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$ 
2.722.00_0,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECEREs; sob ll•s 6ii.; 6!2; de i9si; das comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Franco Montara; e 
- de Munidpios, favorãv_el. 

13 

Votação, em turno único, do Proje(ó de ResolUção n<? 8, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 24, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$ 
29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cin
co cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 25 e 26, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorâvel. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 64, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nO? 409, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (SP) a elevar em Cr$ 
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqiienta e cinco mil, nove
centos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna, tendo 

PARECERES, sob n•s 410 e 411, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 12, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios. favorâvel 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em CrS 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecen
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Munícipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em CrS 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mH, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorâvel. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 38, de 1981 (apre
sentado pela ComissãO de Economia como conclusão, de seu Parecer n9 279, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em 
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta 
e três mil, seiscentos e trinta cruzeirOs) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 280 e 281,~ de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e .TustiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfl:Hos, favorável. 

19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 88, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nO? 594, 
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiãs a con
tratar operação de crédito no valor de CrS 9.813.300,00 (nove milhões, oito
centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

20 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9101, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 675, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em 
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela coristitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favoráveL 

21 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 60, de 1981 (apreM 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nO? 396, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e 
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

22 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9102, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 678, 
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de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) a elevar em 
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida cons_olidada, tendo 

PARECERES, sob n's 679 e 680, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorãvel. 

23 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9108, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 713, 
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar 
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e no
venta e nove mil, duzentos e cinqüenta e nove cruzeiros e setenta e nove cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 714, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

24 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 40, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo do escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro 
Eduardo Portetla na Academia Brasileira de Letras. 

25 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronãutica, 
baixadas em comemoração ao 179 aniversArio da Revolução de março de 
1964. 

26 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urg"ê"iü:Ta, nostermos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Sen:id?r Franco 
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e 
empresãrios na administração da Previd~ncia Social (INPS, lAPAS e 
INAMPS). 

27 

Votação, em turno único, do Requerimento n'? 149, de 1981, do Senador 
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Sen_ado Federal, do 
artigo intitulado ·~o Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Mone
tãrio", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do 
Brasil. edição de 23 de junho de 1981. 

28 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 313, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, rios termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n' 156, de 1979, do Senador Hum
berto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras provi
dências. 

29 

votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do S~nado n'? 22, de 1981, 
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores 
colaboradores e auxiliares de ensino, e dã outras providências, tendo 

·PARECERES, sob n's 654 e 655, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no 

mérito, favorãvel; e 
- de Educação e Cultura, favorãvel. 

30 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 117, de 
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como incenti
vo fiscal, na ãrea da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pe
las pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dã outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n's 204 a 207, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto em separado do Senador Aderbal Jurema; 
-de Assuntos Regionais, favorãvel, com voto vencido do Senador José 

Lins; 
-de Economia, favorãvel, com voto vencido do Senador José Lins; e 
- de Finanças, favorãvel. 

31 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos 
termos do art. 29-6 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coVeiros e empregados em cemitérios, tendo 

PARECER, sob n' 1.006, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Ader
bal Jurema. 

32 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do ar!. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n"' 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da 
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 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. 

33 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n'? 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de 
renda o 139-salário, fendo 

PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstituCionalidade. 

34 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje
to de Lei do Senado n9 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo 

PARECER, sob n• 1.009, de 1980, da Comissão: ' 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

35 

Discussão~ em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (a
presentado pela Comissão de_Econornia corno conclusão de seu Parecer n9 
318, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jufidicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, do Senador Dir~ 

ceu Cardoso-, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Cons-
tituição é Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Estã encerrada a sessão. 

(Levanta~se a sessão às 18 horas.) 

DISCURSOP/{(iNUNCIADO PELO. SR. JOSE LINS NA 
SESSÃO DE 9-10-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSl: LINS (Para discutir.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:. 
O Presidente FigUeiredo tem feito inúmeras viagenS ao exterior, todas 

elas com o objetivo de estabelecer uma política externa mais consistente para 
o País e mais condizente com a posição que o Brasil verri ocupando na Améri
ca e no mundo. 

Chega agora, a vez de Sua Excelência viajar, visando unicamente cuida
dos com a sua saúde. A hora é de apoio e de solidariedade, e este o temos, cer~ 
tamente, de todos os membros desta Casa. 

Quanto ao pedido de licença para que Sua EXcelência viaje, a solicitação 
faz referência ao que diz o Art. 80, da ConStituição, cujo texto leio: 

"Art. 80 - O Presidente e o Vice-Presidente não poderão 
ausentar-se do País sem licença do Congresso Nacional, sob pena de 
perda do cargo." 

Como se vê, a Constituição não distingue se o Presidente ou o Vice
Presidente estão ou não licenciados para outros fins dentro do País. Nessas 
condições, a ausência do pedido, isso é: dessa solicitação ao Congresso, certa
mente poderia criar maiores dificulcades. Desse modo, Sr. Presidente, 
cumpre-se rigorosamente a Constituição. 

Quanto à busca no exterior, de cuidados médicos num campo em que a 
Medicina brasileira jã ocupa um lugar de destaque, isso se deve apenas a uma 
opção decorrente de conselhos médicos. Não hã nisso nenhum desdour.o par~ 
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a medicina brasileira. Mui to têm optado por tratamento em outros centros 
não só no caso de doença cardíacas, como de outras doenças. Membros deste 
Congresso têm usado dessa preferência, sem que isso indique qualquer des
consideração pela Medicina brasileira. 

O Sr. Alexandre Costa - Permite V. 'Ex• um aparte? 

O SR. JOSE UNS - Com prazer, nobre Senador. 

O Sr. Alexandre Costa- Quero apartear V. Ex• por achar que estamos 
discutindo demais para uma licença que, ·para nós, pouco discutimos. A posição 
do nobre Senador Gilvan Rocha é muito legítima, bem colocada, à altura da 
capacidade médica do ilustre Senador. 

O meu raciOcínio de engenheiro mostra que se o Presidente vai aos Esta
dos Unidos, é porque nos Estados Unidos ele encontrarã tranquilidade que a 
ansiedade do povo brasileiro de vê-lo bom, curado, para continuar a presidir 
a Nação brasileira, talvez aqui não permitisse. Era só isso. 

O SR. JOSE UNS - Vê V. Ex• que além de razões médicas, há outras 
razões encontradas por V. Ex~. aliãs também ponderáveis. 

Concluo, Sr. Presidente. Não há aqui discordâncias. O que há é solida
riedade. O que desejamos é que Sua Excelência seja bem sucedida em sua via
gem e que tenha um pronto restabelecimento. Todo o País anseia pela sua 
volta, com saúde, para que retome a Presidência e ajude ainda mais a este 
País. Obrigado. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PEY.O SR. EVEUSlO VIEI
RA NA SESSÀO DE 9·10-SI E QUE; ENTREGUE À REVISÀO 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Pronuncia o seguinte díscurso.)- Sr. Pre· 
sidente, Srs. Senadores: 

Como fizeram as emissoras de televisão e d6 rádio, ontem;Osjornais d-e 
hoje dão destaque a uma pesquisa realizada pelo IBOPE a respeito das maio
res preocupações do povo do Rio de Janeiro sobre os nossos mais sérios 
problemas. 

A pesquisa revelou que a maior preocupação do carioca é o desemprego 
crescente no Brasil, assunto que tem merecido a atenção especial das opo
sições, nesta Casa, que, constantemente, abordam o grave problema, tentan
do despertar o Governo para a adoção de medidas que possam reduzir e, 
amanhã, eliminar o flagelo do desemprego no Brasil. 

Voltamos, Sr. Presidente, ao assunto, procurando nos referir a essa pes
quisa. 

A orientação econômica adótada pelo Governo Federal, para resolver as 
dificuldades que o País atravessa, tem apresentado resultados favor*veis. O 
déficit comercial, pelo menos momentaneamente, deixou de existir, enquanto 
a inflação, medida em doze meses, caiu de 120 para 110%, quer dizer, IÔ pon
tos, de março último até o mês de setembro. 

A que custo esses resultados estão sendo obtidos? 
A um custo bastante elevado, especialmente representado pelo desem

prego, pelo aumento assustador do subemprego (d~ 82% em apenas um mês, 
je abril para maio), pela diminuição do ritmo de crescimento da economia. 

Muitos se dão conta, principalmente, do problema do desemprego. En
quanto isso, indiferente ou .cônscio de que este seria o efeito das medidas que 
adotou, o Governo_ apresenta palia'tivOs para o problema, que afinal não ore~ 
solvem. 

Mas a opinião públicã, Senhor Presidente, aqueles que senteln na cariJe o 
desemprego, ou a sua aproximação e que não estão protegidos o sufic1ente 
para enfrentá-lo, manifestam a sua preocupação. 

Agora mesmo o IBOPE, entidade qUe realiza constantemente aferições 
de opinião, realizou pesquisa na cidade do Rio de janeiro, -eÍltrevistandÕ 
1.000 peSso.as, das mais diVersas funções e categoria de rendimentos, e chegou 
à conclusão de que, entie todos os problemas, o mais grave com que se de~ 
fronta o Governo e aquele que solícita soluç-ão maís Urgente é o do desempre
go. 

De cada 100 pessoas entrevistadas, Senhor Presidente, 75,8% considera~ 
ram o desemprego a questão atual mais grave, enquanto 55,5%- admitiram 
também a inflação como tal. 

O Sr. Agenor Maria - Permite V. Ext um aparte? 

O SR. EVELÁSIO Vtf.IRA - Veja, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, 
que a maioria dos cariocas, e provavelmente este é o retrato dos brasileiros de 
modo geral, já não estão tão preocupados com a inflação, mas sim com o de
semprego. 

Há de fato uma tendência entre a população brasileira, acostumada a 
conviver com o processo inflacionãrio, de que o problema referido deve ter 
um tratamento prioritário, 3inda que os próprio"s preços mantenham o mes 
mo ritmo, ou até se acelerem um pouco. 

Ouço o nobre Senador Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria- Senador Evelãsio Vieira, a minha impressão é a 
de que o desempregO acelerado no nosso País·~ a conseqüência de uma políti~ 
ca económica e financeira altamente prejudicial à Nação, de um modo geral. 
Haja vista a poupança" ociosa, onde existe mais de 2 trilhões e 800 bilhões de 
cruzeiros novos, gerando uma receita ociosa extraordinãria, desmotivando a 
economia de um modo geral. A minha impressão é a de que esta é a causa 
maior, do desemprego. Congratulo-me com o discurso de V. Ex• e tenho a 
çerteza de que a Nação toda, se fosse possível fazer um plebiscito, daria co
nhecimento ao Governo da sua repulsa contra o modelo económico que de~ 
põe contra a própria segurança da Nação. Não tem sentido que esse modelo 
continue a persistir, porque ele criou uma situação realmente paradoxal: nós 
temos no País pessoas economicamente ricas e as mesmas pessoas financeira
mente desgraçadas. Temos pessoas com patrimônio gerando renda de 7 a 8% 
ao ano e se obrigando a pedir dinheiro emprestado e 100 e 120%. Não pode
mos ficar à mercê de um modelo onde o financeiro sobrepõe-se ao trabalho, à 
produção e à economia, ele um modo geral. Congratulo-me com V. Ex') pois 
é muito importante o discurso que, na tarde de hoje, V. Ex• estã a proferir, no 
sentido de que, dialogando, desta Casa saia uma pressão com o fim de coibir 
esSe modelo que, mais uma vez volto a dizer, atenta contra a própria segu-
rança nacional. ~ 

O Sr. Jutahy Afaga/hães- Senador Evelásio Vieira, peço a V. Ex'" para 
me incluir na lista de aparteantes. 

O Sr. Maurp Benevides- Eu também desejo uma oportunidade, nobre 
.Senador. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- uuvirei V. Ex•s V. Ex• tem razão, Sena
dor_ n.~t:Ilor Mana, o enxugamento do meio de circulação é uma das causas, 
mas são várias as causas do desemprego no Brasil. 

Ouço o Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy A1agalhães - Senador Evelásio Vieira, V. Ex• aborda, 
como sempre, um tema ,que é do maior interesse nacional. Realmente, uma 
das grandes preocupações da população tem sido a questão do _desemprego. 
Mas, como V. Ext mesmo acentuou, também existe uma grande preocupação 
com a questão da inflação. São dois fatos que se complementem e que, algu
mas vezes, se confrontam, porque, para combater a inflação, nós temos que 
evitar o desenvolvimento setorial, e quando existe essa crise setorial, existe, 
também, o desemprego nessa área. A respeito do aparte do Senador Agenor 
Maria, que, como- -sempre, levanta questões de interesse econômico
financeiro, eu teria que discordar de S. Ex~ quando fala na pcupança ociosa. 
Hoje, nóS estamos buscando e temos necessidade de: encontrar meios para in~ 
centivar a poupança interna, porque não podemos mais continuar em busca 
do nosso desenvolvimento às custas da poupança externa. Hoje, nós temos 
que combater o déficit, da balança comercial, para também combatermos a 
dívida externa. E, a medida que estávamos nos desenvolvendo às custas da 
poupança externa, nossa dívida externa tinha também que aumentar. São 
dois fatos que se conflitam. Nós temos que incentivar, criar condições para 
que aumente, ainda mais, a poupança interna; não a poupança interna ocio
sa. A poupança interna, no nosso entendimento, nã.o é ociosa: Ela deve ser 
aplicada para o desenvolvimento do País. Então, essa poupança interna, que 
está sendo buscada e está sendo encontrada, servirá para desenvolver o País 
no futuro. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- A tese de V. Ex• é válida. Devemos esti
mular a poupança para que o poupador, de preferência, compre ações, para 
que as empresas· possam se expandir, gerando oportunidades de emprego, 
produzindo mais para o consumo interno e, também, quando alcançar níveis 
excedentes, para o mercado externo. 

Ocorre que, no Brasil, isto não está acontecendo. Houve uma distorção. 
~o, em razão dos seus rombos no Tesouro e nas empresas estatais, 
não desejando emitir, estã oferecendo, como principal motivação para o pau~ 
pador, remuneração através de cadernetas de poupança. Letras do Tesouro, 
remuneração de 7%, 8%, 9% no mês. Isto passou a ser o melhor negócio, hoje, 
no Brasil. O empresário não tem maior inieresse em reinvestir na sua indús
tria, porque a rentabilidade é inferior à- rentabilidade que eie obtém na espe
culação finanCeira. 

É por isso que tínhamos, até alguns dias passados, uma dívida do Teseu~ 
ro para com os poupadores brasileiros, da ordem de 2 trilhões e 60 bilhões de 
cruzeiros, que é uín -problema sério também. 

O que o Governo deve fazer é suspender essas medidas drásticas de res
trição a expansão creditícia para possibilitar o crêdito ao consumidor, à em
presa produtora. 

Por que nós estamos hoje com desemprego a1armanie no Brasil? Poraue 
o povo não tem poder de compra, não tendo poder de compra, deixa de com- -
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prar, como o comércio não vende, não compra da ind6stria, e esta deixa de 
produzir. E um processo em cadeia e o desemprego estã crescendo. O Gover
no para combater a inflação e para atender às necessidades do Tesouro fez 
esse enxugamento, que é uma das causas do desemprego. 

E. preciso o Governo entender que é melhor convivermos com a inflação 
de 120%, mas, não termos o problema do desemprego. 

Porque, veja V. Ex•, com todas as medidas monetaristas adotadas pelo 
Governo, a ínflação caiu apenas "10 pontos, mas explodiu o problema do de
semprego, que é pior. Dos males vamos para o menor, isto ê evidente, vamos 
ficar convivendo com a inflação de 120%, mas não vamos permitir esse câncer 
social que é o desemprego. Isso merece uma atenção especial prioritãria do 
Governo Federal. O que nós lamentamos, o que nós sentimos, é que o GoVer
no não reúne os seus Ministros da área econômica e social para examinar o 
problema e adotar medidas que venham realmente a superá-lo. Não ocorre is
so. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÃS!O VIEIRA - Com multo prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• tem toda a razão quando fala que o 
problema primordial é do desemprego. O Governo tem que olhar para essa 
questão do desemprego, e o Governo, no nosso entendimento, está olhando 
também para essa questão. São medidas que se chocam às vezes. E V. Ex• fa
la, por exemplo, da questão das cadernetas de poupança. Mas se nós não ti
véssemos os- recursos das cadernetas de poupança, não teríamos também 
como ampliar a ârea da construção civil, que é aquela que cria o maior núme
ro de empregos. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA -O que ocorre ê que este dinheiro da ca
derneta de poupança é um grande vetar inflaCionário. Por quê? Porque o es
tabelecimento de crédito remunera o depositante a 7% ao mês e ele tem que 
fazer o repasse a 10%. 

O Sr. Jutahy Magalhães - É aquele ditado: "Se correr o bicho pega, se 
ficar o bicho come". Então, nós temos que incentivar a poupança irlterna. V. 
Ex• fala da questão dos juros. Também é outro problema grave hoje no Bra
sil. Mas se nós tivermos uma taxa de juros inferior à taxa de juros externa, 
nós teremos conseqUências também danosas a nossa economia. Então são fa
tos que se chocam. Nós desejamos juros baixos. No entender de V. Ex• talvez 
nós não necessitemos de captar recursos externos para dar condições de su
prirmos o nosso déficit no balanço de pagamentos, mas nós ainda necessita
mos desses recursos externos. Daí nós termos que incentivar a poupança in
terna para, cada dia mais, ficarmos menOs dependentes desses recursos exter· 
nos. Esse é um trabalho que não é a curto prazo. Essa política não terá resul
tados positivos a curto prazo, talvez, a médio prazo, para cima, que tenhamos 
a possibilidade de sair desse círculo vicioso. Agora, discordo profundamente 
de V. Ex• quando defende a tese de que seria melhor mantermos uma inflação 
de 3 dígitos do que combatermos essa inflação, mesmo com pequeno resulta~ 
do neste ano. Mas esperamos todos que, no próximo ano, esse resultado seja 
melhor e que a inflação cara mais ainda, com menos custo social, porque o 
início é mais duro, mas depois tudo vem mais facilmente. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - A inflação de 100, 120% no Brasil não 
tem as conseqUências tão profundas porque nós temos aqui a correção mone
tária, que é exatamente para fazer esse reajuste. Se nós tivéssemos uma in
flação nesses níveis e não tivéssemos a correção monetária, aí sim. Quanto 
aos empréstimos externos, cujo custo ê elevadíssimo, o Governo induziu o 
empresário, e até o pressionou, a apanhar empréstimos no exterior, deixando
o agora em dificuldades em razão do crescimento do valor do dólar. 

O Sr. Jutahy Magalhães- :E exato, nobre Senador. Nós usamos muito a 
poupança externa. Até então, até hã um ano mais ou menos nós buscâvamos 
muito o nosso desenvolvimento às custas da poupança externa. 

O SR. EVELASIO VIEIRA- Foi um erro utilizarmos a poupança ex
terna inclusive para empreendimentos que não eram prioritários. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Então, tivemos um aumento da dívida- exter
na. Agora temos que fazer regredir. Tivemos um desenvolvimento que foi de 
interesse nacional. As grandes obras que estão aí, que vão ter a rentabilidade 
que nós sabemos, como Itaipu e outras, com elas teremos de volta esses recur
sos. Agora, recursos que foram aplicados graças à poupança externa que nós 
conseguimos obter. Lógico que aumentou a dívida externa, lógico que os 
problemas circunstanciais hoje estão criando dificuldades também. Esse 
problema do aumento dos juros internacionais criou uma grande dificuldade 
para a nossa balança de pagamento, mas nós temos que compreender que as 
medidas, naquele momento, eram medidas mais acertadas, como hoje a medi
da mais acertada é aumc:;.nfarmos a poupança interna, no aumento proporcio
nal do nosso desenvolvimento. Esse é o trabalho que nós temos que alcançar 

hoje: nós temos que alcançar a maior poupança interna para o desenvolvi
mento nacional. 

O SR. EVELASIO VIEIRA- Aí ê que residiu o grande erro do Gover
no de V. Ex•, se utilizar da poupança externa para grandes projt::tos de longa 
maturação sem o País ter condições; aí está o resultado funesto agora do de
semprego, do subemprego crescendo extraordinariamente, de todas as nossas 
dificuldadeS-. Se o Governo tivesse utilizado a poupança externa para projetas 
prioritários, de retorno a médio prazo, a períodos rápidos, não chegaríamos 
as terríveis dificuldades atuais. 

pu. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex• ê contra o Projeto ltaipu? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Não. Mas eu fui contra ... 

O Sr. Jutahy Magalhães- Q~al o maior projetO que nós temos? Ê Itai-

O SR. EVELÂSIO VIEIRA- O maior erro nosso, Senador Jutahy Ma
galhães, foi, ao mesmo tempo, nós iniciarmos a hnplantação de Tucuruí, Itai
pu e Energia Nuclear, Ferrovia do Aço, as rodovias Transamazônica, 
Perimetral-Norte, os Pólos Petroquímicos, metrôs ... 

O Sr. Jutahy Magalhães - Mas Tucuruí é absolutamente necessária e 
prtoritária. V. Ex' me desculpe, mas ficar contra o Pólo Petroquímica do 
Nordeste é até criminoso. O Senador Mauro Benevides não vai apoiar ... 

O SR. EVELASIO VIEIRA - Mas, nobre Senador, nós não estamos 
condenando esta ou aquela obra. Estamos condenando o volume exagerado 
de obras, sendo implantado ao mesmo tempo. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Mas veja que todas as obras, Tucuruí, por 
exemplo, V. Ex'~- acha que nós poderíamos protelar a construção de Tucuruí? 

O SR. EVELÂSIO VIEIRA - Poderíamos. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Ah! Mas aí V. Ex• veja a necessidade que nós 
temos para retorno imediato, inclusive Carajâs, que é outro projeto grande 
que temos qu~ fazer, mas é um retorno Praticamente imediato o de Carajás. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - V. Ex• estã equivocado, o retorno não é 
imediato. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Não estou falando imediato. em termos de 
um ano, imediato que eu estou falando é em termos da vida de uma nação. 
Essa é a diferença que existe. Mas, Carajãs ê um dos pontos principais do 
nosso programa para o futuro, inclusive para combater essa dívida externa. E 
para termos Carajás, temos de ter Tucuruí. 

O SR. EVELÂSIO VIEIRA - Senador Jutahy Magalhães, não estou 
condenando este ou aquele projeto, estou condenando o elenco ,·e projetes, 
ao mesmo tempo, sem termos condições ... 

O Sr. Jutahy Magalhães- Mas V. Ex• veja qtie todos são necessãrios. 

O SR. EVELÂSIO VIEIRA -Não são. V. Ex• esta equivocado. Per
dão. Ai foi o grande erro. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Desses que citª-mos, qual não é necessâr~o'? 

O SR. EVELÂSIO VIEIRA - A energia nuclear, nós poderíamos ter 
adiado o iníCio desse projeto. A modernização do nosso parque industrial foi 
um avanço muito grande, sem nós termos capacidade. A construção das ro
dovias, algumas delas abandonadaS, hoje. A construção da Ferrovia do Aço, 
em mil dias tinha sido prevista. QUer dizer, este é que é o erro. Não tínhamos 
poupança interna suficiente e fomos buscar recursos da poupança externa. re
sultado; está aí a situação dramática de hoje e o Governo não sabe como vai 
sair. Então, ele quer resolver os problemas apenas com medidas monetaristas. 
Tem que operar uma reformulação na atual estrutura 'econômica brasileira. 
Enquanto não iniciarmos esse processo de reforma da nossa estrutura econó
mica, não vamos sair da situação em que nos encontramos. 

O Sr. Alberto Silva - V. Ex' me permite um aparte? 

O SR. EVELÂSIO VIEIRA - Pois não. 

O Sr. Alberto Silva- Seria minha intenção apenas colocar um aparte no 
discurso de V. Ex' q1;1e, com tanto brilhantismo levanta uma questão, como 
todas as outras vezes o faz, com precisão, colocando os pingos nos ~~i". O que 
hã pouco se discutia com o nobre Senador Jutahy Magalhães- não se discu
te se o problema de hidrelêtricas ê prioritãrio- ê a prioridade 1, 2 e 3. OBra
sil tem nas mãos e não fez ainda, uma maneira de. imediatamente economizar 
dólares para aplicá-los dentro do País ajudando a poupança. O Brasil tem nas 
mãos uma maneira de economizar dólares. Querem ver'? A estrutura de refino 
da PETROBRÁS, se há dois anos tivesse sido cOlocada como foi ajap-Oilesá, 
a da China_e a de outros países, ou seja, o craqueamento, não do tipo à pres
são atmosférica normal. e sim o tal hidrocraqueamento, que é um processo 
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pelo qual se pode extrair de um barril de petróleo até 80% de óleo diesel, e o 
restante de leves _ou o que sobrar, e nós jâ o teríamos a esla altura e não de
penderíamos mais de import~r petróleo. Os números são os seguintes e eu fa
rei um discurso aqui sobre esse assunto. Se a PETROBRÃS usar trezentos 
milhões de dólares e mudar a sua estrutura de refino, ela poderã ter uma eco

. nomia imediata de trezentos mil barris/dia. Este número é fantástico: 300 mil 
barris/dia que represeritam 10 milhões de dólares 

O Sr. Jutahy Magalhães- Veja V. Ex• que, hoje,jâ é quase prioridade; é 
mais uma prioridade. 

O Sr. Alberto Silva - É o mais Prioritârio. E a prioridade n9 1. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Mas veja y. Ex' que outros são prioritãrios. 
Então, cada um vai pensar de uma maneira. 

O Sr. Alberto Silva- E olhe que o dinheiro é pouco, muito pouco. São 
300 milhões de dólares. :É: muito pouco. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador, o que a PETROBRÃS terã 
que fazer, agora, para atender à Venezuela que fez ... 

O Sr. Alberto Silva- A prioridade n9 1 seria partrrmos para o ãlcool que 
é o único produto brasileiro que tem mão única na exportação. Ele não de
pende do comprador, que não pode nos impor o preço. E se nós não vender
mos o ãlcool, quem manda aqui dentro? Estamos economizando petróleo. 
Problema nv 1 é este. O resto é por acréscimo. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA -V. Ex• ilustrou muito bem, quando eu 
digo da necessidade de nós iniciarmos o processo de reformulação econômi
ca. Aí estã um exemplo. Com essa medida nós iremos reduzir as nossas imM 
portações nós iremos buscar o equilíbrio na balança comercial. Se nós não te
mos condições de ampliar as exportações, vamos reduzir naqullo que puder
mos nas importações. Aí estã um ponto; isto é questão de competência. 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex• um apárte1 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA -Ouço o nobre Senador Mauro Benevides 
que jã me havia s-olicitado há algum tempo. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Evelãsio Vieira, também dese
jo partilhar da apreensão de V. Ex• diante desse quadro caracterizadamente 
recessivo da economia brasileira e que se reflete no índice preocupante, assaz 
preocupante, do emprego, do desemprego e do subemprego no País. Hã dois 
meses, o Instituto Pedroso Horta que exerce um trabalho de assessoria de alto 
nível no âmbito do PMDB, obteve um trabalho confiado a renomado econo
mista brasileiro, para um estudo detido, aprofundado, percuciente, em torno 
da política social levada a efeito pelo atual Governo. Posteriormente, toma
mos conhecimento de estudos de um levantamento procedido pela Fundação 
IBGE, versando sobre o quadro de deSemprego e subemprego em todo o País 
focalizando, especificamente, as seis maiores Capitais do nosso" País. Lã en
contramos, por exemplo, na vizinha cidade de Recife, na sua ãrea metropoli
tana, um quadro de desemprego e de subemprego, representado por cerca de 
25% da força ativa de trabalho, ou seja, 1/4 da força ativa de trabalho em de
semprego e subemprego - é um dado impressionante, sobre o qual devem se 
deter as autoridades brasileiras. 

O Sr. Itamar FranCo - Permite V. Ex' tiin aparte? 

O Sr. Agenor Maria- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÃS!O VIEiRA - Obrigado Senadm Mauro Benevides. 
Ouço, pela ordem, o aparte do nobre Senador Itamar Franco e, em seguida, o 
aparte do nobre Senador Agenor Maria. 

O Sr. Itamar Franco- Nobre Senador Evelâsio Vieira, ainda ontem V. 
Ex• analisava o pretendido pacote do Ministério do Trabalho sobre o proble
ma do desemprego. Veja V. Ex• que na abordagem que fiz de uma pesquisa 
realizada no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de trazer outro dia ao conhe
cimento do Senado, um Relatório do Piesidente do Sindicato doS Engenher 
ros desse Estado, mostrando o grau de desemprego que atingiu ãos profissio
nais liberais. Portanto, nobre Senador Evelásio Vieira, o problema hoje d( 
desemprego, não está apenas na mão-de-obra sem qualificação. Ele já atinge 
hoje, inclusive, ao elemento de curso superior mOstrando exatamente o quê· 
Aquilo que o Governo nega à todo instante: nós estamos num período de re· 
cessão econômíca. h que as autoridades, sobretudo as autoridades que co
mandam o processo econômico brasileiro, entendem a inflação brasileira ape
nas como Uil) fenômeno monetarista. Para eles é a óptica monetarista: para 
combater a inflação, basta restringir o problema monetarista. Ainda pude co
mentar outro dia no Senado que a nossa política se aproxima muito, hoje,- da 
política americana e que nós combatemos, ainda recentemente, no Fundo 
Monetário Internacional e na reunião _do BIRD. Portanto, o assunto do deM 
semprego, a problemática do desemprego, o fantasma.do desemprego, ronda, 

hoje, todos os lares brasileiros. Não apenas - como disse - aqueles menos 
qualificados, razão pela qual, quando V. ex• f:iz esse pronunciamento, o que 
amentamos é que ele não tenha a ressonância devida. 

O SR. EVELASIO VIEIRA- Muito obrigado a V. Ex•. Ouço o Sena
ter Agenor Maria . 

O Sr. Agenor Maria- Senador Evelãsio Vieira, o Senador Jutahy Ma~ 
~alhães defendendo o Governo- acho que é muito natural, é um Senador do 
Governo- mas é preciso que se compreenda o seguinte: a Caixa Econômica, 
através das suas cadernetas de poupança ociosas enxuga o meio circulante, 
dando a oportunidade ao Governo de forçar o tomador brasileiro a ir tomar 
dinheiro emprestado no exterior a juros exorbitantes - pois encareceram 
rp.uito os juros no exterior - ainda subordinado a correções de todos os ti
pos. Esse dinheiro, para encontrar um lucro que possa ter resposta estã bus
cando como? Através da casa própria. E o que acontece? Sobe a prestação da 
casa própria; sobe a um preço, a um custo ... a inadimplência hoje no Brasiljâ 
é de 28%, porque o povo brasileiro não pode pagar essa prestação exorbitan~ 
te. Aí o que acontece com o Governo? O Governo passa a minorar a situaçãC 
do prestamista da casa própria, permite um aumento nos aluguéis de 93%. De 
forma que, se alguém comprou uma Casa através do BNH; ele está sem poder· 
pagar a prestação do BNH. E se ele não comprou a casa através do sistema 
do BNH e estâ pagando aluguel, ele t::!mbém não irá poder pagar o aluguel. 
Lá no meu Estado estâ acontecendo o seguinte: hã um acordo com o inquili
no, não é pelo aumento de 93%, se formos admitir os 93% ele não poderá pa· 
g:ar. Resultado: o dono da casa já estã fazendo acordo dentro das possibilida 
des do inquilino, porque o Governo estã permitindo uma alta muito além da 
possibilidade do inquilino. Então, pergunto: Que Governo é esse que taxa a 
prestação da casa própria, através do BNH, criando uma inadimplência cada 
vez maior? Já temos 10 Estados da Federação, a partir çie Minas Gerais, Rio 
Grande do Norte, Pernambuco, etc, que estão movendo uma ação contra o 
BNH, porque não podem pagar a prestação. O problema do inquilino é esse, 
é um aspecto. Agora, o outro problema é mais sério. Um cidadão que tenha a 
certeza primeiro de contar com o sigilo do dinheiro que está na poupança e 
segundo com esse lucro garantido pelo Governo, extraordinário, ele não vai 
aplicar nem no comércio, nem na indústria. Irâ aplicã-to por quê? Então gera 
realmente o desemprego, porque ele deixa de aplicar. Acredito que os V ices
Líderes do Governo, os Senadores aqui querendo defender essa política eco
nômica, sinceramente eu me sinto até mal! Que diabo de política é essa? Se 
observarmos a inflação cavalar que está aí de 1964 a 1981 são 17 anos. Esse 
modelo está levando o País para uma situação, a cada dia, mais difícil. Eu te
nho impressão, Senador Jutahy Magalhães, que se V. Ex• fizer uma análise 
majs profunda vai" chegar à cpnctusão de que esse modelo está errado, que ele . 
não pode realmente ser o modelo da aspiração nacional, porque de to brasi
leiros cOnsultados 9 estão contra esse modelo. Como eu afirmei aq-ui, conheço 
pessoas que são economicamente ricas e financeiramente miseráveis. Se ele 
tem uma propriedade que vale lO milhões de cruzeiros, não tem o dinheiro 
para fazer a feira; se ele teril uma estrutura econômica, uma indústria no valor 
de 100 milhões de cruzeiros e não dispuser de capital de giro próprio, ele corre 
o risco de, trabalhando perder o que tem, porque a rentabilidade do dinheiro 
que ele estâ preçisando tomar emprestado, é cem vezes maior do que a renta· 
bilidade do patrimônio, da estrutura industrial que ele possa possuir. Portan
to, mais uma vez, eu me congratulo com o Senador Evelãsio Vieira, e tenho 
certeza-que é preciso haver, a partir desse augusto Senado, dessa augusta tri
buna o sentido de revolta que vai· pelo coração de quase todos os brasileiros. 
Eu agradeço a deferência ao nobre Senador Evelãsio Vieira, e_tenho impres
são de que, no debate hoje aqui, o Senador Jutahy Magalhães talvez fique so
zinho. Muito obrigado. 

O Sr. Jutahy Magalhães - As vezes é bom ficar como Sadat, sozinho, 
defendendo a paz. 

O Sr. Milton Cabral - Permite V. -Ex• um aparte? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Muito obrigado a V. Ex•, Senador Age
nor Maria. 

Ouço o Senador Milton Cabral. 

O Sr. Milton Cabral- Senador Evelásio Vieira, V. Ex• hoje colocou em 
debate um ponto muito importante, e o ponto crucial do problema é exala
mente o desemprego. Mas, esse é um problema muito velho no nosso País, ele 
sempre existiu. O Senador Mauro Benevides citou um índice de 25% na região 
nordestina como sendo um dado novo, há mais de to anos- inclusive temos 
discurso pronunciado nesta Casa- naquela época jã se falava nesse índice de 
25% de subemprego na região nordestina. Esse é um problema crónico no 
processo de desenvolvimento do Nordeste. Evidentemente, não se pode com
bater a inflação sem haver desemprego, mesmo porane a inflação é um 
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problema que afeta a população corno um todo; o desemprego é urna conse
qüência da política que afeta uma minoria. 

O SR. EVELÀSIO VIEIRA - Senador Milton Cabral, permita:me 
interrompê-lo, porque parece que houve um pequeno equívoco. O subempre
go no Nordeste é crônico. COricOfdamos. Agora, o desemprego não. 

O Sr. Milton Cabral- Sempre tivemos uma alta taxa de desemprego no 
Nordeste. 

O SR, EVELÁSIO VIEIRA -De desemprego, não. Vou fazer justiça 
aqui aos governos revolucionãrios. Tivemos, em 1969, desemprego no Brasil, 
mas foi ligeiro. Hoje, está ocorrendo acentuadamente. 

O Sr. Milton Cabral- Isso segue uma curva, sobe e desce, conforme as 
condições da economia. Tem sido assim ao longo do tempo. Mas, para não 
perder o lio da meada, eu estava dizendo que o desemprego, como conse
qiiência do combate à inflação, é inevitável, mesmo porque a inflação é um 
problema que afeta a população por inteiro e o desemprego é uma conse
qüência da política recessiva, útil ao combate à inflação que atinge uma parte 
da população. Então, é de se admitir que o desemprego como conseqüência, 
seja mais tolerável do que tolerar a inflação ou admitir que ela permaneça nos 
índices elevados. Mas, o problema, nobre Senador, é que o desemprego não é 
somente conseqüência da política econômica, não é somente conseqüência do 
combate à inflação, ela tem vária-s causas, tem Causas estruturais inclusive. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Muito bem! 

O Sr. Milton Cabral - A recessão é o primeiro, inegavelmente, a re
dução da atividade econômica conduz ao desemprego, isto acontece aqui no 
Brasil como está acontecendo hoje na Europa. E é um dado importante a ser 
registrado, nesse seu discurso, o de que, recentemente na minha passagem 
pela Suíça, representando o Senado Federal na conferência internacional. eu 
tomei conhecimento de que o número de desempregados na Europa Ociden
tal em 1981,já ultrapassou a casa dos 10 milhões de desempregados; é um mi
lhão num país, dois milhões e meio em outro país e assim vai. Quer dizer, é 
um fenômeno que estâ acontecendo no niundo todo. Mas as causas são tam
bém estruturais do desemprego. Por exemplo, V. Ex'" sabe que com essa crise 
econômica que atingiu gravemente o interior, o campo, a migração da pOpu
lação que procura os grandes centros urbanos em busca de oportunidade de 
trabalho, não a encontra, e fica vivendo marginalmente sem emprego, enfim, 
esse é um problema gravissímo e que vem ao longo dos anos. O baixo índice 
de profissionalização, também, da nossa força de trabalho. Agora, não há dú
vida nenhuma, nobre Senador, de que tem que haver um redirecionamento 
do processo de desenvolvimento econômico deste País. Ou nós criamos, por 
exemplo a civilização rural, aproveitando inclusive a oportunidade de desen
volver, neste País, uma política energética que faça com que os 10 bilhões de 
dólares que se gasta anualmente com a importação do petróleo, essa econô
mia, pelo menos, fique reduzida à inexpressividade. Não digo reduzir 10 bi
lhões de dólares a curto prazo, mas poder-se-ia reduzir à inexpressividade, 
significante esta poupança não só a possibilidade de reduzir o nosso endivida
mento externo, a valorização de nosso dinheiro e aplicação no mercado inter
no dessas sobras de capital, criando emprego, sobretudo no interior. Esse é 
um tema que nós poderíamos, inclusive, reservar uma tarde inteira para deba
te, mas nãç há dúvida nenhuma de que, talvez, a solução número um para ali
viar essa questão atual, seriam modificações urgentes de natureza, digamos, 
estrutural, forçando o desenvolvimento para o interior do País. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Muito obrigado. Com sinceridade meus 
cumprimentos a V. Ex~ especialmente por ser um homem do PDS. 

O Sr. Mauro Bene~'ides- Permíte V. Ex'" um aparte? Uma brevíssima in
tervenção, nobre Senador, só para responder ao Senador Milton Cabral? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRÁ - Pois não. 

O Sr. Mauro Benevides - Quando S. -Ex, contra-argumenta em 
relação ao meu aparte, alegando que o quadro de desemprego e de subempre
go no Nordeste é um quadro crônico, S. Ex• com a sua responsabilidade de 
homem do Governo, oferece um atestado da falência e da ineficácia das polí
ticas governamentais ali postas em prátiCa. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex'-? Apenas para dizer três fra
ses? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Sr. Presidente, concederei apenas o apar
te ao Vice-Líder do PDS, Senador José Lins e encerro. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Apenas três frases, só três frases, depois do 
Senador José Uns. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Aguardamos então. 

O Sr. José Lins - Faça o favor,- Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Primeiro, inadimplência; não chega a 28%; 
conforme disse_ o Senador Agenor Maria, são 2% de inadimplência e 28% de 
atraso de prestação. É diferente. Segundo, não existe sigilo de poupança.' 
Todo mundo que deposita em poupança tem que fazer, inclusive, declaração 
de Imposto de Renda. Nã_o existe sigilo para resguardar ninguém. Terceiro, 
congratular-me com o Senador Agenqr M'aria, que no seu aparte, fez questão 
de discordar até do ponto de vista de V. Ex'", mostrando que a inflação é o 
maior objetivo a ser alcançado para ser destruído, e é isso que nós todos te-
mos- Procurado. -

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- É aí que nós discordamos. Ouço o Sena
dor José Lins. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador _Evelásio Vieira, V. Ex'~- sabe que o País 
vinha crescendo a taxas muito altas, caminhando para a absorção da criação 
de mão-de-obra. nova e reduzindo o índice de desemprego. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Certo, concordo. 

O Sr. José Lins- Tivemos uma primeira crise de petróleo e levamos três 
anos para dominá-la. Ao cabo desses três anos, uma segunda crise do pe
tróleo, que abalou a economia do mundo todo - não foi a nossa somente
e estamos dominando esse processo, essas dificuldades trazidas pela nova criõ 
se, há pouco mais de um ano. Quais são os grandes problemas gerados pela 
crise? O problema da inflação; o problema do balanço de pagamento e o 
problema do desemprego. Esses são os três grandes problemas do País. Ora, 
nobre Senador, V. Ex• sabe que quanto ao problema da inflação, este está do
minado. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Dominado? 

O Sr. José Lins- V. Ex• mesmo citou que a inflação caiu de 120% par? 
110%. Logo, é um processo em queda. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Dominado? 

O Sr. José Lins - B um processo dominado. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Faço votos que sim. 

O Sr. José Lins - V. Ex• mesmo citou os números! 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Eu falei que houve uma queda, mas não 
que está dominado. Há uma diferença extraordinária. 

O Sr. José Lins - Não, essa queda vem sendo sistemática. 

o Sr. Itamar Franco - Todo o fim d~ ano é assim. 

O Sr. José Lins- V. Ex• me desculpe, mas no ano passado o crescimen
to da inflação foi alto. Não quero discutir porque esse é um fato público e no
tório. A inflação começou a cair há alguns meses, já está reduzida de 120 para 
110% e há uma previsão de que no fim do ano não tenhamos mais uma in
flação de 3 dígitos, estejamos com uma inflação da ordem de 95%. Então, a 
verdade é que esse problema está a caminho da sua solução. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Já é diferente. 

O Sr. José Lins- O segundo problema, que é o do balanço de pagamen
tos, também está encontrando a sua solução. V. Ex'- foi um dos que citou aqui 
que agora pela primeira vez nós obtivemos superávit na balança comercial, 
passando de ~O milhões de dólares para 240 milhões de superávit, já este ano. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - E. verdade. 

O Sr. José Lins- ~V. ~x• sabe que há uma previsão de que no fim do 
ano nós tenhamos, não 240, mas 1 bilhão de dólares de superávit na balança 
comercial. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Eu faço votos também. 

O Sr. José Lins- Vê V. Ex•, portanto, que esse segundo problema tam
béin se encãminha para a suã. solução. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - E o balanço de serviços? 

O Sr. José Uns- Estou falando do balanço em geral. V. Ex• só podere· 
solver o problema do balanço de pagamentos, se tiver uma balança comercial 
superavitária. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Perfeito. 

O Sr. José Lins- Essa é a solução que está à vista. A boca do túnel está 
clara, há alguma luz no horizonte. Ninguém pode negar. Passemos, então, ao 
terceiro problema, que é o do desemprego. A crise do petróleo levou os países 
altamente industrializados da Europa a acumular, hoje, 20 milhões de desem
pregados, nobre Senador. 

O SR. EVELÁS!O VIEIRA- Só que lã há o seguro-desemprego, não 
é? 
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O Sr. José Lins- Mas eles não sofrem o acréscimo de 1 milhão e 500 
mil unidades de mão-de-obra por ano, uma vez-que o seu crescimento popu
lacional é praticamente nulo. Vê V. Ex• que o nosso problema é completa
mente diferente. As soluçõe.·c; para esses três problemas já estão sendo, portan
to, encaminhadas; no caso do desemprego, inclusive, com um novo plano, 
que V. Ex• comentou ontem, neste plenãrio. 

O SR. EVELASIO VIEIRA - Foi. 

O Sr. José Lins- Só resta a V. Ex•, realmente, discordar quanto às prio
ridades. V. Ex• discorda de Carajãs, V. Ex• discorda de Tucuruí, V. Ex• dis
corda da hidrelétrica de·Itaipu. Ora, é um direito de cada um considerar prio
ritário o que mais lhe aprouver. 

O SR. EVELÃS!O VIEIRA - Não distorça as minhas palavras. 

O Sr. José Lins- Ainda ontem, V. Ex• preconizava, como preconiza ho
je, que o Governo deveria estabelecer um elenco de obras. Ora, ãquelas não 
são mais que um elenco de obras. O que eu vejo -nãó é mais que uma contra
dição na posição de V. Ex•. 

O SR. EVELÃS!O VIEIRA - Não. 

O Sr. José Lins- ... e muita resistência em reconhecer ... 

O SR. EVELÃS!O VIEIRA - Absolu.tamente. 

O Sr. José Lins- ... que o Governo, apesar de todas as dificuldades, está 
encontrando soluções para esses graves problemas. Hã crise sim, que depende 
do preço dos combustíveis, que depende de outras variãveis, mas para qual 
estamos encontrando as nossas soluções. E. certo porém que, se não dominar
mos a innação, nobre Senador, não encontraremos soluções para o problema 
do desemprego. Mas, se Deus quiser, vamos resolvê-lo. 

O SR. EVELASIO VIEIRA- Senador José Lins, os preços do petróleo 
explodiram em 73, nós estamos em 1981. 

O Sr. José Lins- Novamente em 1978, nobre Senador. V. Ex• desco
nhece iss9? Foi a segunda crise. Por isso referi-me a duas crises. 

O SR. EVELÂSIO VIEIRA- Em 1973. Nós estamos em 1981, quer di
zer, vai completar dez anos. 

Concluo, Sr. Presidente: 
Há de fato uma tendência entre a população brasileira, acostumada a 

conviver com o processo inflacionário, de que o problema referido deve ter 
um tratamento prioritário, ainda que os próprio-s preços mantenham o mes
mo ritmo, ou até se acelerem um pouco. 

Estamos aguardando providências governamentais sérias, capazes de, 
mantendo o ritmo da economia, aumentar a taxa de ocupação de trabalhado
res, afastando assim o desassossego e a insegurança, que diminui o ânimo da 
população, diminuindo a confiança no próprio futuro do País, afinal a mais 
grave de todas as conseqüências da atual política. 

Está na hora de o Governo adotar providências- globais conseqüentes 
para estimular a economia, eliminando a restrição creditícia, que sufoca a 
produção, reduzindo as despesas governamentais desnecessárias, que conti
nuam a se fazer no mesmo ritmo de tempos atrás. 

E preciso que se estabeleça uma programação coerente, articulada aos 
verdadeiros interesses do País_ e de sua população, destinada a reativar a eco
nomia brasileira, ocupar os atuais desempregados e, sobretudo, garantir aos 
que se aproximam do mercado de trabalho as oportunidades necessárias de 
participação no esforço produtivo nacional. 

Somos um país jovem, que não pode nem deve ser desestimulado. Assim, 
Sr. Presidente, só produzindo cada vez mais, só ocupando produtivamente a 
população do País, garantiremos para nós todos bem-estar e acima de tudo 
tranqüilidade, num mundo de tensões, no qual, queiramos ou não, estamos 
inseridos. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÁSIO VIEI
RA NA SESSÃO DE 9-10-81 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Para discutir o projeto. Sem revisão do o-
rador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: · 

Não temos a intenção de discutir a matéria. Temos, sim, a decisão de ex
teriorizar um sentimento do Partido Popular, prevalecendo-nos desta oportu
nidade. 

Partido de Oposição, o Partido Popular tem a grande responsabilidade 
de fiscalizar os atas do Governo Federal e tem, em tOdas as oportunidades, 
feito as suas críticas enérgicas, mas sempre em termos respeitosos. Tem cum
prido essa responsabilidade fazendo as críticas -indispensáveis mas, também, 
têm simultaneamente apresentado soluções, a seu juízo, adequa~as para os 
problemas brasileiros. 

O Partido Popular, Sr. Presidente, tem sido um colaborador do Governo 
seguindo essa trilha, jamais se. constituiu em obstáculo a qualquer ação do 
Governo em busca de soluções para os graves problemas brasileiros. 

Em uma das horas mais difíceis e maís dramáticas vividas pelo Presiden
te da República, o Partido Popular esteve presente, apresentando a sua soli~ 
dariedade ao· Governo, ao Presidente da República. 

'A partir do momento em que o País tomou conhecimento do enfarte pre
sidencial, passou a ser preocupação, desta Nação, a SUfl recuperação. Nesté 
momento em que o Presidente., da República se preparà para ir aos Estados 
Unidos na busca da reabilitação da sua ·saúde, toda a Nação·está preocupada, · 
está numa grande expectativa. 

Nós, do Partido Popular, estamos confiantes na viagem do Senhor Presi- . 
dente, de que ele encontre, na ciência médica americana, e que julgamos que 
encontraria na nossa, o resultado que ele deseja e que nós desejamos, e que 
nós brasileiros precisamos, para que ele possa retornar· e assumir as funções 
de Presidente da República na sua plel}itude e conduzir o País pelo seu pro
cesso de busca da normalidade.Pemocrática. Que possa, no seu retorno, esta
belecer o diálogo prometidO e que nós possamos através do diálogo, encon
trar as soluções para os graves problemas com que nos defrontamos. 

Esta é a posição, este é ·a deSejo sincero e honesto do Partido Popular: 
que o Senhor Presidente da República encontre, o mais breve possível, a sua 
recuperação total, para continuarmos na grande caminhada da grande desti
nação deste País. 

Era o que tinha a dizer, ~r. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA 
SESSÀO DE 9-10-81 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSf UNS- (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:· 

Um dos temas mais debatidos no Senado tem sido o Programa Nuclear 
Brasileiro. Há poucos dias, á NUCLEBRÁS apresentou à imprensa uma 
nota sobre a questão dos custos .da implantação desse programa. Pela rele
vância da matéria, animo-me a lê-la neste plenário. 

Diz a NUCLEBRÃS: 

"Em matérias publicadas domingo, dia 4 de outubro, e 
valendo-se de idêntica fonte de informação, alguns órgãos da im
prensa - Jornal do Brasil. Folha de São Paulo, isto E e Jornal do 
Commércio- noticiaram, com chamadas de primeira página, qual 
seria o verdadeiro custo do Programa Nuclear Brasileiro. Partindo 
da análise de uma planilha com timbre da NUCLEN, parcialmente 
reproduzida emfac-simile à guisa de autenticidade e que consideram 
como documento oficial e atual da Empresa, os referidos órgãos de 
imprensa passaram a afirmar que o custo do Programa Nuclear 
Brasileiro chegaria a mais de US$ 36 bilhões, correspondentes a 
mais de 60% da dívida externa total do Brasil. 

2-.- Segundo os citados veículos de informação, a NU
CLEBRÁS estaria sonegando informações· corretas ao público, ao 
declarar o custo total de USS 18 bilhões para o Programa Nuclear 
Brasileiro e ao indicar, no contrato NUCON~FURNAS, que o 
preço por K W instalado sería de US$ L500. 

3. A NUCLEBRÁS esclarece, Como a seguir detalhado, que: 
-o custo direto dos investimentos do Programa Nuclear está 

orçado em USS 18 bilhões, a preços médios de 1980. 
-mais de 75% do valor acima serão gastos em cruzeiros, no 

Brasil. 
-a planilha apresentada em fac-simile com o timbre da NU

CLEN é originária de formulários utilizados em fevereiro de 1978 
em treinamento interno de seus engenheiros e nada tem a ver com o 
contrato NUCON-FURNAS nem com o custo de Angra 2 e 3. 

-os custos financeiros cobrados a FURNAS pela NU
CLEBRÃS no contrato de financiamento são inferiores aos pratica
dos no. mercado. 

4. A planilha a que se referem os órgãos de imprensa citados 
não é um documento oficial da NUCLEN e muito menos atual. O 
doc_umento foi identificado como_sendo cópia da folha dois de for
mulário que deveria ser preenchido por participantes de seminãrio 
interno realizado pela NUCLEN, em fevereiro, de 1978, para e
xercido de cálculo de custo de centrais nucleares. O formulário leva
va timbre da NUCLEN e uma de suas cópias foi preenchida, a título 
de exemplo, pela própria Empresa com os custos ocorrentes na Re
pública Federal da Alemanha em !977 (Anexos I e II)." 



5366 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Outubro de 1981 

Uma cópia dessa plani"1ha está anexa a essas notas e farã parte deste pro
nunciamento. 

"Os dados em dólares constantes da planilha publicada pelos 
órgãos de imprensa não são de responsabilidade da NUCLEN, po
dendo ter sido produzidos por qualquer pessoa, dentro ou fora do 
seminário, que tenha tido acesso aos formulãrios destinados exclusi
vamente a treinamento de pessoal; não tendo portando a mais re
mota relação com os preços oferecidos pela NUCON a FURNAS 
três anos depois. Isto se pode depreender do próprio título do for
mulário: Ex amp/e of calcu/ation of Energy Cost from NPP ("Exem
plo de cãlculo do custo da Energia de Usina Nuclear). Aliás, consta 
ao pé da página do formulário a data de sua emissão (januar)" 78 ). 
estranhamente omitida no fac.:.simile publicado então nos jornais. 

7. Nesta oportunidade, a NUCLEBRÁS reitera, mais uma 
vez, que o custo do Programa ~uclear Br~sileiro estã orçado, em 
moeda de 1980, em US$ 18 bilhões, dos quais, US$ 13,6 bilhões 
para o programa de 8 usinas nucleares e USS 4,4 bilhões para as ins
talações do ciclo do cQmbustível e. infra-estrutura tecnológica." 

Quer dizer, os 18 bilhões se referem ao programa todo, e não apenas às 
usinas. Compreendem também os investimentos relativos ... 

O Sr. Itamar Franco - Permite V. Ex' um aparte? {Assentimento do ora
dor.) Não entendi bem os números. V. Ex' disse que está orçado em quanto, 
por favor? 

O SR. JOSÉ UNS - 18 bilhões de dólares. 

O Sr. Itamar Franco- IS bilhões de dólares o preço de quantas usinas? 

O SR. JOSÉ UNS - O programa todo. 

O Sr. Itamar Franco - O programa todo? Apreço de 1980'? 

O SR. JOSÉ UNS -Vou ler novamente para V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco- V. Ex' me desculpe, mas é que me perdi nos nú
meros. 

O SR. JOSÉ UNS- Por isso é que vou ler, mais uma vez, para V. Ex• 

"7. Nesta oportunidade, a NUCLEBRÁS, reitera, mais uma 
vez, que o custo do Programa Nuclear Brasileiro está orçado em 
moeda de 1980 em USS 18 bilhões, dos quais, USS 13,6 bilhões para 
o programa de 8 usinas riucleares e USS 4,4 bilhões para as instações 
do ciclo do combustível e infra-estrutura tecnológica." 

Esclareço a V. Ex' que esse valor corresponde apenas ao cusio direto. 
Vou adiante, quando mostrarei outros dados. 

O Sr. Itamar Franco - Perdoe-me. Vou esperar o final do pronuncia· 
menta de V. Ex'-

0 SR. JOSÉ LINS -.Nos custos diretos, n&.(.. estão computados os juros 
durante a construção. Continuo, Sr. Presidente. 

"A utilização do custo direto nas estimativas da NU
CLEBRÁS, particularmente no tocante às usinas nucleares, é a úni~ 
ca maneira segura de aferir a eficiênCia brasileira na construção de 
centrais nucleares, uma vez que são grandes as diferenças de. -país 
para país na composição dos custos indiretos, em especial as va
riações de prazo de execução, de incidência fiscal e de taxa de juros 
no cálculo das despesas financeiras e para estimativa do custo de o
portunidade para aplicações alternativas." 

O Sr. Dirceu Cardoso - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. JOSÉ UNS - Com o maior prazer. 

O Sr. Dirceu Cardoso- V. Ex• nãO vai ter niu_itO prazer, mas vou dar o 
aparte. 

O SR. JOSÉ LINS - O prazer quem afere sou eu. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho os dados 
que a NUCLEM, a NUCLEBRÂS e o grupo da NUCLEBRÃS forneceu aos 
jornais. Tenho aqui um ofício que recebi do Tribunal de Contas, via Presidên
cia da Casa, e que não abri ainda. Estã comigo há 3 ou· 4 dias e vai ficar comi
go até quando eu tiver vontade de abrir. Estes aqui são dados que o Tribunal 
de Contas apurou em números redondos. Sr. Presidente, não quero abrir aw 
qui, agora, pra confrontar os dados. Está aqui, Sr. Presidente. Vou mandar 
passar às mãos de V. Ex'- para constatar que estã fechado. Nem sei porque a
pareceu ísto lá; sei que a Mesa da Presidência envíou este ofício para meu ga
binete. São dados que obtive via Tribunal de Contas da União. Aí sim, são 
dados reais. Mas não sei quais são, não vi, não abri, não estou ainda tentado 
a abri-lo. Vamos deixar serenar. Depois abrirei o oficio para ver e confrontar 

os dados que eles estão pondo nos comunicados com os que o Tribunal de 
Contas da União apurou. Muito grato a V. Ex'-. 

U SR. JOSÉ UNS- Eu é que agradeço a V. Ex•, Senador Dirceu-car- · 
doso. V. Ex' me proporcionou um grande prazer. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Desculpe-me por ter interrompido V. Ex• h qlle 
agora quero ter um procedimento diferente aqui. 

O SR. JOSÉ UNS - Não se preocupe V_ Ex• 
O Sr. Dirceu Cardoso - Não interromperei mais ninguém. Vou deixar 

·orrer o marfim. 

O SR. JOSÉ UNS- Senador Dirceu Cardoso, parto sempre do pressu
posto de que V. Ex•, com a sua honestidade com o seu critério de análise, não 
ftigirá jama~S à verdade. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Não. Eu s6 vou ler os dados futuramente. 

O SR. JOSÉ UNS - Muito bem. 
O Sr. Dirceu Cardoso - Eu não fugirei à verdade. 

O SR. JOSÉ UNS- Está bem. Como V_ Ex• não fugirã ã verdade, essa 
mesma verdade que estou buscando, se houver diferença entre os nossos da
dos, certamente procuraremos as causas. Não vai aqui nenhuma intençã.O de 
apresentar números dolosos ou de esconder custos ou erros de quem .quei:- que 
seja. Eu trago à Casa dados oficiais sobre um problema muito sério que tem. 
merecido o maior interesse não só de V. Ex' mas praticamente de todos os Se~ 
nadares. Esses dados estarão, de agora em diante, à disposição de todos. Po
demos compará-los com dados de outras origens, de vez que tanto V. Ex' 
quanto eu ternos as mesmas intenções de esclarecer a verdade. 

Continuo Sr. Presidente. 

"Como igualmente sempre esclareceu, a NUCLEBRÃS lembra 
que a utilfzação do dólar norte-americano para expressar o va~or · 
global do investimento nã.o signffica dispêndio em moeda estrangei
ra, como maliciosamente terita induzir o noticiário."' · 

Quer isto dizer que quando falamos em 18 bilhões de dólares não signifi
ca que vamos gastar 18 bilhões de dólares. no estrangeiro para executar o pro-. 
grama de energia nuclear rio. Brasil. ' 

··o dispêndio em moeda externa não alcançarã 25% do total, 
sendo portanto 75% aplicados em cruzeiros no Brasil, criando em~ 
pregos e gerando encomendas à indústria brasileira. Não tem c.ibi
mento a sistemática repetição mentirosa de que o Brasil vai H adqui
rir" oito usinas· à RF ~· Çonforme ampla e reiteradamente informa· 
do pela NUCLEBRAS, o Brasil vai construir oito usinas baseadas 
em projeto alemão porém utilizando na constrUção, de forma inten
sa e progressiva, fatores nacionais, ao ·contrãrio do que ocorreu em 
Angra l, fornecida pela Westinghouse e da qual a indústria brasilei-
ra só participou com 8% dos equipamentos. . 

A comparação do montante do investimento no Prograffia Nu
clear Brasileiro com a dívida externa brasileira não tem portan.io ó 
menor cabimento mesmo se realízLida a base dos valores de custo. 
corretamente oferecidos pela NUCLEBRÁS. O único cotejo 'cabível 
seria o da dívida efetivamente contraída, isto é, empréstimos desem
bolsados para financiamento das importações do Programa (USS: 
184 milhões) com o total da dívida externa brasileira. Mesmo iD.
cluindo as operações de moed_a realizadas para cobertura dos custos 
locais- c?rn o que se liberam divisas que contribuem para o ajuste 
de balanço de pagamentos - o valor total da dívida externa decor
rente do Programa não ultrapassa nesta data a US$ 682 milhõés, in
cluídos os empréstimos transferidos de FURNAS para a NU
CLEBRÃS, ou seja, 1,2% (hum vírgula dois por cento) da dívida ~x
terna total do Brasil. 

Quanto ao preço específico de Angra 2 e Angra 3, (aliás, per
gunta muitas vezes aqui feita pelo nobre Senador Dirceu Cardoso) o 
valor médio por KW instalado constante do contrato NUCON
FURNAS, é deUS$ 1.488, moeda de julho de 1981 {US$ L00= Cr$ 
96,88), exclusive juros durante a construção. Trata-se de preço fir
me, com garantia de prazo de entrega das usinas '"prontas-pai-a
operar". A existência agora de prazo certo para conclusão das 
obras, permite efetuar-se cálculo do custo de oportunidade, o que é 
feito pela estimativa de remuneração que o comprador de usina te- , 
ria em investimento alternativo no período correspondente ao da 
construção da usina. 

13. Tomando-se: por base a taxa de juros utilizada pelo setor e
Iêtrico para esses fins (10% ao ano) e considerando~se o prazo ajus
tado para a construção e a curva de dispêndio prevista no contrato, 
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chega-se ao percentual de 42%, perfazendo um cUsto total, por K W 
instalado, de USS 2.110 na média de Angra 2 e 3. 

14. Se acrescentarmos ao custo direto deUS$ 18 bilhões, os 
custos indiretos em condições brasileiras, o custo serã no mâximo de 
US$ 24,8 bilhões, dos quais USS 19,3 bilhões referentes a centrais 
nucleares e USS 5,5 bilhões a iristalações do ciclo do combustível e 
infra-estrutura tecnológica. A reãução dos prazos de conStrução das 
centrais que se seguirão a Angra 3 dimínuirâ o valor total aqui indi
cado. 

15. É importante notar que os custOs nucleares no Brasil têm 
tendência declinante, com o prosseguimento do Programa em bases 
padronizadas e aquisição de experiência técnica e gerencial. Quanto 
às usinas hidroelétricas, ao contrãrio, a tendência é de encarecimen
to paulatino dos custos em conseqUência de jã estarem construídas 
ou em construção - como era de se esperar - as usinas mais eco
nônicas e em razão das maiores distâncias e piores condições de 
infra-estrutura das usinas a serem construídas." 

Estamos fazendo as usinas que se localizam mais perto dos centros con
sumidores e, certamente, as que estão mais distantes terão custes de transmis
são de energia maiores, dependendo naturalmente da distância. 

No tocante à comparação com hidrelétricas - este é um ponto impor
tante. 

"A NUCLEBRÁS esclarece que pelo Decreto n' 86.250, de 30-
7-81, os seguintes fatores devem ser obrigatoriamente considerados: 
(a) fator de capacidade; e (b) custo de transmissão. A comparação 
entre hidrelétricas e nucleares se faz portanto por determinação le
gal à base de K W médio, isto é, de energia efetivamente disponível 
colocada junto aos centros de consumo. O KW médio de uma usina 
nuclear, tomando por base o custo do K W instalado de US$ 2,110 
de Angra 2 e 3, com fator de capacidade de 70%, é deUS$ 3,014, in
clusive juros durante a construção. Consider~ndo~se fator de capa
cidade de 50% nas hidrelétricas, o kw médio de Uma usina hidrelétri
ca, inclusive a transmissão, não poderá ser superior aquele valor de 
USS 3,014, ou seja, USS 1,507 por kw instalado, para os fins de con
cessão de complemento do custo com recursos do Tesouro a que se 
refere o citado Decreto no 86.250/81. 

17. Parcela substancial do potencial hidrâulico a ser eventual
mente aproveitado após 1990 terã custos unitârios possivelmente su
perior aos da energia nuclear. Entre os projetas hidrelétricos em 
construção ou com entrada em serviço até 1990, alguns jâ não se
riam competitivOs com a energia riuclear, segundo esses dados de 
custos. 

18. É profundamente lamentável, por outro lado, a tentativa 
de criar na opinião pública impressão desfa.vorãvel sobre supostos 
atritos entre subsidiárias da NUCLEBRÁS a respeito da questão da 
montagem eletromecânica de Angra 2. Não há preferência da NU
CLEN ou da NUCON por qualquer empresa . .Tanto assim que estã 
em curso um processo de concorrência recém-aberto pela NUCON 
exclusivamente para empresas montadoras nacionais. Entre elas 
não se inclui portanto a Siernens, que é apenas fabricante de equipa
mentos elétricos, embora citada pelo noticiãrio como beneficiária 
das preferências da NUCLEN, a qual, por sua vez, nem sequer é a 
contratante. 

19. Finalmente, cumpre informar que as condições de finan
ciamento oferecidas pela NUCLEBRÁS a FURNAS, ao contrário 
do apregoado naS mesmas matérias; não têm no Brasil precedentes 
mais favorãveis ao tomador do empréstimo, quer pelo prazo, quer 
pela abrangência e quer principalmente pelas condições financeiras. 

20. A NUCLEBRÁS financia em 100% a venda da usina pela 
NUCON a FURNAS, que portanto não terâ de realizar com recur
sos próprios qualquer dispêndio durante a construção, como é obri
gada a fazer em todas as obras hidrelétricas que realiza e também 
em Angra I. A NUCLEBRÁS, por outro lado, apenas repassa os 
custos de captação dos recursos de terceiros necessários ao financia
mento, cujas principais parcelas são as relativas a créditos de finan
ciamento de equipamentos nacionais (FINAME) e estrangeiros 
( suppliers' credit ). Ao contrário do noticiário, sobre essas parcelas 
incidem, por sua natureza e contratos em vigor, taxas de juros muito' 
inferiores às taxas vigentes no mercado de euromoeda para ope
rações puramente financeiras. Sobre capital de terceiros repassado a 
FURNAS, a NUC(EBRÁS cobra taxa de intermediação inferior à 
praticada pelas instituições de crédito do País. Além disso FUR
NAS somente começará a amortizar o financiamento integral rece-

bido após a comissíonamento da usina. Em condições portanto de 
gerar recei.ta para FURNAS. 

21. ~É assim totalmente fantasiosa a alegação de que a NU
CLEBRAS teria Subestimado os custos financeiros, induzindo 
FURNAS em prejuizo. FURNAS pagarâ à NUCLEBRÁS as taxas 
de captação prevalecentes no mercado. No caso de operações exter
nas em moeda, cuja participação no total ~o financiamento de An
gra 2 e Angra 3 é residual, pode-se, prever aliâs que ao longo à-os 
seis anos da construção, seu custO médio serâ muito inferior aos 
20% hoje verificados em função de uma situação específica e mo
mentânea. 

22. Desta forma, comprova-se mais uma vez, neste episódio 
por todos os motivos lastimável, a mã fé do noticiãrio no tratamen
to de questões referentes ao Programa Nuclear Brasileiro, particu .. 
larmente no tocante ao Acordo com a República Federal da Alema:.. 
nha. 

23. A NUCLEBRÁS confia que seu direito de defesa serâ res
peitado pelos jornais e revista que levianamente a acusaram de gerar 
informações falsas, mediante publicação na íntegra e com o mesmo 
destaque do presente esclarecimento." 

Sr. Presidente, este documento, eu o. considero muito importante. São 
dados oficiais da NUCLEBRÁS, que podem servir de base de anâlise para a 
Oposição. 

Meu objetivo, ao lê-lo e comentâ-Io, é trazer esclarecimentos a respeito 
de um tema sempre presente em nossos debates e que por sua gravidade deve 
merecer de nossa parte, uma anâlise séria e responsável. 

O Sr. Itamar Franco - Senador José Lins, a Mesa jã chama a atenção 
para que V. Ex' conclua o seu pronunciamento, mas gostaria de aparteâ-lo. 

O SR. JOSÉ LINS - Concedo, com o maior prazer, o aparte a V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco - V o_u ser muito râpido. Evidentemente, V. Ex• 
traz dados para o debate. Nós vamos analisar esseS dados. Apenas quetia dei
xar, neste aparte, duas considerações, jâ de pronto: que não acredito no cro
nograma físico e financeiro da NUCLEBRÂS e não acredito apresentando jâ 
de pronto, um dado. Quando se lançou o programa nuclear brasileiro, o cãl
culo de custo de quilowatt- nós pertecemos à Comissão Parlamentar de In
quérito, juntamente com os Senadores Dirceu Càrdoso, Alberto Silva, Ro
berto Saturnino, Franco Montara e companheiros de V. Ex'- apresentava o 
valor de 500 dólares. Hoje, V. Ex' jâ nos dâ o número,- de que eujã duvido, 
porque na realidade são maiores, no meu entendimento- de 2.110 dólares 
para o preço de quilowatt. Então, nós não podemos acreditar, primeiro, no 
cronograma físiCo e financeiro da NUCLEBRÁS; físico, porque até 1980, de 
acordo com o programa lançado e aprovado em 1975, com cláusulas desco
·nhecidas pelo Congresso Nacional, nós deveriam os ter a construção de oito 
usinas. Não as teremos jamais ein 1990. Segundo; quando V. Ex' fala no cus
to de Angra 111, por exemplo. Veja que a NUCLEBRÁS não pode ter certeza 
deste custo, porque em relação à Angra II, nobre Senador José Lins, muito 
mais sério. Após o estaqueamento, foi necessário o reforço desse estaquea
mento; o custo, então, das fundações foi maior sem previsão da NU
CLEBRÂS. E mais sério ainda, nobre Senador José Lins, é que a Usina III 
foi dada a uma determinada firma sem sequer conhecer o local dessa usina. V. 
Ex• é um engenheiro, V. Ex' sabe que é difícil eu orçar o custo de uma usina, 
sobretudo uma usina nuclear, em que o Brasil tem poucas firmas especializa
das, e dizer o quanto esta usina vai cUstar. Porque, conhecendo, nobre Sena
dor Alberto Silva, como se conhecia, o terreno de Angra II com as fundações 
jã realizadas a NUCLEBRÁS foi obrigada a ieforçar o estaqueamento, quan
to mais em, uma usina em que ela nem conhecia o local. Mas, evidentemente, 
o meu aparte não permite que debatamos, com maior profundidade. Apenas 
não queira deixar, no término do seu discurso, essas observações. E vou mai~' 
além: criou-se un:a empresa, nobre Senador José Lins, apenas para gastar di
nheiro do Governo, para gastar dinheiro da Nação, e se criou indevidamente, 
porque ela foi criada por decreto-lei: a Empresa NUCON. A NUCLEBRÁS 
não precisaria da criação da NUCON - aumento de custos indiretos nas 
obras das empresas e na administração com uma companhia desnecessária. 
Evidentemente, vamos analisar com maior profundidade q~ dados. trazidos 
por V. Ex• e que complementamos que o Governo os tragà rieste instànte ao 
Senado Federal. Mas, de pronto, fica aqui a nossa observação: não acredito~ 
no cronograma físico e financeiro da NUCLEBRÂS e tenho motivos para is
to, e os dei. 
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O SR. JOSÉ LINS - Senador Ifaffiar Franco, é difícil discuti[ um Pro
grama sério como este baseado numa questão de fé. 

O Sr. Itamar Franco- Fé, não. Dei dados a V. Ex', Senador José Lins. 
Dei dados sérios, Excelência. 

O SR. JOSÉ LJNS - V. Ex' está se baseando, segundo diz, em sua 
crença. Ora, isso é um problema de opinião pessoal. 

O Sr. Itamar Franco- Não é crença, não. Dizer que foi orçado em 500 
dólares e jã estã em dois mil e poucos, e eu diria a V. Ex' que jã estã em três 
mil dólares. 

O SR. JOSÉ UNS - V. Ex• me permite? 

O Sr. Itamar Franco - Desculpe-me. 

O SR. JOSÉ UNS- Nâo.~Não hã-nada a desculpar. tenho imenso pra
zer em dialogar com V. Ex' Quero porém responder. V Ex' merece uma res
posta. A questão da crença é outra coisa. 

O Sr. Itamar Franco - Não é crença. 

O SR. JOSÉ L!NS- No documento que li, há pouco, a NUCLEBRA~ 
diz textualmente, que os preços específicos de Angra II e Angra III estão to
talmente definidos, inclusive para repasse e que esse preço é firme. 

O Sr. Itamar Franco - Ela estã dizendo isso desde 1975. 

O SR. JOSÉ LINS- Permita-me V. Ex• V. Ex• que é um engenheiro sa
be ... 

O Sr, Itamar Franco ___:._Sei como V. Ex' o é também. 

O SR. JOSÉ L!NS- ... que todo orçamento é uma previsão. É claro que 
as despesas se realizam apenas com aproximações. 

O Sr. ltanzar Franco - Senador José Lins, permita-me? 

O SR. JOSÉ LINS - Com prazer. A :Penas concluirei o pensamento. 

É natural, nobre Senador, que V. Ex' discorde de algum dado do custo 
de determinado item. O Senador Dirceu Cardoso, por exemplo, sempre le
vanta o problema do custo do estaqueamento. É natural. No grosso da previ
são geral, é claro que alguns itens aumentam e outros diminuem, mas o todo 
do orçamento deve estar, ao final, dentro de uma aproximação razoâvel, jul
gada normal nas avaliações dos projetas. 

O Sr. Itamar Franco- Não estâ, perdoe-me. Eu lhe dei o custo do quilo
watt. V. Ex• é um engenheiro e não pode contestar que o preço quilowatt de 
uma usina hidrelétrica é o mesmo da usina nuclear. Pelo amor de Deus! 

O SR. JúSÉ LINS - V. Ex' deve então trazer dados reais, numericos, e 
não apenas dizer que não acredita. Esta não ê uma questão de crença. 

v as. 

O Sr. Itamar Franco - Não acredito porque tenho provas para isso. 

O SR. JOSÉ LINS- V. Ex' não deve falar em crença; deve trazer pro-

O Sr. Itamar Franco- Não é crença, são dados, Ex• Dei-lhe dois dados. 
Não quero nem dar os dados, porque seria de estarrecer o Senado dizer que o 
preço médio de uma estaca, de Angra II, custou ao País 3 milhões de cruzei-. 
ros - 3 bilhões_ de cruzeiros antigos. 

O SR. JOSÉ LINS - Mas é isso que V. Ex• precisa trazer. 

O Sr. Itamar frunco- Isso é o que prech.a. l)c::r ruw, porque se escolheu 
um péssimo local. 

O SR. JOSÉ L!NS- V. Ex• como engenheiro, tem que ser objetivo. Di
zer que considera escandaloso um par de sapatos por 3.000,00 ou 4.000,00 
cruzeiros não prova que o preço seja exorbitante. 

O Sr. Itamar Franco -Acho. A h! lógico, o Governo não acha escandaM 
loso. Ele acha bonito uma inflação de 110%. 

O SR. JOSf: LINS- Provar que o custo real do sapato é menor, é dife
rente. V. Ex', corno engenheiro que é deveria limitarMse a uma anãlise mais 
objetiva. Não devem entrar aqui questões de acreditar ou de não acreditar. 

O Sr. Itamar Franco - Crença não. Dei-lhe dois dados e V. Ex' nem 
conteSta. O preço orçado do quilowatt. 

O SR. JOSÉ LINS - V. Ex' diz que não acredita. Não posso co:ntestar 
uma crença. 

O Sr. Itamar Franco - Não. Perdoe-me V. Ex' 

O SR. JOS!i LINS- Não é questão de perdão. V. Ex• me constrange. 

O Sr. Itamar Franco -Não tem V. Ex' o argumento, porque sabe, como 
engenheiro, V. Ex' tem que defender o Governo. E claro, e a gente respeita. 
Já disse que é uma via dolorosa, é uma via crucis defender a política econômi-
ca do Governo, obras como Css~_ ai. -

O SR. JOSÉ LINS - Sr. Presidente .. 

O Sr. Itamar Franco - Só um minutinho, vou terminar, Ex' 

O SR. JOSÉ UNS - Com prazer, continuo a ouvir V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco - Então, V. Ex' não pode, como engenheiro, por
que sabe tão bem quanto eu, porque foi formado numa escola de Minas Ge
raiS, não estou dizendo que ela seja boa ou melhor do que as outras, é V. Ex• 
formado nor uma tradicional escola do meu Estado ... 

O SR. JOSÉ LlNS - Obrigado. li uma honra para mim. 

O Sr. Itamar Franco- .. -.e sabe que o preço do quilowatt de uma usina 
hidrelétrica não ê o mesmo preço do quilowatt de uma usina nuclear. Nem a
qui, nem nos Estados Unidos, nem no Oiabo! 

O SR. JOSÉ UNS- E nem poderia ser. Mas, daí até dizer qual deus é o 
maior vai" uma distância multo -grande e V. Ex' sabe disso. 

Senador Itamar Franco, vou terminar o meu pronunciamento, observo, 
ainda, apenas o seguinte: há um- progiama sério em andamento. O País preci
sa de energia. O_ consumo de energia, no Brasil, estâ dobrando a cada seis, 
sete anos. Mesmo com a queda do cresCimento da economia, vamos necessi- · 
tar de muita energia elétrica. De 30 mil megawatts hoje instalados, teremos 
que passar, em 1987/88, a cerca de 60 mil megawatts. Fm 1 QQ') estaremos ne
cessitando de 120 mil megawatts instalados. 

Ora, Sr. Presidente, essas oito usinas não representarão, então, mai,s do 
que 6% a 7% de toda a produção de energia elétrica do País. E ainda se acha 
que esse programa é exagerado. O que temos que fazer é analisar mais objeti
vamente esse programa que está na base do nosso progresso tecnológico ... 

O Sr. Itamar Franco - Isso é outro oroblema, Excelência. Isso é outro 
problema. 

O SR. JOSÉ UNS- ... da tecnologia do átomo que é o que vai dominar 
o Mundo daqui por diante. Não podemos simplesmente abdicar, ficar para 
trás, erri um- mUndo que avança desesperadamente nesse campo. 

Os custos do programa devem ser debatidos. É: um direito do Congresso 
analisâ-los, criticar o Governo, tendo em vista, inclusive, o aperfeiçoamento 
da administracão do País. · 

Aqui, porém, estão dados oficiais, postos na mesa, para que a Oposição 
os- analise criteriosamente, como devem ser analisados, patrioticamente, res
ponsavelmente;.. 

Muito obrigado, Srs. SenadõreS. (Muito bem!) 
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"'"' ~ OH/ +CP+CHRC• a 

• ?:>P..f'. f.r!. • ~?.'~ • 
+ '/.(. + .".!?.' • • 

• Sum of Flxed Costs + 

P net • Flh 
,.,.• 

+ rc [DH/kV~ 

• ·~n~:q~ 1-.4~ •• 
W 1,~!;(~~ ·1/l:~P'f 

.(ANEXO II) 

~XN1PL~ OF CALCULATION DF E.NERGY COSTS 

FROH NPP 

•••••• DIVkw •••••• M"J:: 

,,,,,,OH+ ••••• OH• •••••. DH 

OM 

1.2 indirec:t Pl.ant Costs {JPC) • 

• lnterest + T.axes • 

(durfng c:onstruc:t\on} 

,,,,.,OH+,,,,.0/'1•,,,,,011 

lnterest•l(OPC.f 1 • 1 .m}(oMJ 
2 ocm Tõõ 

~: 

f lo.an '" p.art of Joan on total 
C.ilpi tal 

• lnterest during c:onstr. 

m .. years of c:onstruction 
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b'JUCLEN 

1.) Capl tal Needs (CN) • 

l.lt Cash Value of Capital Needs 

at end of construct lon (CN:M) 

HJCL!EN 

2, Costs durlng operatlon 

2, I· FI xed Costs 

2.1.1 Capl tal Costs (CCCN~) 

1.1o2 Taxes 

2o1.3 lnsurances 

EXAHPLE OF CALCULATION Of I::NERGY COSTS 

FROM NPP 
~·. 

• I ( ..... .. ......... ) - .... OK 
2 

Taxes • DPC o tconstr. (oH) 
--1-00-

~: 

tconstr. • taxes durtng construct
lon 

..... • ..... OH 

• OPC + JPC • 

• ••.•• + ••••••••••• OH 

~: 

f • • cash va\ue factor over 
n 

n years or construction 

" .............. ····· . 

EXAMPLE OF CALCULATION OF ENERGY COSTS 

FROH NPP 

• CN"' o a 

~: 

a • annul ty 

• CNtt • toper 

~: 

toper • taxes durlng operation 

(per annum) 

•CN*'Ins oper 

~: 

DH/ 
• • "• .. •. a 

lns • lnsurance during opcration 
oper (p~r annum) 

P.age 02 or ti~ 

O/\ 

STATUS: J,,rlti<If')', 
T 1/VG 
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---------------------------------- ------------------------------------

>.\liUCLEN 

2 .1.6 Sum of Flxed Costs • 

2,2 Varlabla tosts 

2.2.1 Fuel Costs (FC} 

Pcwer Gene:ratlng Costs (PGC} 

2,1.4 Personnel Costs (CP) 

EX/\MPLE OF CALCULATlON Of ENERGY COSTS 

FROK NPP 

- CCCN:tt + Taxes + lnsurances + 

+ CP + CMRC ... 

•••••.• + ••••• + + 

+ ••••• + ...... 

• • • • •• OPF/kWh 

OM/ 
a 

, Sum of Flxed Costs + 

p net FLh 

+ FC [Di-./kW'~ 

..... + •••••• 

EXAMPLE OF CALCULATION OF ENERGY COSTS 

FROH NPP 

-..... .....•..... (o"'•J 

F • amount of persons 

cp• speclflc personnel costs [mvPerson.a 

• , , , , , , ••• , , • , ••,, OH/a 

,2.1.5 Costs for malntenance, repatrs 

and consumab1es (CMRC} • PC • cHRC 

~: 

CHRC • rate for mal ntenance 

(per annum) 

- ..... . OM/ .. •. • a 

Page 05 of OS 

OM/ 
••••• ii 
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• • • • •• k'tlh 
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ATO DO PRESIDENTE 
No 119, de 1981 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições 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 da Comissão 
Diretora n9 2, de 1973, e à vista do disposto na Resolução n9 130, de 1980, re-

solve autorizar a contratação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis 
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de Simão Pedro 
Casassanta para o emprego de Assessor Técnico, com o salârio mensal equi~ 
valente ao vencirilento do cargo DAS-3, a partir de 8 de outubro de 1981, com 
lotação e exercício no Gabinete do Senador Tancredo Neves. 

Senado Federal, em 13 de outubro de 1981. -Jarbas Passarinho, Presi~ 
dente do Senado Federal. 
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MESA 
Presidente 

Jarbas Passarinho 

19-V ice-Presidente 
Passos Pôrto 

29-Vice-.Presidente 
Gilvan Rocha 

l9..,5ecretário 
Cunha Lima 

29-Secretário 
Jorge Kalume 

)~>-Secretário 

Itamar Franco 

49-Secretário 
Jutahy Magalhães 

Suplentes de Secretários 
Almir Pinto 

Lenoir Vargas 
Agenor Maria 
Gastão Müller 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕF.S 

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira 
Local: Edifício Anexo das ComissÕes - Ala Senador Nilo 

Coelho 
Telefones: 223-6244 e 2lt-4141 - Ramais 3487, 3488 e 3489 

A) SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES 

Chefe: Daniel Reis de_Souza 
Local: Edifício Anexo das Comissões- Ala Senador Nilo Coelho 
Telefone: 211-4141 - Ramais 3490 e 3491 

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Leite Chaves 
Yicc-Presidente: Martins F1Iho 

Titulares 
PDS 

I. Benedito Canelas 
2. Martins Filho 
3. João Calmon 
4. João Lúcio 

I. Leite Chaves 
2. José Richa 

I. Mendes Canale 

Suplentes 

I. Dinarte Mariz 
2. Lourival Baptista 
3. José Caixeta 

PMDB 
I. Agenor Maria 

PP 
I. Evelásio Vieira 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492 
Reuniões: Terças-feiras, às 11.00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 3378 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
r membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Alberto Sllva 
Vic~Presidente: José Lins 

TiEulares 

I. José Lins 
2. Eunice Michiles 
3. Gabriel Hermes 
4. Benedito Canelas 

I. Evandro Carreira 
2. Mauro Benevides 

I. Alberto Silva 

Suplentes 

PDS 
I. Raimundo Parente 
2. AJmir Pinto 
3. Aloysio Chaves 

PMDB 
I. Marcos Freire 

PP 
I. Mendes Canale 

Assistente; Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 3493 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3024. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçào II) 

LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO PARTIDO DO 

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMDB 

Líder 
Marcos Freire 

V ice-Líderes 
Roberto Saturnino 
Mauro Benevides 
Humberto Lucena 

Pedro Simon 
Orestes Quércia 

Henrique Santillo 
Lãzaro Barboza 

Evandro Carreira 

LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO 

PARTIDO POPULAR - PP 

Líder 
Evelásio Vieira 

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

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Aloysio Chaves 
19-Vice-Presidente: Nelson Carneiro 
29-Vice-Presidente: Lenoir Vargas -

Titulares Suplentes 
PDS 

I. Aloysío Chaves I. Benedito Canelas 
2. Hugo Ramos 2: JoãoCalmon 
3. Lenoir Vargas 3. AlmirPinto 
4. Murilo Badaró 4. Martins Filho 
5. Bernardino Viana 5. Aderbal Jurema 
6. Amaral Furlan 
7. Moacyr Dalla 
8. Raimundo Parente 

PMDB 
I. Paulo Brossard I. Franco Montoro 
2. Marcos Freire 2. Lázaro Barboza 
3. Nelson Carneiro 3. Humberto Lucena 
4. Leite Chaves 
5. Orestes Quércia 

PP 
I. Tancredo Neves I. Mendes Canal e 
2. José Fragelli 

Assistente: Paulo Roberto Almeida Campos - Ramal 3972 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 4315 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (DF) 
(II membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lourival Baptista 
Vice-Presidente: Mauro Benevides 

Titulares 

I. Lourival Baptista 
2. Bernardino Viana 
3. Moacyr Dalla 
4. José Caixeta 
5. Martins Filho 
6. Murilo Badaró 

I, Lázaro Barboza 
2. Mauro Benevides 
3. Adalberto Sena 

I, Saldanha Derzi 
2. Luiz Fernando Freire 

Suplentes 
PDS 

L Luiz Cavalcante 
2. Almir Pinto 
3. Aderbal Jurema 
4. José Lins 

PMDB 
I. Henrique Santillo 
2. Evandro Carreira 

PP 
I. Affonso Camargo 

Assistente: Leda Ferreira da Rocha - Ramal 3499 
Reuniões; Quartas-feiras, às !0:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3168 
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Vi«-Líderes 
Affonso Camargo 

José Fragelli 
Gastão M üller 
Mendes Canale 
Saldanha Derzi 

LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO PARTIDO 

DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS 

Líder 
Nilo Coelho 

Vi«--Líderes 
Aderbal Jurema 
Aloysio Chaves 

Bernardino Viana 
Gabriel Hermes 

José Lins 
lomanto Júnior 
Moacyr Dalla 
Murdo Badaró 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(li membros) 

COMPOS!CÃO 

Presidente: José Richa 
Vic~Presidente: Luiz Cavalcante 

Titulares 

I. Bernardino V'ana 
2. José: Uns 
3. Arno Damiani 
4. Milton Cabral 
5. Luiz Cavalcante 
6. J osê Caixeta 

I. Roberto Saturninc 
2. Pedro Simon 
3. Jo.~é Richa 

I. José Fragelli 
2. Alberto Silva 

Suplentes 
PDS 

I. LomantoJúniOT 
2. Gabriel Hermes 
3. Vicente Vuolo 
4. Benedito Canelas 

PMDB 
I. Marcos Freire 
2. Teotônio Vilela 

PP 
I. AfTonso Camar~o 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro- Ramal 3495 

Reuniões: Quartas-feiras, às 09:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 3256 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
· (9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Aderbal Jurema 
Vice-Presidente: Gastão Müller 

Titulares Suplentes 
PDS 

I. Aderbal Jurema I. Lomanto Júnior 
2. João Calmon 2. Gabriel Hermes 
3. Eunice Michiles 3. João Lúcio 

4. Tarso Outra 
5. José Sarney 

PMDB 
I. Adalberto Sena I. Marcos Freire 
2. FrancoMontor 2. Mauro Benevides 
3. Pedro Simon 

PP 
I. Gastão MUller I. Evelâsio Vieira 

Assistente; Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissilo, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões ...... R~rnal 3546. 
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COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pn::sidertte: Fram:o Montoro 
V ice- Presidente: Gabriel Hermes 

Titulares 

I. Raimundo Parente 
2. Lomanto Júnior 
3. Amaral Furlan 
4. A mural Peixoto 
S. Martins Filho 
6. Tarso Outra 
7. Gabriel Hermes 
8. Bernardino Viana 
9. Ahnir Pinto 

I. Mauro Benevides 
2. Roberto Saturnino 
3. Pedro Simon 
4. Teotônio Vilela 
4. Franco Montoro 

I. Tancredo Neves 
2. Affonso C amargo 
3. Mendes Canale 

Suplentes 
PDS 

I. José Guiomard 
2, Lourival Baptista 
3. Benedito Canelas 
4. Vicente Vuolo 
5. José Lins 

PMDB 
I. Humberto Lucena 
2. Paulo Brossard 
3. José Richa 

PP 
l. Saldanha Derzi 
2. José Fragelli 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca- Ramal 3493 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10~00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 4323 

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

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Raimundo Parente 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares 

I. Raimundo Parente 
2. Aloysio Chaves 
3. Moacyr Dalla 
4. Eunice M lÇ'hiles 
5. Gabriel Hermes 

I. Franco Montoro 
2. Humberto Lucena 
3. Jaison Barreto 

1. Josê F ragelli 

Suplentes 
PDS 

1 Arno Damiani 
2. Aderbal Jurema 
3. Almir Pinto 

PMDB 
L Agenor Maria 
2. Nelson Carneiro 

PP 
I. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 349~ 
Reuniões.: Quintas-feiras, às I 1:00 horas 
Local· Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3339 

COMISSÃO DE M[NAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
o/ice-Presidente: Teotônio Vilela 

Titulares 

I. Mílton Cabral 
2. luiz Cavalcante 
3. Josê Lins 
4. Almir Pinto 

I, Hemrique Santillo 
2. Teotônio Vilela 

I. Affonso C amargo 

Suplentes 
PDS 

I. Dinarte Mariz 
2. Gabriel Hermes 
3. Martins Filho 

PMDB 
1. Roberto Saturnino 

PP 
1. Alberto Silva 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 
Lo.:al: SuJa da Comissão, na Ala Senador Alex.andre Costa 

- Anex.o das Comissões - Ramal 3652 
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COMISSÃO DE MUNICIPIOS- (CM) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lo manto Júnior 
Vice-Presidente: Agenor Maria 

Titulares Suplentes 
PDS 

1. Almir Pinto L. Tarso Outra 
2. Lomanto Júnior 2. Aderbal Jurema 
3. Amaral Furlan 3. José Sarney 
4. Amaral Peix.oto 4. Murilo Badaró 
5. Benedito Canelas 5. José Caixeta 
6. ArnO Darniani 
7, Moacyr Oalla 
8. Raimundo Parente 
9. Vicente Vuolo 

PMDB 
I. José Richa I. Marcos Freire 
2. Orestes Quércia 2. Jaison Barreto 
J. Evandro Carreira 3. Humberto Lucena 
4. Lázaro Barpoza 
S. Agenor Maria 

PP 
I. Gastão MUller 1. Alberto Silva 
2. Affonso Camarg,, 2. Luiz Fernando Freire 
J. Mendes Canale 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões- Ramal 3122 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CRI 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice-Presidente: Murilo Badaró 

Titulares 

I. Joã0CaJmon 
2. Murilo Badarô 
3. Aderbal Jurema 

I. Adalberto Sena 

I. Saldanha Oerzi 

Suplentes 
PDS 

L José Sarney 
2. Moacyr Datla 

PMD!S 
L. Evandro Carreira 

PP 
L. Mendes Canal e 

Assistente: Fátima Abrahão de Araújo - Ra.mal 3266 
Reuniões: Quintas-feiras, às \4:00 horas 
Local: Sala da Com_issão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3121 

COMISSÃO DE RELAÇi)ES EXTERIORES- (CRE) 
{IS membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presil,iente: Luiz Viana 
19-Vice-Presidente: Paulo Brossard 
29-Vice·Presidente: Amaral Peixoto 

Titulares 

I. L uiz Viana 
2. Tarso Outra 
3. LomantoJúnior 
4. Amaral Peixoto 
5. João Calrnon 
6. AloysioChaves 
7. Josê Sarney 
8. Louriva! Baptista 

I. Paulo Brossard 
2. Nelson Carneiro 
3. José Richa 
4. Mauro Benevides 
5. Marcos Freire 

Suplentés 
PDS 

·!. AderbalJurema 
2. Bernardino Viana 
3. Amaral Furlan 
4. Moacyr Oalla 
S. Martins Filho 

PMDB 
1. LeiteChaves 
2. Pedro Simon 

. 3. Roberto Saturnino 

Outubro de 1981 

PP 
I. Luiz Fernando Freire 
2. Tancredo Neves 

I. Saldanha Derzi 

Assistente: Lei la Leivas Ferro Costa - Ramal. 3497 
Reuniões: Quartas-feiras, às 14:00 horas 
L-ocal: Sala da ComissãÔ, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 3254 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jaison Barreto 
Vice-Presidente: Almir Pinto 

Titulares 

I. Lomanto Júnior 
2-. Almir Pinto 
3. José Guiomard 
4. Lourival Baptista 

I. Henrique Santillo 
2. Jalson Barreto 

1. Saldanha Derzi 

Suplentes 
PDS 

I. Benedito Canelas 
2. João Calmon 
3. Arno Damiani 

PMDB 
I. Adalberto Sena 

PP 
L Gastão MUller 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3020 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membrosJ, 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice·Presidente: José Fragell! 

Titulares 

I. Dinarte Mariz 
2. Luíz Cavalcante 
J. José Guiomard 
4, Murilo Badaró 

L Mauro Benevides 
2. Agenor Maria 

I. JoséFragel\i 

Suplentes 
PDS 

I. Raimundo Parente 
2. Amaral Furlan 
3. José Caixeta 

PMDB 
I. Or!!tes Quê:rcia 

PP 
l. Gastão MUller 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala s"enador Alexandre Costa 

- Anexo das ComisSões - Ramal 3020 

COMISSÃO DE SERVIÇO PúBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 
Vice-Presidente: Raimun'do Parente 

Titulares Suplentes 
PDS 

I, Raimundo Parente I. Helvídio Nunes 
2. Aderbal Jurema 2. Bernardino Viana 
3. Lourival Baptista 3. Josê Guiornard 
4. Moacyr Dana 

PMDB 
I. Agenor Maria I. Lázaro Barboza 
;L Humberto Lucena 

PP 
I. Gastão MUller I. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498 
Reuniões: Quartas~feiras, às li :00 horas' 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- AnexO das Comissões - Ramal 3!21 
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COftrtJSSÃO DC TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Vicente Vuolo 
V ice-Presidente: Benedito Ferreira 

Titulares Suplentes 

PDS 

I. Vicente Vuolo I. Lomanto Júnior 
2. Benedito Ferreira 2. Luiz Cavalcante 

3. Amaral Peixoto 3. A1oysio Chaves 
4. Milt~n Cabral 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II\ 

PMDB 

1. Evandro Carreira 1. Orestes Quércia 

2. Lázaro Barboza 

PP 

I. Alberto Silva I. Affonso Camargo 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 

Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anex.o das Comissões- Ramal 3130 
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B) SERVIÇO-DE COMISSOES MISTAS 
Chefe: Alfeu de Oliveira 
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho 

- Andar Térreo - 211-3507 
Assistentes: Helena Isnard Ae<:auhy- 211-3510 

Mauro Lopes de Sá- 211-3509 
Frederic Pinheiro Barreira- 21l-3503 
Maria de Lo urdes Sampaio- 211-3503 
João Hélio Carvalho Rocha- 211-3520. 

C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE IN
QU~RITO 
Chefe: Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz - 211-3511 
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes - 211-3512 

Elizabeth Gil Barbosa Vianna- 211-3501 
Nadir da Rocha Gomes- 211-3508 
Clayton Zanlorenci - 211-3502 

SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES 
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DAS 

COMISSÕES PERMANENTES PARA O BI~NIO 1981/1982 

TERÇA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

QUINTA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

Horas Comissões Horas Comissões 

Sala da COmissão, na Ala 
10:00 CAR Senador Alexandre Costa GUILHERME 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CEC Senador Alexandre Costa SÉRGIO 

Ramal3024 Ramal3546 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CA Senador Nilo Coelho SÉRGIO 

Ramal3378 

Sala da COmissão,.na-Al<t 
10:00 CF Senador Nilo Coelho GUILHERME 

Rama14323 

Sala da Comissão, na Ala 

QUARTA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

10:00 cs Senador Alexandre Costa LEDA 
Ramal3020 

Horas Comissões 

Sala da Comissão, na Ala 
09:00 CE Senador N i! o Coelho FRANCISCO 

Sala da Comissão, na Ala 
LUIZ 11:00 CLS Senador Alexandre Costa 

Ramal3339 CL~UDIO 

Ramal3256 
Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala PAULO 
J9:30 CCJ Senador Alexandre Costa ROBERTO 

Ramal4315 

11:00 CM Senador Alexandre Costa GONÇALVES 
Ramal3I22 

Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Contissào, na Ala 
10:00 DF Senador Alexandre Costa LEDA 

11:00 CT Senador Alexandre Costa MARCELINO 
Ramal3130 

Ramal3168 
Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala 
10:30 CME Senador Alexandre Costa GONÇALVES 

14:00 CR Senador Alexandre Costa FÁTIMA 
Ramal3121 

Ramal3652 

Sala da Comissão, na Ala 
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Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CSN Senador Alexandre Costa MARCELINO 

Ramal3020 

Sala da Comissão, na Ala LUIZ 
11:00 CSPC Senador Alexandre Costa 
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ANO XXX\'1- N'' 129 QUINTA-FEIRA, 15 OE OUTUBRO DE 1981 BRAS! LIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 

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" 55, DE 19X1 

.. \prm:a os textos dos Atos da União Postal das Américas c Espanha- liPAE, concluídos t•m Lima, a IH de 
marçn dl• 1976, durante o XI Congresso da llniào Posta~ das Américas e Espanha. 

Art. i' Suo aprovados os textos dos A tos da União Postal das Américas e Espanha- UPAE, concluídos em Lima, a 
I~ de março de 1976, durante o XI Congresso da União Postal das Américas e Espanha. 

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 9 de outubro de \981. -Senador Jarbas Passarinho, Presidente. 

CONSTITUIÇãO DA UNiãO POSTAL 
DAS AMÉRICAS E ESPANHA 

(Texto revisto de acordo com as modificações adotadas 
pelo XI Congresso Postal Américo-espanhol, Lima, 1976, 
seguRdo o Protocolo Adicional anexo.) 

1\.rt. 
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CAPíTULO U 

Aceitação e Denúncia dos J\to~~ da União 

23. Assinatura, ratificação c out.ras modalidades de aprovação 
dos Atos da União 

24. Notificação das ratificações e de outra 'i modalidades de apro
vação dos Atos da União 

25. Adesão à Const.ituição e aos outro.;; A tos da União 
26. Denúncia de Acordo 

CAPíTULO III 

.Modificação dos Atos da União 

27. Apresentação de proposições 
28. Modificação da Constituiçãó--:----mitificação 
39. Modificação do Reg1.1lamento Geral, Conv{mção,_Acordos, Re

gulamento da Secrd=tria Int_ernacional c RegulamPnto do 
Df'oa.:tamento de Transbordos 

C.~ PíTULO IV 

Legislação e Normas S_ubsidiª-!ias 

30. Complemento às dispo~ições dos Atos 

31. Arbitragr.m 

CAPíTULO V 

Solu~ão de Litígios 

TíTULO III 

Disposições Finais 

CAPíTULO úNICO 

3'"• Exerução e duração da Constituição 
CONSTITUIÇAO DA UNIAO POSTAL 

DAS AM1:RICAS E ESPANHA 

PREAMBULO 

Cont a finalidade de estender, facilitar "'ê"-aprimon~,r entre os 
povos das Américas e da Espanha o funcionamento dos seus ser':' 
viços postais e contribuir :para o desenvolvimento de suas ativi
óades, os Representantes Plenipotenciários dos Governos dos Paí
ses contratantes adotaram, sob rese:rva de ratificação, a presente 
Constituição. 

TíTULO I 

Disposições Orgânicas 

CAPíTULO I 

Generalidades 
ARTIGO l.o 

Extensão e Finalidade da União 

1 1. Os Países cujos go"V.ernos adotem a presente Constituição 
formam, sob a denominação de União PÜ!Stal das Américas e Es
panha, um só território postal para a permuta reciproca de re
messas de correspondência em condições mais favoráveis para o 
público do que as estabeleeidas pela União Postal Universal. 

2. Em todo o território da União estará garantida a liber
dade de trânsito. 

3. A União Postal das Américas e Espanha tem por objeto, 
ainda, facilitar e aprimorar as relações postais entre as Adminis
trações_ dos Países-membros, estabelecer uma ação capaz de re
presentar eficazmente nos Congressos, Conferências e demais rcu
Piões da União Postal Universal, assim como de outros organis
mos internacionais, seus interesses comuns, no que se refere aos 
.serviços po.sta.is, e de harmonizar os esforço.s dos Países-membros 
para o alcance desses fins. 

4. A União participara. dentro dos limites financ-e_iros dos 
programas aprovados pelo Congresso. na assistência técnica e 
no ensino profissional postal em benefício de _seus Países-mem
bros. 

ARTIGO 2.o 

Membros da União 

São membros da União: 
a) os Países que possuam a qualidade de n1embro na data da 

entrada em vigor da presente Constituição; 
b) os Países que adquiram a q:ualidade de membro conforme 

o artigo 11. 
ARTIGO 3.0 

A:mbito da União 

A União com prende em seu âmbito: 
a) os territórios dos Países-membros; 

b} as repartições de cotreio..o:;; esW.bcl-ecidos pelos Países-mem
bros em territôrios n_ão ('Omprcendidos na União; 

c) os demais territórios que, sem ser membros da União, de
pendem .sob o ponto de vista postal de Países-membros_ 

ARTIGO 4.0 

Sede da União 

A sede da União e de s_eus órgãos permanentes se localiza em 
Montevidéu, capital da República Oriental do Uruguai. 

ARTIGO 5.0 
Idioma Oficial da União 

O idioma oficial da União é o espanhol 

ARTIGO 6.0 

Moeda-tipo 

Para a aplicação dos Atos da União se tomarã como _unidad<" 
monetária o franco-ouro definido na constituição da União Pos
tal UniversaL 

ARTIGO 7.o 

Personalidade Jurídica 

Todo Pais-me-mbro de acordo com sua legislaço::io interna outor
ga ró. capacidade jurídica à União Postnl das Artu~:rica...~ e Espa
nha para o correto exercício de suas funções c a realiz:tção de se-us 
propósitos. 

ARTIGO 8.0 

Privilégios e Imunidades 

A União goZará no território de cada um dos Paises:..mem
hros dos privilCgios e imunidades necessárias para a realização 
de .seus propósitos. 

2. Os Representant-es dos Paises-membros que concorram às 
reuniões dos órgãos da União e os funcionârios desta quando no 
c-umprimento de funções oficiais do organismo gozarão, igual
mente. dos privilégios e imunidades necessários para o cumprinwn~ 
to de sua.s atividades. 

ARTIGO 9.o 

Uniões Restritas 
Os Países-membros poderão estabelecer entre si uniões mais 

estreitas c_om a finalidade de reduzir tarifas ou introduzir outras 
melhorias sobre quaisquer dos .serviços a que se referem os Atos 
da União aos quais os Países tenham aderido. 

ARTIGO 10 

Aeordos Especiais 
r'Ls Adril_inistrações po.sta!s dos Paises-membro.s poderão cele

brar acordos especiais: 

_ a) para melhorar os serviços postais estabelecidos na Conven
çao e nos Acord<ls da União aos quais tenham aderido: 

b) p3:ra estapelecer em suas relações recíprocas aqueles servi
ços I?osta1s que re~liz.em em seu regime interno e que não estejam 
prev1stos nos Atas da União. 

ARTIGO 11 

Departamento de Transbordos 

Com a finalidade de receber e reexpedir as remessas oriundas 
das Administrações postais dos Países-membros e que dêem lugar 
a operações de transbor_do no Istmo, funciona no Panamá. capi
tal da Re-pública do Panamá, um Departamento de Transbordos. 

CAPfrDLO ir 
Adesão, Admissão e Retirada da União 

ARTIGO 12 

.adesã_o ou Admissão na União 

1. Os pai.ses ou territórios que estejam situados no Continen~ 
te americano ou suas ilhru; e que tenham a qualidade de membros 
da União Postal Universal, desde que não tenham nenhum conflito 
de soberania com algum País-membro, poderão aderir à União. 

2. Todo país soberano das Américas, que não .seja membro 
da União Postal Universal, poderá solicitar sua admissão na União 
Postal das Américas e Espanha. 

3. A adesã<> ou a solicitação de admissão na União deverá 
incluir uma declaração formal de adesão a Oonstitu1ção t.:. aos 
Atos obrigatôrios da União. 

ARTIGO 13 

Retirada da União 

Todo país terá direito a retirar.:..se da União, renunciando à 
sua qualidade de membro. 
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CAPíTULO III 

Organização da União 

ARTIGO 14 
órgãos da União 

1 . Os órgãos da União são:- b Congresso. as Conferências o 
Conselho Consultivo e Executivo e a Secretaria Internacional. ' 

2. Os órgãos permãnentes- da União- são: o ConselhO consul
tivo e Executivo e a Secretaria InternaC-ional. 

ARTIGO 15 
O Congresso 

I. O Congresso é o órgão supremo da União. 

2. O Congresso se cOinJ)Orá dos--Representantes dos Países
membros. 

ARTIGO 16 

Congressos Extraordinários 
A pedldo de três Países-memôros, pelo menos e com a anuên

cia de dois terços dos Países-membros poder-.s€-á celebrar um 
Congresso extraordinário. 

ARTIGO 17 
Conferências 

1. A pedido de cinco Administraçóes po.stais dos Paises
membros, pelo menos, e oom a anuência de dois tercos dos Pai
ses-membros, poder-se-á celebrar uma Conferência, cóm a finali
dade de examinar questõee. têcnicas ou administrativas. 

2.- P.or oca.~.ião de celebrar-se um Congresso Postal Universal, 
os Representantes dos Países-membros celebrarão uma conferên
cia para determinar a ação conjunta a seguir no mesmo. 

ARTIGO 18 

Conselho Consultivo e ExecutiYO 

1. O Con.selho Consultivo e Executivo assegurara entre dois 
Gongre,c-.sos :a continuidade dos trabalhos da União conforme as 
disposições dos A to.s da União e deverá efetuar estudos e opinar 
sobre ques,.tões técnicas, de exploração, e cconômicas, que interes
sem ao serviço postaL 

2. Q.<:j membros do Conselho Consultivo r- Executivo exercerão 
suas funções e:m nome e no interesse da União. 

ARTIGO 19 
Secretaria Internacional 

A Secretaria Internacional da Unlão Postal das Américas e 
Espanha, que é o órgão permanente de coordenação, informação 
e consulta entre as Admini.straçõe.s postais dos Pai:.es-membros, 
funciona na sede da União, dirigida e administrada por um Dire
tor-Geral e sob a alta inspeção da Direção Nacional dos correios 
da RQpública Olic-ntal do Uruguai. 

CAPíTULO 1V 

Finanças 

ARTIGO 20 
Despesas da União. Contribuições dos Países-membros 

A~ despe-sas da União serã-o suportadas em com~m por todos 
os PaLSe.s-membros, que para tant.o serão clas.c-,íficados em certo 
número de categorias de contribuição. 

TITULO II 
Atos da Uniã,o 

CAPíTULO I 

Generalidades 

ARTIGO 21 

Atos da UÔião 
1. A Constituição é o Ato fundamental da União e contém 

suas normas orgânicas. 

2. O Regulamento Geral contém as di"'•POSi~ões que a...~egu
ram a aplicação da Constituição e o funcionamento da União. 
Será obrigatório para todos os Paises-membro.s. 

3. A Convenção e seu Regulamento de Execução contém as 
normas comuns aplicáveis ao serviço postal internacional e as 
disposições relacionadas com QS objetos de correspondência. Estes 
Atos serão obrigatórios para todos o.s Países-membros. 

4. Os Acordos e .seus Regulamentos de Execução regularão 
os serviço::; que não sej:;tm os de objetos de correspondência. So
mente serão obrigatórios para os Países-membros QU'e a e1es te
nham aderido. 

5. Os Protoco:os fínal.s. anexados eventualmente aos Ates da 
União mencionados nos parágrafos 3.0 v 4.0, contêm as reservas 
a estes Atos. 

6. O Regulamento da Secretaria lnternacional da União esta-
belece as normas para seu funcionamento. 1 

7. O Regulamento do Departamento de Transbordos esta
belece as normas para o füncionamento deste Departamento. 

ARTIGO 22 

Resoluções, Recomendat;ões e Votos 

1. As Resoluções são as decisões adotadas pelo Congresso 
com força obrigatória transitória, para os órgãos da União aos 
quai.':l se- di}ige a determinação. 

2. As recomendações e os votos carecem de força obrigatória. 
As Administrações que os observem terão a obrigação de comuni
cá-lo às demais por intermédio da Secretaria Internacional da 
Unif.o. 

CAPíTULO II 

Aceitação e Denúncia dos Atos da União 

ARTIGO 23 

Assinatura, Ratificação" e outras I\1odalidades 
de Aprovação dos Atos da 'Cnião 

1. A assinatura dos Atas da. União pelos Representantes Ple
nipotenciários dos Países-membros, terâ lugar ao término do Con
gresso. 

2. A Constituição será ratificada, tão logo seja possível, pelo.c:. 
Países signatários. 

3. A aprovação dos· Atas da União. diferentes da Consti
tuição, .ser:i ·regida pelas normas con.~.titucionais de cada Pais 
slgnatârio. 

4. Sem prejuízo do procedimento mencionado no parágrafo 
anterior, os Países signatários poderão ratificar ou• aprovar os 
.'\tos provisoriamente, dando conhecimento disso por correspon
dência à Secretaria Internacional da União. 

5. Se um País não ratificar a Constituição ou não aprovar 
os outros AtoQs, nem um nem outros deixarão de ser válidos para 
os que houverem ratificado ou aprovad~. 

ARTIGO 24 

Notificação das Ratificações e de outras ;\-lodalidades 
de :\prova~ão dos :\tos da União 

Os instrumento.~ de ratificação da Constituição c, eventual
mente,_ os da aprovação dos demais Atos serão depositados; no 
menor prazo, perante o Governo do Pais sede da União, o qual 
o. comunicará aos demaís Países-membros. 

ARTIGO 25 

Adesão à Constituição e aos outros Atos da União 

Os Países-membros que não tenham assinado a presente COns
tituição, os Atas obrigatórios ou eventu'almente o.s Atas faculta
tivos, poderão a eles aderir em qualquer momento. 

ARTIGO 26 

Denúncia de um Acordo 

Cada Pais-membro terá a faculdade de .~mspcnder .sua parti
cipação em um ou em vários Acordos. 

CAPíTULO III 

~'\1odifica<;ão -dos Atos da União 

ARTIGO 27 

Apresentação de Proposi(."Ões 

L As proposiÇ"ões modificativas dos Atos da União poderão 
ser a.presentada.'i: 

a) pela Adnünistraç:.io postal de um País-membro, sempre 
que deles participe; 

. b) pelo Con.selho Consultivo e Executivo como conseqüêncLa 
dos estudos que realize ou das a tividades da esfera de _.::.ua compe
tência; 

c} pela Secretaria Internacional da União no que se rela
cione com a sua organização e ftmcionamento, após prévia adoçã.o 
por um ou por vários dos Países-membros. 
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2. As proposiçõe."6 poderãõ ·-se-r·- apré·seJi~dãS-- áO Cohgresso, 

ou no intervalo dos Corigressos. As' proposições relativas à Consti
tuição e ao Regulamel"tto GeraJ.nã.o poderão ser submetidas senão 
ao Congres.~. · ··'""~:_-. ---~~-:.-:·· .-._.:. '-·····-~ 

ARTIGO 28 ~, 

Modificação da ConstitUição. Ratificação 

1. Para serem- ã.dota.ctas; as ·proposições .subiJtetida.s aO Con
gresso, relativas à presente _C.onstituíçã.o., deverão ser $Lprovadas 
por doi.':. terços,. pelq menos, dos_ Paíaes-membro.s ct.a União. . 

2. A13 modificaçõeS adotâ._das. por um congresso· Ser.ão_ .objeto 
de u~ protocolo ad.lcion:;tl c sa~vn_ acor_cto e~ .-co~trá~io deste Con
gresso, entrarão· em, vigor ao mesmo tempo que <i.s Atas revistos 
no curso de.":tte mesmo CongressD. 

3. As modificações da COnstituição serão ratificadas o mais 
brevemente possível pelos Países-membros_ e os instrumentos desta 
ratificação .serão trata dos conforme as disposições do.s artigos 
23 e 24. 

Modificação do· Regulamento Geral, Convenção, Acordos, 
Regulamento da Secretaria lnternacional e Regulatnento 

do Departamento de Transbo-rdos 

1. O Regulamento Geral, a Conv_enção, os Acordos, o Regu
lamento da Secretaria InternaciOnal e o Regulamento do Depar
tamento de Transbordos, estabe!rcem as condições a que estarão 
subordinados à aprovação das proposições que lhes dizem respeito. 

2. Os A tos mencion_ado.s no parágrafo anterior entrarão em 
execução simultaneamente e terão a mesma duração. A partir 
do dia fixado pelo Congresso para execução destes· Atos, os A tos 
correspondentes ao Congresso anterior ficarão derrogados. 

CAPíTULO IV 
Legislação e Normas Subsidiárià.s 

ARTIG0o30 
Complemento às Disposições dos Atos 

O.s a. ... .suntos relacionados com os .serviç.os pOstais que não 
estiverem compreendidos nos Atas da União, s€-rão regulados, pela 
ordem: 

!.o -- pelas disposições dos Atas da União Postal Universal; 
2.0 - pelos acordos que os Países-membros firmarem entre si; 
3.o - pe-la legislação interna de cada País-membro. 

CAPÍTULO V 

Solução de L-itígios 

ARTIGO 31 

Arbitragem 

Os Iítigios que se apresentarem entre as Administrações pos
tais dos Paises-membro.':l sobre a interpretação ou aplicação dos 
Atos da União, serão :r~::;;olv~dos por arbitragem, de conformidade 
com () estabelecido no :Regulamento Geral da União Postal Uni
versal. 

TíTULO III 
Disposições Finais 

CAPiTULO úNICO 
ARTIGO 32 

Execução e Duração da Constituição 
A presente Constituição entrai'á em execução. no dia primeirf? 

de julho do ano de mil novecento~ e setenta e _q01s e permanecera 
em vigor durante tempo)ndeterm+nado. 

Em fé do que os Repre-s-entantes Plenipotenciários dos Go
vernos dos Países-membros assinaram a presente Constituição, na 
cidade de Santiago, c.apital da Repúbllca do Chile, aos vinte e seis 
dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e setenta e um. 

Art. 

PROTOCOLO MHCIONAL A CONSTITUIÇAO DA 
UNIAO POSTAL DAS AMÉRICAS E ESPANHA 

íNDICE 

I. r Artigo s.o da Constituição de Santiago, m-odificado) - Pri
vilégios e imunidades. 

II. tArtigo 19 da Constituição de Santiago, modificado, que passa 
a ser 1!) - Departamento de Transbordas. 

III. IAxtigo 16 da ConStitUição d~ Santiago; modificado, que pa.s-
_sa a, ~-~:r )V_ --CP~;e~~:pçl~._- .. __ .__ _. __ 

IV. I Artigo 22 da Cogstij,uiçâ9. de Sai)tiago, modificado) - Reso-
luções, recomendações ·e· votos. ·. -

V. Execução e duração -do Protocolo Adicional à Constituição 
da União Postal das Américas e Espanha.. 

PROTOCOLO ADICIONAL A CONSTITUIÇãO DA 
UNIAO PQSl'/l.l- DAS. AMÉRICAS E ESPANHA 

Os Representantes Plenipotenciários dos Governos d'Os Países
membros da União Postal das A,méricas e Espanha, retrnidos em 
Congresso em Lima, capital do Peru, tendo em vista o artigo 28, 
parágrafo 2.0

, da Constituição da União Postal das Américas e 
E1spanha, firmada na cidade de Santiàgo, capital da República do 
Chile, em vinte __ e .seis. de novembro õ.o a_no de mil novecentos e 
setenta e um, adotaram sob reserva de ratificação, as seguintes 
modificações à referida Constituição. 

ARTIGO I 
!Artigo 8.0 da Constituição de Santiago, modificado) 

Privilégios e imunidades 

1. A União gozará no território de Cada um dos Países-mem
bros dos privilégios e i,munidades necessários para a realização 
de seus propósitos, 

2. Os Representantes dos Países-mernQros que concorram às 
retiiüões dos órgãos da União e os funcionários desta, quando em 
cumprimento d-e missões oficiais do Organismo gozarão, igualmen
te, dos privilégios e imunidades necessários para o cumprimento 
de suas atividades. 

ARTIGO II 
(Artigo 19 da Constituição de Santiago, modificado, 

que passa a ser 1!) 

Departamento de Transbordos 

Com a finalidade de receber e reexpedir as remessas oriundas 
das Administrações postais dDs Países-membros e que dêem lugar 
a operações de transbordo no Istmo, funciona,. no Pana.mâ, capital 
da República do Panamá, um Departamento de Tran.>bordos. 

ARTIGO III 

!Artigo 16 da Constituição de Santiago, 
modificado, que passa a ser 17) 

C.onferências 

1 . Por solicitação de .cinco Administrações postais dos Países
membros, pelo menos, e com a anunêcia: de dois terç .s dos Paí
ses-membros, poder-se-á celebrar uma Conferência, co .n a finali
dade de examinar questões técnicas ou admini.strativar.. 

2. Por ocasião d::.f celebração de um, (XIn..,. .. ::sv Postal Uni
ve!""....al os Representantes dos Países-membros celebrarão uma 
Conferência para determinar a ação conjunta a seguir no referido 
Congresso. 

ARTIGO IV 

/Artigo 22 da Conõtituição de Santiago, modificado) 

Resoluções, Recomendações e Voto'S 

1. As Res-oluções são as decisões adotadas pelo Congre&.so 
com força obrigatória transitória, para os órgãos da União aos 
quais se dirige a determinação. 

2. As recomendações e o& votos carecem de força. obrigatória. 
As Administrações que os observem terão a obrigação de COlllll'
nicá-lo às demais por intermédio da Secretaria Internacional da 
União. 

ARTIGO V 
Execução e Duração do Protocolo Adicionai 

à Constituição da União Postal 
das Américas e Espanha 

O presente Protocolo Adicional começará a ser executado no 
primeiro dia do mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta 
e seis e permanecerá em vigor por tempo indeterminado. 

Em fé do que, os RepreSentantes Plenipotenciários dos Go:.. 
vernos dos Países-membros redigiram o presente Protoeolo Adicio
nal, que terá a mesma força e o mesmo valor como se .suas dispo
sições estivessem inseridas no próprio texto da Constituição e 
assinam um exemplar que fi'!ará dePQsitado nos arquivos do 
Governo do País sede da União. o Governo do País sede do Con
gresso entregará uma cópia a cada Parte. 

Assinado em Lima, capital do Peru, aos dezoito dias do mês 
de março do ano de mil novecentos e setenta e seis. 
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REGULAMENTO GERAL 
DA 

UNIÃO POSTAL DAS AMtRICAS E ESPANHA 

Os abaixo assinados, Representantes Plenipotenciários dos 
Governos dos Países-membros da União, reunidos em Congresso em 
Lima capital do Peru, tendo em vista o artigo 21, parágrafo 2.0 , 

da Constituição da União Postal das Américas e Espanha, con
cluída na .cidade de santlago, capital da República do Chile, em 
vinte e seis de novembro· de mll novecentos e setenta e um, adota
ram de comum acordo no presente Regulamento Gera~, as dispo
sições que asseguram 'a aplicação de dita Constituiçao e o seu 
funcionamento. 

CAPíTULO I 

Adesão, admissão e retirada da União 

ARTIGO _lO! 
Adesão ou admissão na União. Procedimento 

1. A nota de adesão_ ou a solicitação de admissão, deverá ser 
dirigida pelo Governo -do país interessado, pela via diplomática, 
ao Governo da República Oriental do Uruguai, o qual a comunicará. 
aos demais Pafses:..membros da União. 

2. Para ser admitido co-mo membro requer-se que a solicitação 
seja aprovada, pelo menos, por dois terços dos Países-membros. 

.3. Considera-se que os Países-membros aprovam a solici
tação quando não houverem respondido no prazo de quatro meses, 
a partir da data em que se lhes tenha enviado a comunicação. 

4. A adesão ou admissão de um país na qualidade de membro 
será notificada pelo Governo da República Oriental do Uruguai aos 
Go\·ernos de todos os Paise.s-membros da União. 

5. Ao país solicitante será comtmicado o resultado e se for 
admitido. a data a partir da qual é considerado membro, e demais 
dados relativos à sua aceitação. 

ARTIGO 102 
Adesão aos Atos da União. Procedimento 

1. Os Países-membros que tenham subscrito os Atos revistos 
pelo Congresso, deverão a eles aderir no mais breve prazo possível 

2. Os Palses-membros que não tenham assinado os Atos dos 
Acordos, por deles não participarem, poderão em qualquer tempo, 
n.derlr a um ou vários dos referidos Acordos. 

3. Os instrumentos de adesão relativos aos casos previstos no 
artigo 24 da Constituição e nos parágrafos l.O e 2.0 do presente 
artigo. serão dirigidos pela via diplomática ao Governo da Repú
blica Oriental do Uruguai, o qual notificará este depósito aos 
Países-membros. 

ARTIGO 100 
Retirada da União. Procedimento 

L Todo País-membro terá a faculdade de retirar-se da União 
mediante denúncia da Constituição que deverá ser comunicada 
pela via diplomática ao Governo da República Oriental do Uruguai 
e por este aos demais Governos dús Países-membros. 

2. A retirada da União será efetivada ao término do prazo 
de um ano a partir do dia do recebimento pelo O<Jverno da Repú
blica Oriental do Uruguai da denúncia prevista no parágrafo 1.0 

3. Todo País-membro que se retire deverá cumprir com todas 
as obrigações estipuladas nos Atas da. União até o dia em que se 
efetlvar sua retirada. 

OÁPiTULÓ~Ir 

Funcionamento dos órgãos da. União 

ARTIGO 104 
Organização e funcionamento dos Congressos 

1. Os Representantes dos Países-membros se reunirão em 
Congtesso a cada cinco anos aproximadamente. 

2. Cada Congresso designará o país no qual deverá reunir-se 
o Congresso seguinte sempre que houver oferecimento, a esse res
peito, do País designado. Se forem vários os países que se ofere
cerem, a decisão terá lugar mediante votação em escrutínio se
creto. 

3. Se não for possível a realização de um Congresso no pais 
escolhido, a Secretaria Internacional, com a urgência requerida, 
realizará as gesteõs necessárias para tratar de encontrar um pais 
que- est-eja disposto a ser sede do Congresso, submetendo-o ao Con
SC'lho Consultivo e Executivo para sua aprovação. 
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4. ·se ao encerrar um Congresso não. houver nenhum pais qU:e 
se tenha oferecido para sede do próximo, a Secretaria Internacl<>nal 
realizará posteriormente as gestões niencionadas no parágrafo 3.0 

· 5. Quando um Congresso deva ser reunido sem que haja ofe
recimento de- um governo, a Secretaria Internacional, de acordo 
com o Conselho Consultivo e Exec1,1tlvo e com o Governo da Repú
blica Oriental do Uruguai, adotará as dlspo.slções necessárias para 
C:0:1vocar e organizar o Congresso no Pais sede da União. Neste 
casc>, a Secretaria Internaclc>nal exercerá as funções de Governo 
anfitrião. 

6. Mediante prévio acordo_ com a secretaria :rD.ternacional. o 
Governc> d<> País-sede do Congresso, fixará a data definitiva, assim 
como o lugar onde deva reunir-se o Congresso. Em princípio, um 
ano antes desta data o Governo do País sede do Cc>ngll"esso enviará 
convite ao Governo de cada País-membro, diretamente1 ou por 
intermédic> da Secretaria Internacional. 

7. As finalidades do Congresso são: 
a) 

b) 
ração. 

rever e completar, se for o caso, os ,atos da União, e 
tratar quantc>s assuntc>s sejam submetidos à sua conslde-

8. Cada País-membro se f3.rá representar por u~ ou por vários 
delegados ou pela delegação de outro wis. A delegação de um 
país não poderá repres~ntar- senão a um P.aís além- do seu. 

9. Cada Congresso para a o~anizaçáo e desenvolvimento de 
seus trabalhos aplicará o Reglmentc> interno permanente dos Con
gressos anexo ao presente""Regulamento. 

10. Nas deliberações cada País-membro terá dlreltc> a um 
VGto. 

11. Todc> Pais-membro terá dlreitc> a formular reservas à con
venção e seu Regulamento de Execução e aos Acordos e seus Re
gulamentos na hora de asslná·lc>s. 

12. O Governo do País sede do Congre~so notificará, aos G<>
vernos dos Países-membros os Atas que o Congresso adote. 

ARTIGO 105 

Organização e funcionamento dos 
Congressos Extrao'rdinários 

1. Os Países-membros se reunirão em COngresso extraordi
nário, quando a importância a urgência dos assuntos a tratar 
não pennitam esperar a celebração de um Congresso ordinário. 

2. Os Países-membros ,que o promovam, indicarão ao mesmo 
tempo qual deles está disposto a ser a sede do Congresso extraor
dinário, a fim de que a Secretaria Internacional possa _oQter a 
anuência de todos os demais Países-membros. 

3. O GoVerno do P'aís, designado COI:Çl.O sede cJ_o COngresso 
extraordinário, enviarã o competente convite ao Governo de cada 
Pais-membro, pelo menos seis meses antes da data indicada para 
o início do Congresso extraordinário, diretamente, ou por inter
médio da secretaria Internacional. 

4. Aplicam-se por analogia, os parágrafos 8.0 9.0 , 10 e 12 do 
artigo 104. 

5. Todo país terá direito a fotmular reservas aos acordos e 
decisões que se adotem em um Congresso extraordinário. 

ARTIGO !06 

Organização e funcionamento das Conferências 

1. As Administrações postais dos Países-membros que pro
movam a reunião de uma Conferência, indicarão ao mesmo tempo 
qual delas está disposta a que seu país seja sede da mesma. A 
Admlnlstraçãc> .postal de dito pais, de acordo com a Secretaria 
Internacic>nal, dirigirá a competente convocação às demais Admi
nistrações dos Países-membros, diretamente ou por intermédio 
desta última. 

2. Quando a Conferência deva celebrar-se por ocasião de um 
Congresso da União Postal . Universal, a Secretaria Internoolonal 
convocará, com tempo suficiente, os Representantes dos Países
membros para que se reúnam na cidade designada como sede do 
referido Congresso na data que tenha sido determinada pelo Di
retor-Geral dã. secretaria Internacional de acordo com o Presi
dente c;lo Conselho Consultivo e Executivo, sem que em nenhum 
caso possa· exceder de sete dias de antecipação à fixada. para 
abertura do Congresso. -Em dita confErência se examinarão as 
proposições e assuntc>s de maior interesse para a União, a fim de 
determinar os procedimentos de ação _ conjunta a seguir. A Con
ferência se reunirá à margem do Congresso Postal Universal quan
tas Vezes se esti·me necessário. 

3. Cada Conferência aprovará o Regimentc> interno que seja 
necessário para seus trabalhos. Até sua aprovação vigorará o 
anterior. 

ARTIGO 107 

Co-nselho Çonsoltivo e Executivo 

1. O Cohselho Consultivo e Executivo se co-mporá d_e um Pre
sidente e quatro n1embros. A Presidência cottespo.n.àerá de dll'lelto 
ao País sede do COngresso. Os. quatro membros do Conselho serão 
desigoadc>s pelo Congresso mediante eleição entre os países que 
apresentem sua candidatura. 

2. Nenhum País-membro será eleltc> sucessivamente ma.IS de 
duas vezes eXceto quando lhe corresponda desempenhar a. Presi
dência do Conselho, em virtude do disposto no parágrafo 1.0 

3. A primeira reunião de cada Conselho será convocada du
rante o CongresSo pelo Presidente deste. Nela se élegerá um pri
meiro e um segundo Vice-Presidente. se o pais a quem corresponde 
a Presidência a ela. reununciar, se conVerterá em membro de direi
tc>, passando a desempenhá-la o primeiro Vice-Presidente. Nesse 
caso, o segundo ViCe.;..Presldente passará a primeiro e se,- elegerá. 
Um novo segundo Vice-Presidente ·entre os membros restantes. 

4. se entre dols Congressos se produzir algoma vacàncla no 
Conselho Consultivo e Executivo caberá pree11-chê-la, por direito 
próprio, o membro da União que na última eleição houver obtidO 
o maior :qúmero. 4_e v_otps. sem hav~r sido eleitc?, e assim sucessi
vamente. Considera-se que se produziu uma. Vacância no Conselho 
Consultivo e Executivo, quando um membro do mesmo não com
pareça a duas reuniõe,s consecutivas ou renuncie a ser integrante 
deste. 

5. O Representante de cada um dos Países-membros do Con
selho será d~gnado pela Administração do seu pais. Com exceção 
das sessões celebradas durante o Congresso, este ·Representante 
deverá ser um funcionário quallflcadc> da Aclminl~traçãc> postal. 

G. Convocado por.seu Presidente, por Intermédio da Secretaria 
Internoolc>nal, o Cc>nselho celebrará uma sessão anual na sede da 
União. Em rodas as suas refln.lões o Dlretc>r-G<!ral da Secretaria 
Internacional exercerá as funções de Secretário Geral e poderá 
tc>mar parte nos debates do Conselhc> sem dlreitc> a votc>, O Conselho 
redigirá seu Regtmento; até então atuará com o regimento an
terior. 

7. Em caso de necessidades para lograr os objetlvos da União 
o Presidente, com a anuência de outros dois Países-membros d~ 
Conselho poderâ convocar reunião extraordinárla. 

8. As funções de membro d<> Conselho Consultivo e Executivo 
serão gratuitas. As despesas -de "funcionamento estarão a cargo 
da União. Com exceção das reuniões que se re.alizem dura.nte o 
Congresso, o Representante de cada um dos Paises-mémbros terá 
direitc> ao reembc>lso do preço da passagem pela via realmente 
utilizada, que pode ser: 

a) pasSagem aérea de ida e volta em classe económica, ou 
b) qualquer outro meio sempre que sua lmportâ.ncla não ex

ceda o custo da passagem de Ida e volta em avião classe económica. 
9. A Administração pc>stal da República Oriental do Uruguai 

será convidada a participar em suas reuniões na qualidade de 
observador, se esse país não for membro do Conselho. Do mesmo 
modo poderão participar como obServadores as Adrrúnistrações dos 
PáÍses-membros, mediante prévia comtmicaçã.o à Secretaria Inter
nacional. Também poderá ser enViado convite ao COmitê de Linhas 
Aéreas da União e a qualquer outro organismo qualificado que 
desejar associar a seus trabalhos. 

10. O Conselho Consultivo e Executivo coordenará e super
visionará todas-as attvida:des da União .com as seguintes atribuições 
em particular: 

a) manter contatc> com as Administrações postais dos Países
membros, com os órgãc>s da União Postal Universal, com as Uniões 
postaxs restritas e com qualquer outro organismo nacional ou inter
nacional; 

b) atuar com<> cc>ntroladc>r das atlvldades da Secretaria Inter
nacional; 

c) nomear, mediante apresentação do Dlretc>r-Geral, o C<;>n
selheiro. após prévio exame dos títulos de competência profissional 
postal de candidatos propostos pelas Administrações dos Paises
membros; 

d) para ~ nomeação d'e que trata o inciso e) o ConSelho leva
rá em conta. que ã pessoa que ocUpe esse posto deverá po~sulr 
a nacionalidad·e do país cuja Adm1~istração o tenha proposto. 
Os empregados da Secretaria Internacional podem pleitear "' 
ocupação do citado cargo;_ 

e) ap.~.·ovar a Memória. am.<.al elaborada pela Secretaria Inter
nacional sobre as ativtdades da União; 

i) autoriZar o orçamento anual da União dentro dos limites 
fixados. pe!o Cqngresso. Estes limites sorilente poderão se.r ultra ... 
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passados por iniciativa do Conselho e- com a aprovação da ·maioria 
dos Países-membros; 

g) examinar e autorizar as solicitações de transposição entre 
programas e entre grupos de despesas de um mesmo programa do 
orçamento a:utorizado para o ano corrente, feitas pelo Diretor
Geral; 

h) realizar, por mandato ou por sua iniciativa, estudos rela
tivos aos problemas administrativos, jurídicos, legislativ-os, técni
cos, de exploração e económicos que apresentem interesse ou que 
possam influir nas Administrações postais dos Países-membros 
ou na União; 

i) diligenciar e favorecer, através ,de especialistas em ensino 
postal, a implantação e desenvolvimento de escolas postais nacio
nais nos países da União que o solicitem; 

j) aprovar os programas e estabelecer normas ;:LCerca da orien
tação geral e métodos aplicáveis nas escolas técnicas postais da 
União, assim como as normas dé orientação geral sobre a progra
mação dos estudos e textos aconselháveis para aquelas escolas 
nacionais que solicitem assessoramento; 

!) aprovar n. designação do País ~ede do próximo Congresso 
no caso previsto no artigo 104, § 3.0 , após prévia votação se houver 
mais de um candidato; 

m) apresentar proposições de modificações dos Atos ou reco
mendações dirigidas às Administrações postais dos Países-mem
bros ou proposições, sugestões ou recomentações dirigidas ao Con
gresso. Em ambos o.s casos as proposições devem ser resultantes 
de trabalhos ou estudos que caibam ao Cons·elho de acordo com 
este artigo ou por delega~ão do Congresso; 

n) éstabelecer normas acerca dos documentos que a Secreta
ria Internacíor:.~l deve puJJ-lica!', distribuir e vencter; 

o) o funcionamento das e.scolfl.s postais e a organização e 
ãesenvolvimento dos cursos serão supervisionados pelo Conselho 
Consultivo e Executivo por intermédio da Secretaria Internacio
nal; 

p) promover a cooperação internacional para facilitar, por 
t.odos os meios de que disponha, a assistêncb.. técnica às AdminiS
trações postais dos países em via.s de desenvolvimento; 

q) as demais a~ribuiçóes nccessáti.as p:ifa o devido cu.."llpri
ment<J do objeto do Conselho. 

11. O conselho Consultivo c Executivo apresentará, pelo 
menos com quatro meses de antecedência ao próximo Congresso, 
um informe sobre o conjunto das atividades realizadas no período 
entre um e outro Congresso. 

ARTIGO 108 
Idiomas utilizados para a publicação de documentos, 

Deliberações e a correspondência de serviço 
1. Os documentos da União se!KO ___ fornecidos à.s Ádminis-

trações no idioma oficial daquela. Contudo, para a correspondência 
de serviço emitida pelas Administrações postais dos Países-mem
bros cujo idioma não seja o espanhol, estas poderão empregar 
seu próprio idioma. 

2. Excepcionalmente, o Conselho Consultivo e Executivo po
derá autorizar a tradução, para os ldiomais francês, inglês e por
tuguês, cte publicações que se revistam de interesse especial para 
a execução dos serviços. 

3. Para as deliberações dos Congressos, Conferências e Reu
niões da União, além do idioma espanhol serão admitidos os idio
mas fr:tncês, inglês c português. Fica a critério dos organizadores 
da reunião e da Secretaria Internacional a escolha do sistema 
de tradução a empregar. 

4. A15 despesas decorrentes d~ interpretação referida no pará
grafo anterior correrão por conta da União. 

CAPiTliLO li! 

Secretaria Jnten1acional d'a União 

ARTIGO 109 

Atribuições da Secretaria Internacional 
1. No âmbito de suas funções gerais. corresponde à Secre

taria Internacional: 
a) reunir, coordenar, traduzir, publicar e distribuir os do

cumentos e informações de qualquer natureza, que interessem ao 
serviço postal da União; 

b) realizar consultas por iniciativa própria ou a pedido de 
uma Administração postal a fim de conhecer opiniões com caráter 
ilustrativo; 

c) proporcionar todas as informações que lhe solicitem as 
Administrações po.st.ais, a União Postul Universal, as Uniócs ?:e!>-

tritas ou os organismos internacionais que se interessem pelos 
assuntos postais; 

d) intervir e colaborar nos planos de assistência técnica mul
tilateral e na execução dos mesmos, representando a União ante 
os respectivos Organismos internacionais; 

e) preparar e encaminhar os pedidos de modificação ou inter
pretação dos Atas da União, notificando oportunamente os re.sul
tado.s; 

f) emitir opinião em questões litigiosas, quando as partes inte
ressadas o requeiram; 

g) zelar pelo cumpr!menl<l dos Atos e pelos assuntos relacio
nados com os interesses da União_; 

h) r€digir e distribuir oportunamente uma Memória anual 
sobre os trabalhos que realize, a qual deverá ser aprovada pelo 
Conselho Consultivo e Executivo; 

i) publicar a lista dos Países-membros da União com indi
cação dos Acordos .sue tenham assinado, ou aos que tenham ade ... 
rido; 

j) organizar a Seção Filatélica, que manterá uma exposição 
permanente e classificada dos selos e máximos postais que recebre. 
Além disso atenderá e dará a conhecer às Administrações post.afs 
dos Países-membrqs as informa~õe.s e os assuntos filatélicos que 
interessem à União; 

1) confeccionar e distribuir a insígnia da União, para uso pes
soal dos funcionários das Administrações postais; 

m) colocar em prática os programas de assistência técnica 
e de assistência para o desenvolvimento do ensino postal a nível 
nacional no âmbito da União e realizar as tarefas de supervisão e 
controle das escolas e cursos po.stai.s da União, de acordo com as 
diretrizes traçadas pelo Conselho Consultivo e Executivo. 

2. No âmbito dos Congressos, Conferências e Rtmniões da 
União, corresponde à Secretaria Internacional: 

a) intervir na organização e realização dos Congressos, uon
ferências e Reuniões determinadas pela União; 

b) nos casos previstos nos artigos 104, § 3.o e 105, § 2.0 , encar
regar-se de encaminhar as consultas pertirientes a cada um dos 
Países-membros para a fixação de uma nova sede. Em seguida, 
dar conhecimento ao Conselho Consultivo e Executivo do resul
tado. da gestão e .solicitar seu pronunciamento em favor de um 
dos Países ofertantes. Comunicar, então, a cada Governo o nome 
do país que o Conselho Consultivo e Executivo houver designado 
como .sede do Congresso; - -

c) distribuir oportunamente as proposiçõés quê as Administra
ções postais remetam para a consideração dos Congressos, Confe
rências e Reuniões da União; 

d)· preparar a agénda para as reuniões do Conselho Consultivo 
e Executivo e o informe .sobre seus estudos e recomendações que 
apresentará ao Congresso; 

e) publicar os documentos do.s Congressos, conferências e Reu
niões da União; 

3. No âmbito dos Congressos e demais reuniões dos organis
mos da União Postai Universal, compete à Secretaria Internacional: 

a) organizar a realização da Conferência dos Países da União 
formular os convites correspondentes e assegurar as funções d~ 
Secretaria da Conferência; 

b) tradl.!Zir e .distribuir imediatamente a.s proposições que as 
Administrações postais da União Postal Universal apresentem ao 
-seu respectivo Congresso e que se revistam de interesse para a 
União; 

c) prestar toda a colaboração necessária que as Delegações 
dos Países-membros da União requeiram para o completo desen
volvimento e cUDlprimento de suas funções; 

d) durante a Conferência a realizar-se por ocasião dos Con
gressos Postais Universais, se analisarão e estudarão as proposi
ções q_t:l_~ se revístam de interesse para a União e aquela.s que os 
País-es-membros assim o solicitem. A Secretaria Internacional for
necerá um resumo- dos resultados da Conferência, a cada um dos 
Países-membros; 

e) -ao final do Congresso Postal Universal a Secretaria Inter
nacional fará chegar aos Países-membros e ao Conselho Consul
tivo e Executivo, uma sintese dos textos dos Atos da União Postal 
Universal que hajam sofrido modificações de fundo ou que sejam 
absolutamente novos. 

4. No âmbito das publicações, compete à Secretaria Inter
nacional: 

a) manter em funcionamento a seção de traduções de maneira 
que constitua um Centro de Tradução apto para cumprir as tare-
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fas que lhe correspondam de acordo_ com o regime linguístico da 
União e o da União Postal Universal; 

b) além disso publicará a preço de custo, e no caso, traduzi
rã para o espanhol os seguintes documentos: 

1.0 os Atos definitivos e o Código anotado dos Congressos da; 
União; 

2.0 os Ato.s definitivos e o Código anotado dos Congressos da 
União Postal Universal; 

3.o -os estudos do Conselho Consultivo de Estudos Postais, ple
namente concluídos e que, a juízo do Conselho Consultivo e Exe
cutivo sejam de interesse para a União; 

4.0 ) distribuirá os documentoS de qualquer natureza que con
sidere de interesse ou que lhe .sejam expressamente solicitados 
pelas Administrações dos Países-meinbro.s ou suas Delegações nos 
Congressos, Conferênciais e Reuniões; 

5.0 publicará e distribuirá uma compilação oficial de todas 
as informações relativas à execução dos Atos da União. 

5. Publicará e fará chega::- às Administrações postais dos 
Países-membros com pelo menos dois meses de antecedência do 
Conselho consultivo e Executivo. 

6. Publicará e fará chegar às Administrações postais dos 
paÍSes-membros com pelo menos dois meses de antecedência d'o 
próximo Congresso, os informes .sobre o conjunto de atividades 
realizadas pelo Conselho Consultivo e Executivo entre o perícdo 
de dois congressos. 

ARTIGO 110 
Diretor-Geral e Vice Diretor-Geral 

da Secretaria Internacional 

1. A Secrefaria Internacional será dirigida e administrada 
por um Diretor.:Geral a.ssistido por um Vice Diretor-Geral, elei
tos pele Congresso. A duração de seus mandatos será pelo periodo 
compreendido entre o Congresso que os designa e o seguinte. 

2. O Piretor-Geral e o Vice Diretor-Geral são eleitos me
diante voto secreto, efetuando-se em primeiro lugar a eleição para 
o pcsto ·de Diretor-Geral. O.s candidatos serão propostos pelo 
Governo de seus respectivos países ao Governo ao qual corres
ponde a Autoridade de Alta Inspeção e deverão ser naturais do 
país que os proponha. Os candidatos eleitos, contudo, não poderão 
ser naturais de um :mesmo paíS. Seu mandato poderá ser reno
vado uma vez. 

3. Se o posto de Diretor-Geral se tornar vago, este será 
ocupado pelo Vice Diretor-Geral até concluir-se o período para o 
qual foi eleito o Dlretor-Geral. No caso de vacância dos dois pos
tos, o Con.selheiro assumirá a direção da Secretaria Internacional 
por um periodo de 180 dias, durante o qual o Conselho Consultivo 
"!Executivo poderá eleger um Diret_or-Geral dentre os candidatos 
propostos pelos Países-membros para ocupar dito cargo até o pró
ximo Congresso. Para isso o Governo do país-sede da União re-que
rera dos Países membros a apresentação de .candidatos para. o 
cargo de Diretor-Gcral. Se o Conselho Consultivo e Executivo não 
puder realizar eleição rio pra·za anteriormente indicado ou os 
candidatos não forem idôneos ou não houverem candidatos. o 
Conselho continuará à frente da Secretaria Internacional até o 
próxjmo Congres.~·o. 

4. Se somente o posto de Vice-Diretor-Gerai tornar-se vago, 
o Conselhe:U:o assumirá temopariamente as funções do cargo até 
que o conselho Consultivo e Executiv_o, durante sua próxima reu
nião regular, nomeie o substituto por analogia com o S 3.0 , por 
um prazo que se estenderá até o próximo Congresso. em cuja 
oportunidade se efetuará uma eleição normal para o cargo. 

5. No caso dos funcionários de categoria superior da Secre
taria Internacional, estes poderão apresentar suas candidaturas 
diretamente ao Congresso ou ao Con.selho Consultivo e Executivo 
conforme o caso, acomp::mhada de seus curriculum vitae. 

ARTIGO 111 

Atribuições d'a Diretor-Getal e do Vice~Diretcr-G~ral 

1. O Diretor-Gernl da Secretaria Internacional terá, além 
das atribuições que expressamente o consignam os Atas da União 
e as inerentes às tarefas confiadas à Secretaria Internacional, as 
seguintes: 

a) dirigir a Secretaria Internacional da União; 
b) nomear e destinguir o pessoal da secretaria Internacional, 

de acordo com as atribuições que a respeito, expressamente, de
termina o seu Regulamento; 

c) participar dos Congressos, Cnferéncias e Reuniões da 
União, podendo tomar parte nas deliberações sem direito a voto; 

d) participar, na qualidade de observador, dos Congressos da 
União Postal Universal, além de organizar a reunião dos Repre
sentantes do3 Países-membros e assegurar o serviço de tradução; 

e) participar dos Congressos, Conferencias e Reuniões de 
Conselho Consultivo de Estados Postais da União Postal Universal; 

f) participar. quando for necessário, das reuniões do Comitê 
de Linhas Aéreas da_ União Postal das Américas e Espanha para 
apresentar os temas que o encomendar o Conselho Consultivo e 
Executivo, a_ fim de obter o melhoramenle dos serviços aero-pos
tais. Quer assista pessoalmente ou seja representado pelo País
membro do lugar onde se celebre a reunião. ou por outro pais. o 
Diretor-Geral preparará um informe para lcvnr ~o conhecimento 
do Conselho Consultivo e Executivo os resultados e as conclusões, 
se os houver; 

g) no caso em que o estíme mais favorável. conviâar um Pns
membro a representar a União em qualquer Confert.;ncia ou r~u
nião, incluindo as reuniões do conselho Executivo e Con~elho Con
sultivo de Estudos Postais da União Postal Universal, p<J.ra as qiw.is 
a Secretaria Internacional houver sido convidada. 

2. O Vice-Diretor-Geral assistirá o Diretor.,.Geral e na au
sência deste asuruirã suas funções. 

ARTIGO 112 
Documentos, Informações e Selos Postais 

que Devam as Administrações P0•3tais Remeter 
à Secretaria Internacional 

1. As Administrações postais dos Po.íses-mcmbros deverão 
enviar, regular e oporturiamente, à Secretaria Internacional da 
União: 

a) todas as informações que a Secretaria Internacional soli
cite para as publicac;ões, memórias e demnis a~suntos tl_c su~ _c::n~1-
J)etênc1a, em forma tal que permitam a exccuçao de ,Qa atnbtuçuo 
no mais breve prazo; 

b) as leis e regulamentos postais e suas modificaçõe:; .:,uc::-s.si-
vas; 

c) o guia postai cada vez que se edite; 
d) o texto em seu próprio idioma. das propo~;ições que sub

metem à consignação dos Congressos Postais Universais; 
e) três exemplares dos selos postais que emitam, indic:uu1o o~ 

dados relacionados com a emissão. 

2. A informrição remetida cri1 curilpriment~ do ~ 1.0
• prece

dente, segundo o caso, deveri manter-se atuallzact~ e P_::t~·a t_~l 
fim as Adminjstrações comunic.:tl'ão sem demora ioda mo\l)f~c::t_';ao 
que introduzam. 

3. As Administra<;>ões dos Paises-membros, du mesmo modo. 
informarão à. Secretaria inlL"rnacíonal da União, trê~ meses. antes 
da data· da celebração de cada Co::.lg-rcsso,_ da~ ge.'Stu~:s reah~~adai 
com o fim de tornar cfet:vos crn seus respectivos pmscs os votos 
e recornendações do último Congresso. 

ARTIGO 113 
Distribuição das Pub_licarões 

1. A Secretaria Internacional distribuirá gratuitamente, en
tre os Países-membros, todas as publicações que edite, observando 
as seguintes proporções: 

a) dos Atas dGfinitivos do.s congressos da União. 3 exempla
res para cada unidade de contribuição; 

b) dos Atas defintivos do congresso da União Postal Univer
sal e dos estudos do Congresso Consultivo de Estudos Postais 
{ CCEP), 2 exemplares para cada unidade de contribuição; e 

c) dos demais documentos, um exemplar por unidade de con
tribUição. 

2. As Administrações que desejem um número menor de pu
blicação o notificarão à Secretaria Internacional. 

3. Os exemplares adicionais das publicações efetuadas pela 
Secrebria Internacional serão fornecidos, a quem os requeiram. 
a preço de custo. 

4. A secretaria dn União Postal Universal serão enviados 
cinco exemplares das publicações de que tratam os incisos a) e 
b) e dos exemplares das demais publicações que o Diretor-Gera.l 
da Secretaria Internacional julgue conveniente. 

5. Aos escritórios centrais das uniões restritas se enviarão 
dois exemplares das publicações mencionadas na alínea a). 
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ARTIGO 114 

Prazos Para a Distribuição das Pub.Iicações 

A Se~returia Internacional farâ a dlstribuiçao das publicações 
nos segumtes prazos: 

a) os Atos definitivos dos Congressos da União, três meses an
tes de entrarem em vigor; 

b) os Atos definitivos do Congresso da União Postal Universal 
nove me~es depois de recebidos da Secretaria Internacional da 
União Postal Universal; 

c) os demais do~umentos e publicações, no menor tempo dos
sível. observando pnoridade para os assuntos urgentes. 

ARTIGO 115 

Aposentadorias e Pe.nsões do Pessoal 
da Secretaria Internacional da União 

As aposentadorias e pensões do pessoal da Secretaria Interna
cional serão pagas pelo fundo próprio que para tal fim dispõe de 
verba destinada a esse fim. No caso de dito fundo ser insuficiente 
serão pagas conforme o § 2.o do art._ 124 deste Regulamento. ' 

CAPíTULO IV 

Assistência Técnica e Ensino Postal 

ARTIGO 116 

Intercâmbio de Funcionários 

1. As Administrações dos Países-membros, diretamente ou 
por interm~dio da S_ecretaria Internaciõnal, entender-se-ão para 
eretuar o lntercâmbzo ou envio unilateral de funcionários, com 
:fin.s de asses.soramente, ensino e' aprendizagem ou para realizar 
estudos aplicáveis ao aperfeiçoamento dos serviços postais. 

2. Uma vez aCertado o intercâmbio ou envio universal de 
funcionários, as Administrações interessadas estabelecerão a for
ma em ElUe devam suportar os gastos correspondentes. 

3. As Administrações outorgarão toda classe de facilidades 
aos funcionários que acholam em cumprimento dos parágrafos 
anteriores. 

4. Quando o intercâmbio ou o envio unilateral de funcioná
r~os se~ re~lize em forma diret~, as Administrações interessadas da
rao cienCla à Secretaria Internacional. 

ARTIGO 117 

Colaboração com a Secretaria Internacional da União 
As .Administ~açõe~ dos Países-membros _poderão enviar, pelo 

tempo lndisp.ensavel, a Secretaria Internacional da União, quando 
esta o requeira, em casos notoriamente justificados funcionádos 
técnicos para colaborar na realização de trabalhos 'especiais. 

ARTIGO 118 

Escolas e Cursos Postais 

1. No âmbi~ da União e nos lugares que se determinem pelo 
COngresso, poderao se estabelecer escolas especializadas de ensino 
postal ou organizar-se cursos multinacionais ou aproveitar as ·fa
cilidades que ofer~çam as es~olas nacionais para preparar o pes
soal das Administrações postais: dos Países-membros. 

2. No easo em que não rpuder se realizar a!:.gum dos cursos 
lll)>rovados p<elo C<Jmgreooo _nos lugares designados pm- este, o Oon
se1ho Consultivo e Exieootivo tomará as medidas necessárias ;para 
que .possam de-se•nvolver-se em out-ro Pais-membro. 

3. As despesas que tenham lugar em cumprimento dos pro
~atn.as d~ ,ensin_o autorizados: serão atendidas com as v.e'flbas que 
pa.l'la t~ f~_de l!llClua.l}l no orÇJa:mento de despesas da União, com 
a c-ontr1bwçao dos pruses ou instituições onde funcionem as es
colas e cmsos e coon a contribuição dos organismos internacionais. 

ARTIGO 119 

Assistência às :Esoolas Postais Nacionais 
. ,J. A fim de d:oonentar a implantação de_,escolas técinioos pos

taJS nos Pais.es-m~m·bros e ~ col-aborar no desenvolvimento das já 
existentes, a Unioo, prestara a ajuda nooessárta dentro do limite 
d.os fundos di.s;:poníveis, mediante o ·envio de esp-ecialistas em en
s:mo, que permitam formar anualmente .um adequado contingente 
de pesso~l .p-ostal em cada país. 

_2. Para realizar ta~ objetivo, •a 8e·cretaria Internac]onal dis
pora de pérJbos e1m ensmo,_ ~ontratados por 'bempo- determinado, 
para colaborar, em caráter Itinerante, com as Administr:ações pos
tais que o sol!cillem. 

3. As despesas de instalação,_ funci .. ~:ma:mento, profcssor~~o, 
etc. das escolas postais nacionais, nao serao custeadas pela Umao. 

CAPíTULO V 
l\Iodificação dos Atos da União 

ARTIGO 120 

Proposições Para a Modificacão dos Atos 
da União Pelo Congresso. Pi-ocedimento 

1. A..s proposições devem s·er -enviadas à Secretaria Interna
cion::tl com .seis meses de antecedência à abertura do CongressD. 

. ~- .A .. Secretaria Inte~-acion~l publicarâ as proposições e as 
dLs-tr..buzra entre as Adnunistra.çoe.s .p-a.s.tais dos Países-m>E!mbros, 
peJo_ menos quatro me.ses antes da data indicada para o início das 
sessoes. 

... 3. As rpropcsições oa.pr~s.entadas depois do .prazo indicado se
r~o 1-ev~das em ccnsideraçao se forem apoiadas por duas Admi
ni&tra_çoes, pelo menos. Excetuam-se as de ordem redacional, que 
d·e.verao- conter no cabeçalho a.. letra 'R" e ·que passarão direta-
ntleQ'l te à COmissão de Redação. ' 

ARTIGO 121 

COndições de Ap.rova.çã.o das Proposições 
Relativas ao Regulamento Geral 

Parra que te.nham validad•e as proposições 8Ubmetidas ao Con
gr•e.sso e relativas •ao presente Regulamento Gerai derverão ser 
aprovadas pela maioria d-os Países-membros rep:t'lesent.ados no Con
gre-sso .. Os dols t-erços dos Países-membros da União deverão estar 
presentes na votação. 

ARTIGO 122 

Modificações ou Resoluções de Ordem Interna 

As modiHcações ou .:t'lesoluç.ões de ordem int-erna qu-e os Raíses
membros venham a ad:otar e qwe atinjam o serviço internacional, 
terão força executiva três meses depois da data em. que sejam 
comunicadas à Se"retarla Interna·cional. 

CAPíTULO VI 

Finanças 

ARTIGO 123 

Orçamento da União 

Dentro dos Umi.t·es_ fixados. pel-o Congresso, a Se·cretarla In
ternacional apresentara ao Conselho Consultivo e Executivo para 
seu e:studo ·e, conform•e o ca.so, sura aprovação, um proj~to de 
orçam.ento por porogra.Jll:as .e atividades, expresso em fl'lancos-ouro 
e elaborado dois mes.es antes da. data prevista pa-ra a reunião do 
Oonselho. Aprovado rpeL<> con.sell1o, o orçamento vigorara de 1.0 
de janeiro até 31 de deZ€ml>ro do ano seguinte. 

ARTIGO 124 

Fixação das Despesas da União 

I. Cada Congresso deverá fixar a importância máxima do 
orça:nento ~ue vigorará para cada a.no entre um e outro Congresso, 
CODR<br::tn(,J: 

a) as despesas da União; 

b) as despesas corre:~pondentes à reunião do Congresso se
guinte; 

c) o Fundo de ex~?cução orçamentária. 
2. Sob res·erva dos §§ 4.0 e 5.0, aS despesas corresponden

tes à.~_ atividades dos órgãos da União, incluídos 'OS recursos para 
·apos-e-ntadoria do pessoal da Secretaria Internacional, não deverão 
ultrapassar as seguinte im•portfLncias pa.r os anos de 1977 e se
guintes: 

2.400.·111 francos-ouro para o ano de 1977 
2.430.332 " 1978 
2.463.608 ,. 1979 
2.501.503 " 1980 
2. 545.911 " 1981 

3. rPara_ <_?.S anos posteriores a 1981, em caso de adiam-ento do 
XII Congresso, os orçamentos anuais do § 2.o não deverão ult ra
paZ'sar a importância fixada. para o ano anterior, m:tis 5':'L 

4. A:~ desp.esns corre_spond·entes ~à reunião do XVIII congresso 
Postal Umv-ersai <traduçao. 1mpres.sao e distribuição das .proJX>Si-
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cões c docum('ntos: Conferência dos Representantes dos Paíseso 
Ínembros e assistência da União Pu.stal d:.o~s Amérioas e Espanha 
na qualidade d-e observador) não- deverrw ultrapassar de 114.355 
francos~ ouro. 

5. As despesas correspondentes à reunião do próximo Con
gresso da União Postal das Américas e •Espanha não deve·rão ultra
passar de 118.000 fmncos-{luro. 

6. Se os créditos previstos nos §§ 2.0 , 3-.0 1 4.0 e 5.0
1 se torn&

.rem inswfilcientC'S para a:<")>egurar o c()rreto funcionam'í!nio da 
União estes limtes poderão ser tlltru.passados com a aprovação 
da mO.ioria dos Países-membros da União. 

7. O Conse-lho Consultivo e Executivo poderá autorizar que 
sejam_ ultrapassados os limtes fixados no.'5 §§ 2.0 e 3.0 quando isto 
se tornar ncc.rssãrio pn.ar at.encter às atua:izaçôes dos e.stab~leci
mentos do pe.::soal da Secretaria Inte-rnacional nas condiçú.r.s es:
tab!:'lecidas nos Atas. e quando assim o requeiram os aumentos do 
v!'llor da'5 .bolsas de estudo, cquipJractas às elo Programa das Na
ções Unidas para o Dese_nvulvimento tPNUD). ou do preço d:J.s 
passagens a .serem concedidas aos alunos que dL'vam pa-rticipar 
dos curses de formaçf\0 postal autori?.ados ,pelo Congresso. 

8. As dc~pesas ocn.sionad~.s pelo Centro de Tradução c por 
suas publicações .serão cobertas pelos Pises-membros que utilizem 
~eus serviço.::;. 

ARTIGO 125 

FUndo de Ex('cução Ort:amentária 

1. No final de cada exercíc.:.o econônüco. o total anual das 
Ce~·pesa.s que devam ser cob-ertas p::lo conjuríto de ·País:·es-m.em
bros d:J. União, s-erá acr{'scido em 5% cuja imp-ortância se desti
nará _ao fundo de execução orçrun.entária. 

2. Este fundo será aplicado 'Pela Secretaria Interna-cional 
para o cumprimento das cbr:gagõe-s ·orçamentárias. 

3, Se ao ,encerrar um exercíc~õ econômioo o fundo de exe
cução OI"ç~mentária for igual ou sup-erior à totalidade das despesas 
e-f·etuad:as durante o ano sob a responsab:lict.ade de todos os Pais.es
nl2mbros. ne.se ano não se aplicara o acrescimo previsto no pará
grafo 1.0 

ARTIGO 126 

Repartição das Despesas e Contribuições 
ao Fundo de Ex:ecução Orçamentária 

I. Para efeito da repartição das despesas e conforme o caso, 
das contribuições ao fundo de ,execução o.rçamentária, os Países
m-embros serão classifícarlos em três categorias, cada . uma da§. 
qu~is contribui para o pagamento- na propq.rção seguinte:-----

1." categoria _] unid.ades 
2.a categoria , ......... ~-...... 4 unidades 
3.• categoria ........ ·- -·· ·-· .. ·- _ ~- unidades 

2. Pertencem ao 1.0 grupo: Argentina, Canadá, Espanha, Es
tados Unidos da Améríca., República Federativa do Br.asil e Uruguai. 

Pertencem ao 2.o. grupo: Colômbia, Costa Rica, Ouba, Chile, 
Estados Unidos Mexicanos, Panamá, Peru e República da Vene
zuela. 

Pertencem ao 3.0 grupo: Bolívia, Equador, El Salva.dor. Gua
temala, Haiti, Nicarágua, Paraguai, República Dominicana e Re
pública de Honduras. 

3. Em c·aso -de nova adesão, o governb da RepúO:ica Oriental 
do Uruguai, de comum acordo com ·s. Secret·aria Internacional e 
o Gcverno do país interessado, determinará o grupo no qual este 
deverá ser incluído, 'para e.feito da repartição doas dc::.:->esas e, 
conforme o caso, das c<>ntribulções ao Fundo de execução orçamen~ 
tária da União. 

ARTIGO 127 
Físealiza.;-ãO e Aàíantaintmto~ 

A DirCçãO Nacional de Correios da Repúbliea Olient.al do Uru
guai fiscalizará as despesas da Secretaria Internacional da União 
e o Governo do referido país fará os adiantamentos que esta 
necC:::ssit.c. 

ARTIGO 12b 

Preparação de Contas 

A Secretaria Internacion:J.l preparará anualmente a conta das 
despesas da União, que deverá ser verificada pela Autoridade de 
Alta Inspeção. 

ARTIGO 129 

Pagamento dos Adiantamentos 

1. O orçamento aprovado pelo Conselho Consultivo e Exe
cutivo será comunicado imediatamente aos Países-membros a fim 
de ciue estes paguem a cota-parte que lhes c-orresponde no men
cionado orçamento. Este pagamento deve ser Leito antes de 30 

de junho do ano ao qual corresponde este orçamento. Se final
mente não se gastar a importância total autorizada, os excedentes 

·serão creditados ao pais respectivo e seria levados à conta do 
orçamento seguinte. 

2. Após a data indicada no parágrafo anterior as importân
cias cías devidas tanto referent~ ao orçamento como ao Fundo 
de execução orçamentária, renderão j1~ros a razão de 5~ ao ano a 
contar do término do referido prazo. 

CAPíTULO VII 

Departamento de Transbordos 
ARTIGO 130 

Funcionamento do Departamento 
1. A organização e funcwnamenw ·do Departamento de 

Transbordos do Panamá ficam submetidos à vigilância e fisca
lização da Diretoria Geral de Correios e Telecomunicações do Pa~ 
namá e da Secretaria Internacional da União, as quais deverão 
ainda aprovar todas as medidas necessárias à boa marcha do De
partamento. 

2. A Secretaria Internacional da União atuará também Como 
mediado-r-a e assessora em qualquer situação que surja entre a 
Administração postal do Panam_á e as Administrações postais do~. 
Países-membros que realizem operações de transbordo no istmo. 

ARTIGO 131 
Nomeação e U.emoçao dos Funcionários 

do Departamento de Transbordos 

1. O Che!e do o·epart.amento de Trarlsbordos seri nomea
do pelo Governo da República do Panamá~ após cvnsul 1 a às Admi
nistrações dos Países-membros u.suários e entre os candidatos por 
estas propostos. 

2. Os demais empregados do Departamento serão nomeados 
:r: ela Direção Geral de Correios e Telecomunicações do Panamá, por 
preposta do Chefe do Departamento de Transbordos. 

3. o pessoal indicado serã inamovivel, conforme as disposi
ç-ões que a respeito etsabelece a Regulamento do Departamento de 
TransbOrdos. 

4. Os -funcionários do Departamento de Transbordos não te
rão a qualidade de [Ul_l_ciOnários da União. 

5. O pessoal do Departamento de Transbordos terá os mes
mos direitos e obrigações que a.s leis da República do Panan á 
disponham ou hajam disposto sobre aposentadoria e pensões, e 
aue seiam a,nlicá.vei.s aos emnref!'ados ria nirP~i'in r..Prr.~T rTn<:: r.or-1:-eiÚs e~ Telec .. õin:Unicãçõe; ---- .. -- -... - --- -- --- -.,-~ ----- --- -

6. O .Regulamento do Departamento de Transbordos indica 
as atribuições e deveres do pessoal, cujo texto figura em anexo 
e é parte integrante das presentes disposiçõeS, o qual será re
visto pela Administração dos Palses-membros usuários, incluindo a 
AdminLstraçãÇ> postal do Panamá e o D iretor-Ge!al da Secretar:i.a 
Internacional da União. --

ARTIGO 132 

Fixação e Repitrtição da:s Despesas do Departamento 

1. As despesas necessárias à manutenção do Departamento 
de Transbordos, incluídos us recursos destinados à formação de 
um frndo de aposentadoria para o seu pessoal, estarão a cargo 
dos Paises-membros que o utilizem. 

2. As despesas anuais de manutenção do Departamento de 
Transbordos não deverão ultrapassar as somas lndica·das para ·:1.3 
anos de 1977 e seguintes: · 

145".23~ francos-ouro para o ano de 1977 
146.671 francos-ouro para o ano de 1978 
148.183 francos-ouro para o·ano de 1079 
149.771 francos-ouro para o ano de 1980 
151.428 francos-ouro para o ano de 1981 

3. Para os ::mos posteriores a 1981, em caso de adiamento 
do XII Congresso, os orçamentos anuais do § 2. 0 ·não_ deverão 
ultrapassar a importância fixada para o ano precedente acre5clda 
de 5~%. 

4. &::.- os créditos previstos nos §§ 2.0 e 3.0 se tornarem insu
ficientes pára assegurar o correto funcionamento do Departa
meqto. €'Stes limites poderão ser ultrapassados com a aprovaçào 
da mãioriã. dos países-membros qt:e -o utilizam. 

5. O Conselho Consultivo e Executivo poderá autorizar que 
os limites fixados nos §§ 2.0 -e 3.0 sejam ultrapassados quando ne
cessários para atender às atualizações dos salários do pessoal do 
Departamento de Transbordos. na.s condições estabe!ecidas r.os 
A'.os. 
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6. As despesas serão repartidas entre os Países usuários pro

porcionalment·e ao número de sacos que remetam por intermédio 
c:o Drpartamento. 

ARTIGO 133 

Fiscalização das Despesas e Adiintamen.tõs de Fundos 

1. A Direção-Gcral doS Correio.s e Telecomunicações do Pa
n~lmd. .f:.Scalizar<i as despesas do Departamento de Transbordos. 

2. EL:tuará igualmente os adiantament_os d-e fundos que o 
D~:po.rtamento necessite. 

ARTIGO 134 

Preparação de Contas 

A conta das despesas do Departamento de Transbordos será 
preparada e enviada trimestralmente por este Departamento às 
Administrações usuárias. 

ARTIGO 135 

Pagamento dos ~diantamento_s 

1. As quantias que forem adiantadas pela Administração 
Postal do Panamá, por- conta de adiantamentos, serão pagas pelas 
Administrações p6stais . devedoras tão logo seja possível, e, no 
mais tardar, antes de seis meses a partir da data em que o país 
interessado receber a conta. 

2. Não obstante o disposto no parágrafo anterior, dito prazo 
não será levado em conta se, no transcurso dos dois primeiros 
mezes o país devedor houver formulado· objeç_ões à corita, devi
damente justificad~. Contudo, a Administraç_ão devedora liqui
dará as quantias que não tenham sido objeW de reparos. 

2. Sê a conta não for objeto de retificaÇão e não for liqui
dada no prazo indicado no ~ 1.~, as q~tantias devidas renderão 
juros à razão de 5% ao ano, ã coritar do término do referido 
prazo. 

CAPíTULO VIII 
Disposições Finais 

ARTIGO 136 

Colaboração com Org·anismos Internacionais 

A fim de contribuir para maior coordenação em matéria pos
tal, a União colaborará. se necessário mediante a assinatura de 
acordos, com os organismos interl).acionais que tenham interesses 
e atividades conexos; o· acordo se tornará efetivo após o assenti
mento de dois terços dos países-membros. 

hRTIGO 137 
Unidade de Açáo. nos Congressos Postais Universais 

e Outras Reuniões InternacionaiS 

As delegações dos países-mem-bros procurarão manter unâni
me e firmemente os princípios estabelecidos na União Postal das 
Américas e Espanha, por ocasião ·-da celebração de Congressos 
Postais Universais e de. outras reuniões postais internacionais a 
fim de manter uma uni.dade de ação conjunta em todo o momento. 

ARTIGO 138 

Intercâmbio de Observadores 

1. A União podei-á enviar observadores 8.os Congressos, Con
feréncias e Reuniões 1-'in União Posta] Universal. B:o Cons'elho Exe
cutivo e ao Conselho ConsUltivo de Estudos Postais. 

2. Poderá igua:Un:ente enviar observadores aos Congressos 
elas Uniões Postais restr.!tas que houverem formulado convite opor-
tunamente. --

3. A União Postal Universal poderá enviar observadores aos 
Congressos. Conferências e Reuniões da Uhião e às reuniões do 
Conselho Consultivo e Executivo. 

4. Serão admit~dos observadores das Uniões Postais restritas 
n:os oCng~essos, _oC,!lferéncias e Reuniões da União, sempre que as
Sim o decidir o orgao interessado ou a maioria dos pais·es-membro.s. 

ARTIGO 13U 

Execução e Duração do Regulamento Geral 

o presente Regulamento Geral entrará em vigor no primeiro 
dla do mês de outubro do ano de mil novec-entos e setenta e s·e1i..S 
c permanecerá em vigor até a entrada em execução dos Atas do 
próximo Congresso. 

Em fê do que os Representantes Plenipotenciários dos Gover
nos dos países-membros firmaram o presente Regulamento Geral 
na éidade de Lima, capital do Peru, aos dezoito dias do mês de 
mar('o do ano de mil novecentos e setenta e .seis. 

REGULAMENTO GERAL DA UNIÃO POSTAL 
DAJS AMÉRICAS E ESPANHA 

-ANEXO-

REGIMENTO INTERNO PERJMANEN'IlE DOS CONGRESSOS 

íNDICE 

Art. 
I . F,tnalidade e -alcance do RegimenW 

2. Membros do COngresso 
3. Delegações 
4. Participação da Secretaria Internacional 
5. Poderes dos delegados 
6. Observadores 
7. Delegação de voz e voto 
8. Decano do Congresso 
9. . Mesa do oCngre.sso 

10. Atribuições do Presidente do Congresso 
11, Atribuições dos Vlce-Pre.sidentes do COngresso 
12. Atribuições do Secretário-Gera! do oCngresso 

· 13 . Comissões 
14. Membros das COmissões 
15. Mesa das COmissões 
16. Subcomissões e grupos de trabalh"o 
17. Idiom-a 
18. Apresentação de proposições 

19. Exame das proposições 
20. ''Quorum" 
21. Deliberações 
22. Moções de ordem 
23. Votações 
24. COndições de aprovação das proposições 

25 . Sessões plenárias 
26. Assinatura dos Atas 

27. Reservas aos Atos 
28. Atas das sessões 
29. Q"uestões não previstas 
30. Disposições finais. 

REGlMENTO INTERNO PERMANENTE 
DOS CONGRESSOS 

ARTWO 1.0 

Fin3.Iidade e Alcance dO Regimtmto 

O presente Reg;!mento Interno, aqui denominado ''Regim·en
to" se faz em cmnprimento dos Atos da União, com -a finalidade 
de 'ordenar em caráter permànente o funcionamento interno do 
cOngresso. No caso .de; divergência entre uma de suas disposições 
e uma disposição. dos ·A tos prevalecerá é.sta última. 

ARTIGO 2.0 

Mmbros do Congresso 

o Oongr~s.So .se constitui com os delegados repreesntantes dos 
países-membros da União. 

AIRTIGO 3.0 

Delegações 

1. Por delegação se entende que será. a pessoa ou o conjun
to de pessoas designadas por um pais-membro para participar do 
CongresS'o como seu representante. A dE'legação .se comporá de 
tnn Chefe de delegação e, conforme o caso, de um suplente de Ch
fe de delegação, de um ou vários delegad9s e, ·eventualment·e, de 
um ou vários funcionários. 

2. Um país-membro pode ser representado p~la delegação d·~ 
outro país. A delegação de um país não poderá representar s-enão 
um pais alêm do_ seu. 

3. Os funcionários agregados às delegações serão admiti
dos nas sessões plenárias ou de comissão .com voz, mas_ sem votQ, 
salvo o disposto no art. 7 deste Regimento. 
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4. As delegações dos países que não part\clpem de um Acor
do poderão tomar parte nas- deliberações do COngresso referentes 
a este Acordo, mas sem direito a voto. 

ARTIJG04.0 

Participação da Secretaria Internacional 

1. o Diretor-Geral da Secretaria Internaciõna~ e os !uncio
nários desta, por ele designados, poderãp assistir as sessoes so
mente com o direito a voz. 

2. o Diretor-Geral poderá fazer-se representar nas sessões 
de Comissões, Subcom1ssões ou Gfupos de Trabalho que julgar 
conveniente. 

ARTIGO ,;.a 

Poderes dos Uelega.dos 

1, Os delegados deverão estar acreditados por poderes a~
sinados pelo Chefe de Estado, pelo Chefe de Governo ou pe.o 
Ministro de Relações Exteriores dó pais Interessado. 

2 Os poderes deverão estar redigidos em devida forma. Con-
sider~-se um delegado como representante plenipotenciário se s·::ms 
podres at·endem a um dos cn!térios seguintes: 

a.) se conferem plenos poderes; 
b) se autorizam a represerltar seu Governo sem restriçõe.s; 
c) se outorgam os poderes necessários para ·assinar os A tos. 
Qualquer dos três casos in.clul implicitamente o poder d·e to-

mar parte nas deliberações e votar. 
.Os poderes que não se ajustem aos .critérios. detalhados em 

a b e c deste parágrafo outorgarão soment~ o direito de tomar 
p~rt.e nas deliberações e votar. 

3. Os poderes serão apresentados tão logo se ~t~augure o Con
gresso, perante a autoridade designada para esse fim. 

4 Os delegados que não tenham apresentado seus poderes 
poderão tomar parte nas deliberações e nas votaçõ~. sempre qpe 
houverem sido apresentados por seu Governo ao Governo do pais
sede do Congresso. Também_ poderão· fazê-~o aque~es ~elega~os em 
cujos poderes se haja verificado ·alguma Insuficienma ou Irregu
laridade. Nenhum destes delegados poderá votar a partir do_ mo
mento que o Congresso haja apr~r'l:~do lJ- _:relatór.to_ da Comissao de 
Verificação de Poderes no qual se verifique que nao tenham apre
sentado seus poderes ou que estes são insuficientes para votar e 
enquanto não se regularize tal situação. 

5. Não se admitirão os poderes e os mandatos dirigidos por 
telegrama. Contudo, serão aceitos os telegrz.mas que respondam 
a pedidos de Informações sobre questões de poderes. 

ARTIGO 6.0 

Observadores 

1. Poderão participar nas deliberações do Congresso na qua
liàade de observadores e com direito a VQz: 

a) os representantes. dos país-es e _terni.tórios americanos .. não 
membros da União, que houverem sido especialmente convidados; 

b) os representantes da União Post-al Universal; 

d) os representantes do Comitê de Linhas Aéreas da União 
Postal das Américas e Espanha. 

2. Também serão admitidos como observadores os represen
tantes de qualquer outro organismo qualificado que o Congresso 
e~tUne necessãrio convidar para asSOêiá-lo aos seus trabalhos; 
contudo, a participação se limitará às questões que interessem 
a estes e à União. 

ARTIGO 7.0 

Delegação de Voz. e Voto 
A delegação que se encontre impedida de assistir a uma ses

são plenária: ou de Comissão, ou a parte delas, terá a faeuldade 
de delegar, por escrito e a qualquer momento, sua voz e voto à 
delegação de outro pais, dando ciência ao Presidente da Comis
são. Nas se~sões das Comissões pod~rá, além disso, delegar seu 
voto a um de seus funcionários adidos. 

ARTIGO 8.0 

Decano (lo Congresso 

1. A Administração postal do pais-sede do Congresso su
gerira a designação do Decano deste, nomeação que deverá re
cair em funcionário de longa .participação nos Congressos de no.s
sa União. Por ocasião da abertura da primeira sessão plenária 
o Decano assumirã a presidência do Congresso até que seja elei
ta o Pres!den te. 

2. O Decano·propóe ao Congresso o __ -Presidente e Vice-Pre
sidentes do mesmo, assim coz.ao os das Comissões. 

ARTIGO 9.0 

Mesa do Congresso 

1. A Mesa do Con!iresso é .eleita pelo . voto da maioria das 
delegações, por :;Jroposta do Decano na primeira sessão plenária 
e será composta de um Presidente e de um ou vários Vlce-Presl
dentes. Os Vlce-Presldentes substituirão o Presidente, conforme 
a ordem de sua eleição. 

2. · O Diretor-Geral da Secretaria Internacional será o Se
-cretário-Geral do Congresso. 

ARTIGO 10 

Atribuições do Presidente do Congresso 

São atribuições do Presidente: 
a) a abertura e encerramento das sessões plenárias. Dirigir 

as deliberações dos assWlto.s compreendidos na ordem do dia, con
cedendo a palavra aos oradores que tenham direito a ela, se
gundo este Regimento e de acordo com a ordem em que a .soli
citem; 

b) assumir a direção geral dos trabalhos do Congresso. Re
solver as moções e questões de ordem. cabendo-lhe particular
mente a !acuidade para propor o adiamento ou encerramento 
do debate, ou ainda a suspensão ou levantamento da sessão. Po
derá, igualmente, de~erir a convocação de uma sessão plenária 
quando a coruidere necessária; 

c) decidir sobre as questões de procedimento que ocorram du
rante as deliberações, sem prejuízo de. que, se um delegado o so
licitar, a· resolução tomada seja· submetida a decisão do Con
gresso; 

d) submeter à votação os assuntos que o requeiram. e infor
mar ao Congresso o· seu resültado; 

e) informar ao Cong-resso, por intermédio da Secretaria-Ge
ral, ao concluir cada sessão, sobre os assuntos que deverão ser 
tratados na sessão seguinte; 

f) assinar os Atos e demais documentos do Congresso; 
g) convocar. as sessões plenárias; 

h) determinar ·as medidas Indispensáveis para o bom desen
volyirne_nto_ das _atividades do Congresso~ fazendo cumprir o pre
sente Reg!riierito. 

ARTIGO 11 

Atribuições dos Vice-Presidentes do Congresso 

Os Vice-Presidentes na ordem de sua eleição substituirão o 
Presidente quando este estiver ausente ou impedido. 

AR';l'IGO 12 

Atribuições dó Se-crétário-Geral do Congresso 

São att!-buições do Secretário-Gerar do Congres.c-10: 
a} desempenhar os trabalhos próprios. da Secretaria-Geral do 

Congre~o com os funcionários da secretaria Internaclon;a.l e com 
os q_ue eventualmente lhe proporcione a Administra:ção do país
sede do Congresso; 

b) preparar as respostas da correspondência oficial do Con
gresso conforme recomendação do Cong'ff!SSO ou da Presidência; 

c) efetuar a distribuição ent.re as Coi:nissões, das propo&ições 
e demais assuntos sobre os quais devam deliberar e pôr à dispo
sição das me&mas todo o necessário para o desempenho de suas 
funções; 

d) determinar a impressão e distribuição das ata.s das reuniões 
do Congresso; 

e) providenciar para que se colham as assinaturas das atas 
das reuniões; 

f) assinar as atas das reuniões e demais documentos do Con
gresso; 

g) colaborar com o Presidente do Congresso na ~labor:ação da 
ordein do dia. 

ARTIGO 13 
Comissões 

O Congresso designará o número de Comissões necessárias 
para levar a cabo· .!?Ua.s tarefas e fixará suas atribuições. 

ARTIGO 14 

Membros das Comissões 

1. As delegações de todos os p_aíses-rpembros serãC?, por 
clireito membros das Comi.s.·~ôes encarregadas do exame das prop:::l
sições·'relativas à Constitufção, ·ao Re_gulamento Geral, à: C_on
venção ao seu RegL'lamento de Execuçao, aos Protocolos FinaJ.S e 
ao Reiulamcnto da Secret.aria Internacional. 
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2. As delegações dos países-membros que participem dos 
Acordos facultativos serão, por :direito, membros das Comissões 
encarregadas do estudo das proposições a. eles relativas., Qualquer 
pais que não participe de um Acordo poderá assistir à.s sessões 
da Comissão correspondente. na qualidade de observador. 

3. A Comissão encarregada do estudo das proposições rela
tivas ao Regulamento do Departamento de Transbordos será 
constituída de acordo com o esta;belecldo no Regulamento Geral 
da União. 

4. O número de membros da Comissão de Verificação de 
Poderes será de 5, que serão eleitos entre todos os pa:ises-membros 
participantes do Congresso. 

5. Do .m:esmo modo a Comissão de _ Redação, sistem,atização 
e coordenação das re.CJ:oluções adotadas pelo Congresso será inte
grada por 7 membros que serão eleitos entre todos os países
membros participanteS do Congresso. 

ARTIGO 15 

Mesa das Comissões 

1. A Mesa de cada Comissão será constituída por seu Pre
sidente, uin 1.0 -Vice-Presidente e um '2.0 -Vice-Presid.ente. A Se
cretaria da Comissão estarã a cargo da Secretaria Geral. 

2. São atribuiçõe.s do Presidente: 
a) dirigir as sessões da Comissão e subme~er a discussão, por 

sua vez, os assuntos compreendidos na ordem do dia; 
b) conceder a palavra a quem a ela tenha direito conforme 

este Regimento e de acordo com a ord-em do pedido; 
c) decidir as questões de pr(lcedimento que ocorram durante 

as deliberações, sem prejuízo de que se algum delegado o so!lci
tar, a resolução tomada seja submetida à decisão da Comi.ssão; 

d) submeter ff votação os assuntos que o requeiram e infor
mar o resultado à Comissão; 

e) informar Comissã(l, por fntermédio da secretaria, ao con
clJ;.ü cada sessão, sobre os assuntos que deverão. ser .tratados na 
sessão seguinte; 

f) assinar .as atas e demais documentos da Ç:Omissão; 

g) convocar as sessões da COmissão; 
h) determinar todas as m,edidas indispensáveis ao bom desem

penho da Comissão, fazendo cumprir o -Regimento. 

3. Cabe ao 1.0 -Vice-Presidente ou em sua faltà ao 2.0 -Vice
Presidente. substituir o Pre.~.idente_ em todas as suas funções quan
do este e.stiver ausente ou impedido. 

·4. São atribuiç6es da Secretaria da Comissão: 
a) controlar e dirigir o pessoal adrD.inistrativo designado para 

o serviço da Comissão e organizar os trabalhos respectivos; 
b) preparar a resposta da correspond.ência oficial da Comis

são, conforme recomendação desta ou da Presidência; 
c) providenciar a distribuição- entre os_ delegados, das propó

sições e demais documentos sobl'e o_s_ quais deverão decidir e pôr 
à disposição dos mesmos todo o necessârio para o desempenho 
de suas funções; -

d) providenciar a impressão e distribuição das atas das retr-
niões da Comissão; · 

e) providenciar a coleta das assinaturas das atas das reuniões 
da Comissão; -

f) referendar a.., atas das reuniões e demais documentos da 
Comissão. 

ARTIGO 16 

Subcomissões e Grupos de Trabalho 

1. Tanto o Plenãrio como as Comissões poderão designar 
Subcomissões, ou conforme o casO, Grupos de Trabalho, encarre 
gados de estudar e informar sobre qualquer assunto submetido à 
consideraçJo daqueles, quando assim d requeiram sua complexi
dade e imjJortãncia. 

2. As Subcomissões ou os Grupos de Trabalho serão presi
didos, conforme o c.aso, pe~o país designado -pelo Presidente do 
Congresso ou da Comissão correspondente. 

ARTIGO 17 
IdiQma 

O idioma espanhol serã utilizado para as deliberações e tam
bém para a redação dos documentose do Congresso, documentos da 
Secretaria, inforrr.es. projetas de atps, atas e correspondência. 
Além do espanhol poderão .s.er. utilizados os idiomas inglês, por
tuguês e francês nas deliberações/ exeeto na Comi.c;.são de Redação. 

ARTIGO 18 
Apresentação de Proposições 

1. AS proposições apresentadas de acordo com o diSIXJSto 
pela Constituição e seu Regulamento Geral servirão de base para 
as~ deliberações- do Congresso. 

2. As proposições apresentad·a.s fora dos prazos estabelecidC?_s, 
além de cumprir os requi")itos indicados nos A tos da União, deverao 
ser apresentadas pelo menos oom quarenta e oito horas de ante .. 
cedência à sessão em que devam ser tratadas, salvo aquelas 
relativas à.s modlficações que não sejam de fundo, correção e 
redação ou eomplemento de proposições aJ;Jteriores, ou as que 
surjam diretamente das deliberações do Plenário ou das Comissões. 

ARTIGO 19 

Exame das Proposições 

1. Todas a.s proposições apresenta:das pelos países-membros 
de acordo com as di.sposições de.ste Regimento serão submetidas a 
di.scus.são, em Comissão ou no Plenário. Igual di.sposição se apli
cará à.s proposições apresentadas por várias delegações ou Admi
nistrações ou ainda pelo Conselho Consultivo e Executivo. 

2. Se um problema é objeto de várias proposições o Pre
sidente decidirá a ordem de discussão, começando. em principio, 
pela proposição que mais se distancie do texto de base ou que 
impllque uma mudança mai.s radical com rel.ação ao sta.tu. quo. 

3. Se uma proposição pode ser subdividida em várias partes, 
cada parte pode-ser examinada e votada separadamente. 

4. Se uma proposição é emend~da se considerará e votará 
em. primeiro lugar a emenda. Contudo, se a emenda é aceita pela 
delegação que apresenta a proposição primitiva, será incorporada 
imediatamente ao texto desta. 

5. Qualquer proposição retirada no Congresso ou na Comissão 
pode ser retomada por outra delegação. 

ARTIGO 20 

Quorum 

O quorum requerido para as sessões plenárias do Congresso 
e das Comissões será de mais da metade das delegações, repre
sentadas no Congresso ou na Comissão e com direito a voto. 

ARTIGO 21 

Deliberações 

1. Os participantes do Congresso, ao tomar parte nas ~deli
berações, deverão cingir-se ao tema em discussão, limitando sua 
intervenção a um tempo _ não superior a cinco minutos, salvo 
resolução em contrário tomada pela maiorta simples dos mem.bros 
presentes e votantes. Em caso de ser ultrapassado o tempo pre
visto para o uso da palavra, o Presidente está autorizado a inter
romper ,o orador. 

2. DUrante o debate o Presidente pode declarar encerrada 
a lista de oradores, após dar leitura à mesma, ·sempre que a 
maioria simples d'e membros presentes e votantes, previamente 
consultados, estejam de acordo. Esgotada a lista ficará encerrado 
o debate, salvo o direito, da delegação que houver apresentado 
a proposição, de responder às Intervenções de outras delegações. 

3. Após COnSUltar a AsSembléia e após aprovação da maioria 
simples dos membros presentes e votantes, o Presidente poderá 
também limitar: 

a) o número de inte-rvenções de uma delegação sobre uma 
mesma proposição ou determinado grupo de proposições; 

p) -o númeio de intervençõeS de diferentes· de 
uma mesma propqsição ou_ de_t_~minado grupo de pr 
limitação D.ão poderã ser inferior a cinco interve 
Cinco contrárias à proposição em discussão. 

ARTL'GO 22. 
Moções de Ordem 

1. A qualquer momento um délegado poderá solicitar a pala
vra para uma moção de ordem ou para uma declaração pesaoal. 
PeQ.idos desta natu,reza devem ser postos em. disc.ussão imediata
mente, a fim, de serem resolvidos sem demora. 

2. A delegação que apresente uma moção de ordem não 
pode, em sua intervenção, tratar do pmblema de fundo em debate. 

3. A ordem de prioridade para as moções de ordem é a. 
seguinte: 

a.) aplicação do Regimento do Congresso ou dos Atas da 
União; 

b) suspensão da sessão; 
c) levantam,ento da sessão; 
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d) adiamento do debate sobre o ponto em discussão; 
e) encerramento do debate; 
f) qualquer outra moção de ordem. 

ARTIGO 23 
Votações 

1. As questões que não contem com o assentimento geral 
serã.o submetidas a votação. 

2. A votação, em regra geral, se efetuará levantando a mão. 
Entretanto, a pedido de uma delegação ou por decisão do Pre
.&idente, se votará nominalmente, seguindo a ordem est~beleclda 
para a assinatura dos Atos após sorteio para determinar o país 
que começará a votar. 

3. A pedido de uma delegação, apoiada por outra, será efe
tuada votação secreta. Em tal caso, a PreSidência adotará as 
medidas necessárias para assegurar o sigilo do voto. O pedido de 
votação secreta feito de oonformJdade com, este parágrafo preva
lecerá sobre o de votação nominal. 

4. Cada: país-membro terá direito a um só voto; além disso, 
poderá votar por representação ou por delegação, por outro país
membro. 

ARTLGO 24 
Condições de Aprovação das Proposições 

1. As proposições relativas a modificações sobre a Consti
tuição deverão ser aprovadas, no mínimo, por dois terços dos paí
ses-membros da União. 

2. As proposições relativas a modific?-ções sobre o_ Regula
mento Geral da União, a Convenção e seu Regulamento de 
Execução deverão .ser aprovadas pela maioria dos países-membros 
presentes e votante.>. 

3. As proposições relativas a modificações sobre os Acordos 
facultativos e seus Regulamentos de Execução deverão ser aprova
das por maioria simples de países:-membros presentes e votantes 
que sejam partes deles. 

4. Em caso de empate na v:otação de qualq~er proposição, a 
mesma será rejeitada. 

ARTIGO 25 
Sessões Plenárias 

1. Os projetas de atas. resoluções, recomendações, votos e-. 
confo:-me o cas.o, os relatórios respectivos preparados pelas Comis
sões, serão submetidos à consideração das sessões plenárias do 
Congresso, 

2. Os presidentes das Colllissões sentar-se-ão ao lado do 
Presidente do Congresso durante a leitura, di~cussão e resolução 
dos projetas elaborados j)elas Comissões a que pertencem. 

3. Durante a leitura em sessão plenária dos projetos apre
sentados pelas Comtssões, qualquer delegação poderá apresentar 
proposições rejeitadas na Collllssão, sob condição de que informe, 
por escrito, sua intenção ao Presidente do Congresso, pelo 111,enos 
com vinte e quatro horas de antecedência à sessão plenária res
pectiva. 

4. Será adotado todo projeto de ato, resolução, recoméhdação 
ou voto que, uma vez analisado artigo por arti.gu, seja objeto de 
uma votação favorável de todo o iru;trumento. 

ARTIGO 26 

Assinatura. dos Atos 
Os Atas definitivos aprovados pelo Congresso serão submetidos 

à assinatura dos delegados cujos poderes assim o permitam, de 
acordo com o estabelecido no presente Re~imento. 

ARTIGO 27 

Reservas aos Atos 
1. Cada delegação tem a faculdade de !orrn]llar reservas 

provisórias ou de!!nitivas a toda decisãO incorporada aos Atas 
de acordo com .as disposições do RegulaJnento Geral da União. 

2. As reservas deverão ser apresentadas por escrito e o 'mais 
tardar no transcurso da última sessão plenária de trabalho, de 
nianeira que possam ser conhecidas pelo COngresso. 

ARTIGO 28 

Atas das Sessões 

1. As atas :reproduzirão o desenvolvimento geral das sessões, 
farão menção das proposições ou a.ssuntos qtre se considerem, resu
mindo as exposições e consignarão o resultado das votações. As 
atas das sessões das ComisSões pod'erão ser substituídas por um re
latório da Comissão dirigido ao Congresso, sempre que a Comissão 

assim o decida por maioria de membros habilitado.~ para- vot~r . 
. Os grupos de trabalho apresentarão relatórios dirigidos ao órgão 
que os criou. 

2. Entretanto. cada delegado terá o direito de solicitar a 
inser~ão· integral de toda declara.ção que formule, devendo nesse 
caso entregar o texto à Secretaria do Congresso, dentro de 24 horas 
depois de encerrada a: sessão referida. 

3. As atas das sessões serão distribuídas aos delegados, ime
diatamente após a sua reprodução, e" estes disporão de um prazo 
de vinte e quatro horas para formular suas observações, devehdo 
apresentá-Ias na secretaria, a qual servirá de intermediária entre 
o interessado e o Presidente da sessão, para SCU'S devidos efeitos . 

4. Como norma geral, as atas deverão .ser aprovadas pelo 
Congresso ou pela, Comissão respectiva, quarenta e oito horas 
depois de sua distribuição. Em sua falta, serão aprovadas pelo 
Presidente do Congres.w ou pelo Presidente d_a Comissão. Neste 
último caso, a Secretaria Internacional tomarâ em consideração 
as observações que lhe cheguem dentro do prazo de quarenta dias 
a contar da data da dis~ribuição da a.ta à delegação ou da re
messa à Administração de origem. 

ARTIGO 2ll 
Questões não Previstas 

as. assuntos de natureza regimental não previstos nO presente 
Regimento, que sejam suscitados durante as deliberações do Ple
nário ou das Comissões, serão resolvidos por maioria ele votos das 
delegações presentes à sessão respectiva. 

ARTIGO 30 
Disposições Finais 

Qualquer modifieação ao presente Regimento deverá ser incor
porada por decisijó do Congresso com o consentimento de pelo 
menos dois terç\!S dos países-membros da União representados no 
Congresso. 
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REGULAMENTO DA SECRETARIA INTERNACIONAL DA 
UN1AO POSTAL DAS A~IÉRICAS E ESPANHA 

CAPíTULO I 
Generalidades 

ARTIGO !.0 

A organização e funcionamento da SecrCtaria Inte!·nacional da 
União Postal cta.s Américas e Espanha e as relações com o Gover
no da República Oriental do Uruguai, na sua condição de Pais
sede. e com a Autoridade de Alta Inspeção, se regem pelas dis
posições d.est~ Regulamento. sem prejuízo das contidas na Cons
tituição e no _Regulamento Ger,al. 

ARTIGO 2.0 

Para facilH.ar o funcionamento da Secretaria Inter11aciona1 C' 
de outros órgãos da União, o Goven10 da_ República Oriental do 
Uruguai: 

a.) outorgará os privilégios e imunidades, que estabelece o ar
tigo 8.0 da Constituição da União; 

b) adiantará os fundos necessários para seu furicionamento 
conforme o estabelecido no artigo 127 do Regulamento Geral da 
União; 

c) adotarã qualquer outr-a medida necessária para o cumpri
mento d'l.S obrigações da Secretaria Internacional. 

ARTIGO 3.o 

A Díreção Nacional dos Correios do UrUguai, na sua qualidade 
de Autoridade de Alta Ins!J<!ção da Secretaria Internacional, com
pete: 

a) formular as observações que julgue procedentes, ao Dire
tor-qeral da Secretaria Internacional, sobre qualquer aspecto do 
func10namento da Secretaria; 

b) le'\11ar ao.. conhecimento dos Pai.s.es-membro.s, no caso em 
que as observações formuladas de acordo com o inciso a, não forem 
consideradas pela Direção Geral da Secretaria Internacional; 

c) efetuar o controle a posteriori de todas as contratações, des
pe.::-a.s, movimentos de_ftmpos, pagamentos, registras contábei:l, etc., 
àa Secretaria Internacional; 

d) tomar as medidas convenientes para que se. execute- o adian~ 
tam~nto de fundos para o funcionamento da Secretaria Interna
cional; 

e) zelar pelo cumprimento do estabelecido no orçamento anual 
de despesas aprovado pelo Conselho consultivo e Executivo,· de 
acordo com o estipulado no Re>gulamento Geral; 

f) aprovar as prestações de contas anuais das despesas da Se
cretaria Internacional; 

g) resolver em caráter definitivo a.s reclamações do pessoal 
da Secretaria Internacional contra as resoluções da sua Direção 
Geral; 

h) adotar qualquer outra medida necessârla para o cumpri
mento das funções de alta in.speção. 

ARTIGO 4.0 
As relações dos Países-irieriibros-Cõni -a AUtoridade de Alta Ins

pcção c vice-ver.sa poderão efetuar-se por intermédlo da Secreta
ria Internacional, .salvo o previsto no art. 3.0 , inciso b, deste Re
gulamento. 

ARTIGO 5.0 

Ao Diretor-Geral compete a direção e administração ·cta Secre
taria Internacional da qual é o representante legal, compromis
sando-a com sua assinatura. Compete-lhe todos os assuntos que não 
estejam reservados ao Governo da República Oriental do Uruguai, 
à Autoridade de Alta Inspeção ou ao Conselho Consultivo e Exe
cutivo, e especialmente: 

a) organizar e dirigir todos os trabalhos da Secretaria Inter
nacional; 

b) nomear o Contador, Oficiais, Tradutores, Auxiliares e Con
tínuos da Secretaria Internacional, após exame de seleção; 

c) apresentar ao Conselho Consultivo e Executivo os candida
tos indicados pelas Administ·.•ações po.stais para o cargo üe Con
selheiro; 

d) conceder licenças, férias, fixar dias e horários de trabalho; 
e) contratar empregados e trabalhadores em caráter eventual, 

dando conta à Autoridade de Alta Inspeção. Os empregados que 
contrate para funções administrativas e os trabalhadores poderão 
ser recrutados entre os naclon·ais do País-sede. Para funções de 
ass~ssoria ou técnicos de ensino, a Secretaria Inter10aciona1 so1i
clt.ará às Administrações postais dos Paises-mémbros a apresen
taç-ão de candidatos, designando aquele qUe mereça ·a aprovação 
da Secretaria Internacional c-, no caso, da Administração interes
sada: 

f) 1mp.or sanções ao pessoal da Secretaria Internacional, con
forme o estabelecido no artigo 30 deste Regulamento e propor 
a..~ demissões respectivas; 

g) organizar os assentamentos ou folha de &erviços de cada 
empregado e ordenar as anotaçõP..s no mesmo, após conhecíme-nto 
do interessado; 

h) preparar os projetas de orçrurteYito anu::U.s e aprr.sentá-Ios 
ao ConselhQ Consultivo e Executivo conforme o disposto no art. 123 
do Regulamento Geral~ 

i) contratar ou comprometer as despesas e autortoor os paga
mentos da Secretaria Internacional, após o cumprimento das for
malidades do caso; 

j) contratar empréstimos, subscrever documentos de dívida, 
constituir garantias e abrir contas em banco privado cnja res
ponsabilidade ou depôsito total não excedam de dois duodécimos 
do orçamento anual. Os documentvs deverão ser subscritos con
juntamente pelo Diretor-Geral e o Vice Diretor-Geral da Secreta
ria Internac.ionai; 

k) efetuar transferências de partidas entre rubricas e sub
rubrtcas ~ntro do mesmo elemento de um mesmo programa de 
acordo com as necessidades_ do serviço. Do mesmo modo, consul
tar e obter a aprovação do Presidente do Conselho Consultivo e Exe
cutivo para efetuar as transferências maiores previstas no art. 
107, pa!'"ágrafo 10, inciso g, do Regulamento Geral que sejam ne
cessárias para saldar despesas importantes em situações de emer
gência, e posteriormente submeter essas transferências para con
firmação, ao plenário do Conselho Consultivo e Executivo, de acor
do com o disposto no referido artigo juntamente com qualquer ou
tra despesa que apresente alterações importantes nos programas ou 
gr-upo de despesas dentro de um mesmo programa; 

I) decidir sobre a.s vantagens estabelecidas no Capítulo VI do 
presente Regulamento; 

m) decjàir sobre os deslocamentos do pessoal da Secret.aria 
Internacional, por motivos de serviço, c fixar as diárias e despe
sas respectivas conforme o previsto no orçamento vigente. Nos 
ca.sos não previstos e verificada a necessidade de um deslocamento, 
solicitará a aprovação da Autoridade de Alta rnspeção para a li
quidação da despesa respectiva; 

n) prestar c<mta à Autoridade de Alta Inspeção da execução do 
orçamento aprovado pelo Conselho Consultivo e Executivo; 

o) encaminhar à Autoridade de Alta lnspeção as reclamações 
que os empregado.s ãa Secret-aria Internacional interponham con
tra as decisões da Direção Geral. 

ARTIGO 6.0 

O Vice-Diretor-Geral assiste o Diretor-Geral e em sua au
sência o substitui com suas mesmas atribuições. 

CAPíTULO II 
Orçamento e Contabilidade 

ARTIGO 7.0 

1. O projeto de orç-amento por programa deverá ser apre
sentado de acordQ com. o estipulac;lo no Regulamento Geral da 
União contendo informação pormenorizada e ordenada por ati
vidades. Do mesmo modo, a apresentação do orçamento consisti
rã do orçamento e do registro das despesas reais do exercício an
terior, do orçamento do exercício em curso, junto com qualquer 
modificação que se pro]J<)nha de acordo com o artigo 107, parágra
fo 10, inciso h do Regulamento Geral, e finalmente, o projeto de 
orçamento para o exercicio seguinte. 

2. A exposição de motivos que acompanhará o projeto de or
çamento conterá todas a.s disposições e pormenores necessários 
para a compreensâo e ·apreclação das rriodificaçóes propostas. 

ARTIGO 8.0 

_ O exercício orçamentário abrangerá o periodo de 1.0 de ja
neiro a 31 de dezembro de cada ano. 

ARTIGO 9.0 

1. O orçamento será fixado em francos-ouro. 
2. O orç~~nento serâ executado em uma moeda ouro, prefe

rentemente de um dos Países-membros da União. Moeda ouro é 
a de um pais cujo Banéo qentral de emissão ou qualquer outra 
instituição oficial de emissão compre e venda ouro contra a moe
da nacional, a taxas fixas determinadas pela lei ou em virtude 
de um acordo com o Governo. 

ARTIGO 10 
No caso de não ser aprovada alguma das rubricas do projet.o 

de orçamento apresentado pela Secretaria Internacional, continua
z·ã vigorando o autorizado no orçamento anterior. Se for negado 
algurr.. pediào de transferência continuará vigorando o autoriza
do no orçarnento em curso. 
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ARTIGO 11 
Não poderá. ser comprometida despesa nem celebrado contr.ato 

algum sem que exista, no momento de contrair o c:ompromis.so, dis
ponibilidade .suficiente para tais fin.s no grupo de despesas do pro
grama que haverá de suportar a dívida, nem comprometê-los ao.s 
recursos de exercícios vindouros. -

ARTIGO lZ 
1. Toda compra, assim como todo contrato sobre tmbalhos, 

obras ou fornecimento.s, se fará, em t-odos os ca.sos, mediante o pro
cedimento de licitação pública, salvo as exceções seguintes: 

a) as compras, trabalhos, obras ou fornecimentos cuja im
portância não exceda de 1.500 francos-ouro; 

b) os contratos que se celebrem com pessoas jurídicas de di
r€ito público: 

c) quando oxisto.m razões de urgência de natureza imprescin
dível; 

d) quando pela natureza da contra.tução, ou por circunstân
cia do fato, se turne impossível ou desnecescário recorrer à lici
tação; 

e) quando as compras, trabalhos, obras ou íornecimentos_se 
celebrem no estrangeiro; 

f) quando uma licitação ho_uver sido declarada deserta pela 
segunda vez ou quando f!e houver efetuado uma primeira chamada 
sem a concorrência de nenhum proponente. 

2. Nos ca.ws dos incisos c, d .c f, devera ser obtida a anuên
cia da Autoridade de Alta Inspeção ante..-: da contratação direta. 
No CM<? do inciso e-, deverá .ser solicitada a colaboração da Admi
nistraçrio postal do pais onde o trabalho se realize. 

3. Fica proibido o fracionamento de compras, obras, forneci
mentos ou trabalhos cuja importância dentro do exercício exceda a 
1. 500 francos-ouro. 

ARTIGO 13 

Nas compras, obras. trabalho_s ou fornecimentos cuja impor
tância seja superior a 150 francos-ouro deverão ser ohtidll.S pelo 
menos, três cotações, as quai·s serão anex'adas ao expedi-ente respec
tivo. No caso de não poder se obter as três cotações ou de não ser 
conveniente observar dito procedimento, o Diretor-Geral da Se
cretaria Inte-rnacional poderá determinar as aquisiçõ-es sem ne
cessidade das três cotações referidas. 

ARTIGO 14 

Toda alienação a titulo oneroso ou arrendamento de bens de 
propriedad_e da União deverá ser feito mediante leilão ou licita
.ção pública, apõs a devida avaliação. 

CAPíTULO-III 

Disponibilidades 

ARTIGO 15 

Se for necessar10, a importância das despesas do orçamento 
aprovado, incluídas no m.esmo as quantias destinadas ao fundo de 
reserva para aposentadorias e pensões, será colocada à disposi
ção da Secretaria Internacional pelo Governo da República Orien
tal do Uruguai por trimestres, antecipadamente. 

ARTIGO 16 
A equivalência do franc-o-ouro coro a moeda nacional uru

guaia, para os fins dos adiantamentos que deva realizar o Gover
ne da ReptLbUca Oriental do _U):'uguai, será fixado por trimestres 
e diretamente pelo Banco Central da República Oriental do Uru
guai, sem outra formalidade ou autorização posterior. Será toma
do como base o conteúdo em ouro do franco-ouro e o conteúdo em 
o]lro de uma moeda ouro, de preferência de um Pais-membro da 
União e a cotação desta moeda no mercado livre absoluto da Repú
blica Oriental do Uruguai. 

ARTIGO 17 

A Secretaria Internacional motiventará a referida conta, de 
acordo com as necessidades do serviço, somente através de che
ques que deverão cont,er a assinatura do Diretor-Geral e do fun
cionário encarregado da contabili_çlade da Secreta.ria Internacional. 
Do mesmo modo se procederá na conta aberta em banco privado. 

ARTIGO 18 

Os vales, cheques, transferências de fundos, provenientes dos 
Países-membros ou qualquer outro ,i.JJ,_gresso d,e numerário a favor 
da Secretaria Internacional, deverão ser deposítados, o mais tardar, 
r.o primeiro dia útil que se seguir ao de seu recebimento. 

CAPíTULO IV 
Do Controle 

ARTIGO 19 

1. O c~mtrole que compete à Autoridade de Alta Inspeção 
sobre o movimento de fundo.3 da Secretaria Internacional será de 
natureza formal e material. ' 

2. O controle formal compreenderá: 
a) o exame_ dos livros- ae contabilidade e dos recibos e do

cumentos justificativos; 

b) a revisão dos lançamentos, movimentos e transferências 
contábeis; · 

, . c) a comp_r~vação do !finheiro em espécie, valores, contas ban
canas, inventano e demaiS bens da Secretaria Internacional; 

d) a verificação se as entradas e saídas são adequadas ao or
çamento aprovado; 

e) qualquer outro procedimento de controle formal. 
3. O controle material compreende o exame da conformidade 

das entradas e saídas com as disposições em vigor. 

ARTIGO 20 

A Secretaria Internacional elaborará balancetes semestrais de 
movimento de fundos que serão submetidos a exame e aprovação 
da Autoridade de Alta Inspeção. 

ARTIGO 21 

Verificado o encerramento definitivo do exercício proceder
se-á_ a preparação da prestação de contas, a qual compr-eenderá: 

a) balanço das entradas; 
b) balanço das saídas, no qual se especificarão os legalmente 

autoriz.ados, as transferências efetuadas, as importâncias efetiva
mente pagas e as importâncias pendentes de pagamento; 

c) balanço das importâncias comprometidas durante o exer
cício; 

d) os saldos existentes por ocasião do início e do encerramento 
do exercício; 

e) o resultado da gestão total do exercicio; 
f) a explicação de todos os casos em que as despesas reais di-

vergiram do orçamento de fonna s!gnlf!cativa. · 

ARTIGO 22 

Uma cópia da prestação de contas apresentada à Autoridade 
de Alta Inspeção será enviada pela Secretaria Internacional às 

-Administrações dos Paises-membros dentro dos três meses conta
dos a partir do encerramento do ano fiscal ao qUal se refiram as 
contas. Poster!onnente, se enviará o registro de sua -aprovação ou 
em sua falta, a.s observações que houver merecido. ' 

CAPíTULO V 

Pe;;soal 
ARTIGO 23 

Os empregados da Secretaria Internacional se dividem em 
duas categorias: 

a) empregados permanentes; 
b) empregados não permanentes. 

ARTIGO 24 

1. O Diretor-Geral e o Vice-Diretor-Geral da Secretaria In
ternacional serão eleito.s pelo Congresso. Os candidatos deverão 
ser apresentados_ pelos Governos dos Países-membros salvo .se se 
tratar de funcionários superiores da Secretaria Intefnacional os 
quais poderão apresentar sua candidatura diretamente. Os calÍdi
datos eleitos não poderão ser nacionais de um mesmo Pais-membro. 

2. O procedimento a observar será o seguinte: 
a) três meses antes da data do início do Congresso, os Gover

nos dos Paises-membros apresentarão seus candidatos ao Gover
no do País-.sede da União, remetendo o cor.respondente curriculum 
vitae dos interessados; 

b) os funclonáiios superiores da secretaria Internacional que. 
desejem apresentar sua candidatura, a enviarão, acompanhada 
igualmente de seu curriculum vitae ao Governo di Pais-sede da 
União; 

c) um mês antes, o mais tardar, da data do início do Con
gresso, o Pais-sede da União dará conhecimento aos Governos dos 
demais Países-mell).bros a relação _n9mina1 dos candidatos apre
sentados e o curriculurn vitae dos mesmos. Igual informação fará 
chegar- â Secretaria InternaciOnal. 
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3. Para ser candidato a Diretor-Geral ou a Vice-Diretor

Geral da Secretaria Internacional .será necessário: 
a) possuir vasta experiência da organização e da execução dos 

serviços postais adquirida na Administração de um País-membro 
e ser nacional do pais que o apresente, ou 

b) pertencer ao pessoal superior da Secretaria Internacional da 
União. 

4. A eleição se farã mediante voto secreto e por maioria sim
pies de membros presentes e votantes. 

ARTIGO 25 

Quando ocorram as vacâncias correspondentes aos cargos de 
Conselheiro, contador, Oficial, Tradutor, Auxiliar e Contínuo, se-
rão feitas as respectivas nomeaçõe5: ____ 9bservando as seguintes 
normas: 

a) o cargo de Conselheiro, conforme disposição contida no ar
tigo 107, parágrafo 10, incisos de c do Regulamento Geral; 

b) os cargos de Contador. Oficial, Tradutor, Auxiliar e Contí
nuo são- de livre nomeação por parte do Diretor-Geral da Secreta
ria Intcrnacionnl, após exame de suas ap-tidõeS. Estes cargos de
verão ser preenchido::; preferencialmente com nacionais do Pais
sede da Unifto e nele residentes. 

ARTIGO 26 

1. Nos postos de natureza permanente somente poderá ser 
colocado p-essoal contratado mediante prestação de prova. Para 
<.•sse fim, poder-se-á contratar um empregado por um periodo de 
180 dias. Referida contratação só poderá ser renovada wna vez 
mais, por igual pcriodo_. 

2. Entr-etanto, se se mantiver o empregado trabalhando de
pois de concluído seu segundo período de contratação, serão inicia
das imcdiatanrcnte as providências necessárias para sua desig
n::.t~ão permanente para o posto para o qual foi contratado. 

ARTIGO 27 

Os empregados da Secrctruia Internacional não poderão exer
cer outras atividadcs dentro do horário oficial determinado pelo 
Diretor-Geral para o funcionamento da Secretaria conforme a 
norma estabelecida no art. 32 deste Regulaménto. 

ARTIGO 28 

Oi:i emprego.ctos que não cumpram com os deveres de .seu 
cargo. ~eja intencionalmente, seja por negligência ou imprudên
ci:L ou ineorram em delito. estarão sujeitos a sanções disciplinares 
de acordo com o g~·au da falta. 

2. As san('ões disciplinares se.táo: 
a) advertór.cia; 
b) suspensão do emprego c dos vencimentos por tempo d~ter

minado c não supC'rior o. 30 dias; 
c) demi!::sáo. 
3, O produto dos de!:contos a que se refere o inciso b do 

parágrafo ~.0 , scr:l rccolhiio no fundo de reserva para aposen
tadorias e pensões. 

.~RTIGO 29 

1. A destituição do conselho S€rá feita pelo Con.<selho Con
sultivo e E..xecutiro por proposta do Diretor-Geral da Secretaria 
Inten1ac!onQI, a qual irá 8Companhnda de um sumário que a 
justifique. 

2, Para que se efetive a destituição será necessário o voto 
favorável de trés membros do Conselho Consultivo e Executivo. 

3. Se o fato qüe mol.lv~ü.--a destituiçüo tive-r lugar dentro dos 
noventa dias nntt•riores a. abertura do Congresso, a destituição seri 
d!'cidida por este. 

4. A demissão do Contador. Oficiais, TátaU.tores. Auxiliares 
e Cont.ínuo scri efrUvada pelo Dirctor-Geral da Secretaria Inter
nacional. dando ciência ao Conselho tJonsultivo e Executivo. 

5 o Conselho CousuÍtivo e Executivo. nos casos do paragrafo 
4.n, po<h.~ri rat!ficar n de:mis:-fLO ou não- aprová-la, ::;ubstituindo-a 
por suspC'nsão do cmpres:o e do vencimento pelo tempo que julg~1e 
conveniente m:ts n~l.o superior a 30 dias, ou dispondo a reconduçao 
.:10 cargo do emprrgado d{'mitido. Neste caso o empregado terá 
direito no rccC'bimcnto de seus vencimentos sem soluc:ão de conti
nuidade. 

ARTIGO 30 
As snn<;>fH:o-S düciplinnrcs dcvE'l'ão .ser imposta::; por decisão 

fundamentadJ., depois de .se haver instruído um sumário e se haver 
c!.'tda \'ista do mcsmu ao cmprC'g.:tdo cu!p.:1do, devendo-lhe ser asse
gurado o dirl'ito de- defesa. 

ARTIGO 31 
o {'111Pr!"kado que viole os dC'vcrcs do .seu cargo será respon

. ..:,tvd IW!U.'i dano.-; quC' cause. 

ARTIGO 32 

A j<Jrnada de trabalho será a que vigore para os empregados 
da Administração pública da República Oriental do Uruguai, e 
poderá sel· estendida até quarenta e quatro horas semanais de 
trabalho sem direio a retribuição especial. OS horários de trabalho 
serão fixados pelo Diretor-Geral da Secretaria Internacional de 
acordo com as n-ecessidades do scrvlc;o. 

ARTIGO 33 

1. Cada empregado terá direito a férias anunais com ven
cimento. por um prazo de trinta dias úteis. A conccss3.o das féri::J.s 
cztará subordinada, quanto à data, às neces.sidades do serviç-o. 
Entretanto, na medida do passivei, deverá ser levada em conta 
a prefcrt'nciu do jnteressado. 

2. O empregado deverá contar um ano de serviço na Secre
taria Internacional para ter direito a férias. 

ARTIGO 34 

Os vencimentos dos empregados permanentes da Secr('
tarJ.a Internacional são fixados em francos-ouro, conforme a esca
la que figura no quadro anexo a este artigo. 

2. Os vencimentos ou salários das empregados não perma
nentes serão fixados pelo Diretor-Geral da Secretaria Internacio
nal com aprovação da Autoridade de Alta Inspeção. 

3. Os po.sks dos empregados permanentes da Secretaria In-
ternacional se classificam: 

Categoria superior: 
- Diretor-Geral 
- Vice-Diretor-Geral 
- conselheiro 
C a tcgoria profissional: 
- Contador 
-· Oficial 
-Tradutor 

Cat_cgori~ de serviços gerais: 
- Auxiliar 
- Colltínuo 

QUADRO ANEXO AO PARAGRAFO 1.0 DO ARTIGO 34 

Empregados permanentes Vencimentos mensais em francos-ouro 

Categoria superior 
- Diretor-Geral 
- Vice-Diretor-Ge-ral 
-- Conselheiro 

Categoria _profissional: 
-· Contador 
- Oficiais 
- Tradutores 
tCat.egorifi- de serviços 
·gerais: 

- Au..'<iliares 
- Contínuos 

Coluna I 

3.480 
2.958 
2.610 

1.566 
1.5G6 
I :566 

1.044 
748 

IIRTIGO 35 

Coluna II 

Os vencimentos fixados na 
coluna 1 vigoram a par
tir de 2ô de novembro de 
1971 e sl?rão atualizados no 
mc.::.mo pe-rcentual que a 
Uniüo Postal Universal fixe 
par::t o Diretor-Geral de 
sua Secretaria Ir:otcrnacio
nal. 
O conscllto Consultivo e 
Ex8cutivo dccidir:i sobre as 
referidas atualizações. 

No caso de nomear-se um emprega.do que não seja uruguaio 
c que se encontre domiciliado fora do Uruguai terá ele direito 
ao reembolso àas despe . .,as d:.1 viagem c da mÚdança para si e 
para os seus dependentes. Terá direito ao reembolso das mesmas 
de.spe;;as. q1~ando regressar ao seu p:üs de origem em caso de apo
senta dona. Em caso de morte do empregado, a familia gozará 
dos mesn1o.s direitos. po mesmo modo o. Uniü.o se encarregará das 
despesas de repatriaçao dos restos mortais do empregado falecido. 
De modo ge-ral não serão r('embolsadas as despcs:.1s de viagem 
c de mudança se a repatriação ocorrer após o prazo de seis meses 
a contar do dia em que o empregado tenha sido aposentado ou 
tenha falecido. 

ARTIGO 36 

1. Com exceção do dispOsto no artig.a 33 do presente Regu·
lamento, o regime cj.e licenças do pessoal da Secrataria Internacio
nal serã. o estabelecido no Uruguai para os empregados da Direção 
Nacional de Corre-1-:)S 
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2. As licenças do Diretor-Geral serão concedidas pela Auto

ridade de Alta Inspeção, a qual apresentará um informe justi
ficativo dos seus motivos ao Conselho COnsultivo c Executivo. 

3. Os empregados não uruguaios terão direito, uma vez em 
cada dols anos ao reembolso, pela União, das despesas de viagem 
ao seu país de origem peJa via mais rápida e mais curta, para 
eles, e eventualmente, para seu cônjuge e seu filhos solteiros 
menor-es de dezoito anos ou incapacitados f:ísica ou mentalmente, 
que estejam sob sua dependência. 

CAPiTULO VI 
Vantagens 

ARTIGO 37 

Os empregados da Secretaria Internacional terão direito a 
um abono para cada filho menor de .dezoito anos ou incapacitado 
física ou mentalmente, que esteja sob sua dependência e que não 
tenha ocupação remunerada. Este abono será de 192 francos
ouro por filho e por ano. 

ARTIGO 38 

Os empregados da Secretaria Internacional que não sejam de 
nacionalidade uruguaia terão direito a uma indenização de expa
triação equivalente a um mês de vencimentos por ano. 

ARTIGO 39 

1. O pessoal da Secretaria Internacional terá direito a urna 
gratificação, que será paga ao final de cada ano, e que equivalerá 
à importância de um mês de vencimento ou à média de .salários 
mensais percebidos nesse ano. 

· 2. O pessoal permanente com mais de vinte e cinco anos 
de serviço na Secretaria Internacional ou nas Administrações Pos
tais, terá direito a uma gratificação equivalente a dois meses de 
vencimento por ano. 

ARTIGO 40 

O pessoal da Secretaria Internacional, o conJ uge e os filhos 
menores ou incapacitados, sob sua dependência, terão direito a 
assistência médica, a qual será contratada com uma instituição 
especializada, preferencialmente~ de caráter mutuário. 

ARTIGO 41 

O Diretor-Geral e o Vice-Diretor-Geral da Secretaria Inter
nacional perceberão uma importância anual equivalente a um 
vencimento mensal pagável por duodécimos, a título de despesas 
de representação. 

ARTIGO 42 

Os vencimentos, as vantagens do pessoal da Secretaria Inter
nacional de que truta o presente título e as aposentadorias, pen
sões, subsídios e demais benefícios, pagos pelo fundo de reserva, 
es~ar3.o .i.sent-Ds de quaisquer ô:nus, criados ou que venham a ser 
criados. 

CAPíTULO VII 
Aposentadorias 

ARTIGO 43 

1. O pessoal da Secretaria Internacional da União Postal das 
Américas e Espanha adquire o direito a aposentadoria depois àe 
dez anos de serviço c pelas seguintes causus: 

a) normalmente, ao totalizar o valor "90" entre anos de idade 
e anos de serviço reconhecidos, ou por totalizar o valor "85" se o 
funcionârio tiver mais de sessenta anos de idade; 

b) por incapacidade física ou mental que o impossibilite para 
o desempenho da função devem.lu curupular-se o.s serviços do inca
pacitado à razão de três anos para cada dois anos de serviços efe
tivamente prestados. O mínimo 0,e atividade fixado neste artigo 
não será e."{igido quando a incapacidade tenha sido decorrente de 
ação dü·eta do serviço em cujo caso se concederá a aposentadoria 
proporcional calculada pura trinta anos, a qual poderá dar origem 
à 'pensão correspondente; 

c) por destituição_ não motivada pelas causas compreendidas 
nos incisos <l c b do artigo 52 do presente Regulamento. 

2. A aposentadoria 1:ieni de tantos trinta avos da média: dos 
vencimentos ou so.ló.rio1:i ou qualquer outra re-muneração percebida 
durante os últimos trCs anos, qu::rntos anos de serviços averbados 
possua o as.sociadv, não se contando os que excedam de trinta. 

3. Quando o associado tenha vinte anos de serviço na 'secreta
ria Internacional a média se-rá a dos vencimentos, salários ou 
qu!l1quer outra remuneração pE'fCfbida --dui'anfe o último ano de 
serviço cfetivo. 

4. A média de provento de aposentadoria a que se refere o 
parágrafo anterior, não poderá exceder à n1édia do parágrafo 2.0 , 

em uma quantia superior a um percentual igual aos anos de serviço 
que tenha o associado na Secretaria Internacional, com um máxi
mo de trinta anos. 

5. A média dos vencimentos, salários e outras remunerações 
do pessoal que houver .sido comissionado temporariamente· fora do 
Pais-sede por razões de serviço será calculada sobre a base dos 
vencimentos, salários e outras remunerações estabelec,idas neste 
Regulamento para seu desempenho na sede da Secretaria Inter
nacional de Montevidéu. Em nenhum caso serão computados para 
fins de aposentadoria as diárias percebidas em função do dese::n
penho de uma missão de serviço. 

ARTIGO 44 

Us funcionários não uruguaios que no momento de ingressar na 
Secretaria Internacional estiverem domiciliados fora do Uruguai 
- sejam permanentes ou provisórios -- terão direito de opt.ar 
eles ou seus herdeiros, ;Jffi caso de falecimento, entre os regime~ 
seguinte.s: 

a) o prevjsto no artigo 43; 

b) aposentar-se, se tiver dez anos de serviço, ao totalizar o 
valor "setenta" entre anos de idade e ano.s de serviço na Secre
taria. A média do provento será igual a sessenta por· cento da 
média d-os vencimentos ou salários dos último.::; três anos acres
cido de um percentual igual aos anos de serviço que o associado 
tenha na Secret.:tria Int~rnacional, com um máximo de vinte; 

c) o funcionário ao deixar o Cargo terá. direito a perceb~r 
de uma .só vez uma soma que .será fnrmad:t por todas as contri
buições que houverem entrado no fundo de reserva através desse 
funcionário. incluklo.s os correspondentes ao benefício ·de inati
vidade, mais os juros capitalizados à taxa de 5r;t_. ao ano mais um 
suplemento de 1% da importância anterior para cada ano de 
serviço. 

ARTIGO 45 

Se a impossibilidade a que se refere o iniciso b do artigo 43 
se produzir antes dos dez anos de servico, o associado terá di
reito a perceber a importância de dois verícimentos para cada ano 
de serviço prestado. 

ARTIGO 46 

1. Os funcionários da Secretaria Internacional, de qual
quer nacionalidnde, que tenham .serviços anteriore~, amparados 
por Caixas diferentes, mesmo de outl'OS paises, podc~no opta,r ya!:a 
continuarem assocbdos às mesmas, ou renunciar a sua fll1:1çao 
àquelas Caixas e aos b!?nefíCIO-s ·re~pc~tivos, transferindo es.ses ser
viços à Caixa da Secretaria Internacwnal 

2. Será permtida a opção referida quando o aSsociado tenha 
cinco anos, pPlo menos, de serviço na Secretaria. Internacional. 

3. No caso c·m que o funcionário faça uso da opção referida, 
a Caixa ou as Caixas às quais estava .associado, ou o próprio fun
cionâ;:io, deverão transferir a importância dos monte-pios, reco
lhimentos, contribuições patronais e juros capitalizado~ corres
pondentes a esse funcionário, como condição indispensavel para 
que .se efetive a transferência dos serviços. 

4. Se ao contrário, o funcionário da Secretaria Internacional 
quiser transferir os serviços neiu prestados a outra Caixa. esta 
deverá reconhecer-lhe os serviços prestados na Secretaria Inter
nacional, e o fundo de reserva deverá tl'ansferir para a outra 
Caixa as ccntribuições correspondentes a esse !uncionário, pro
porcionalmente aos recolhimentos globais efetuados ao fundo de 
reserva c às remunerações que o funcionário percebeu enquanto 
esteve empregado na Secretaria Internacional. 

ARTIGO 47 
Poderão ser acumuladas aposentadorias e pensões decretada:s 

e atendidas pela Caixa da Secretaria Internacional, com vencimen
tos pC'rcebidos em atividades amparadas em outras Caixas ou com 
aposentadorias ou pensões atendidas por outras Caixas. 

ARTIGO 48 

o tempo de licença sem vencimentos náo será computado para 
efeito de aposentadoria. 

ARTIGO 4!1 

A aposentadoria ocorrerá a partir do primeiro dia de afas
tamento do empregado do cargo que desempenhe, e a pensão, z. · 
contar da data do falecimento do de cujos ou dn. declaração ju .. 
diciul c1c sua ausência. 

ARTIGO 50 

Os créditos contra a Caixa provenientes de aposentndoria"', 
pensões ou quaisquer outros beneficias, serão considerados prescri
tos se não forrm reclamados dentro do prazo de três anos a con
ts.l' da data em que se tornaram exigíveis. 
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ARTIGO 51 

Cada vez que· ocorra uma modificação nos vencimentos pagos 
uo pessonl da Secretaria Internacional, se procederá de oficio à 
reforma d~s fichas dos aposentados e pensionistas cujos proven
tos ou pensões l1ouvercm sido calculados com _base no.s vencimen
to.; anteriores, considerando a categoria do cargo que desempenha
va o bcneficiãrio ou o de cujus no momento de ocorrer a aposen
tadoria ou o falecimento. Para obter o montante do provento ou 
pensão a conceder deverá ser feita uma redução de 15% (quinze 
por crn.io) da diferenqa entre o provento ou pensão anterior e o 
que lhe corresponderia de acordo com o novo vencimento. 

ARTIGO 52 

1. Somente se perderá o direito à aPosentadoria: 
a) por d-elito ccm.um ctecbr::tdo por sentença: executória e 

sempre Qill? afete a honorabilidade funcional do associado, man
tendo-se em suspenso u tro.nütaç:lo sobre a concessão da aposcn
tJ.do~·ifl até que se haja promulgado a sentença executória ou se 
dt:clarc a sua su.spensfto. A su.:;pcnsão rror falta de acusação, graça 
ou anist.i~ ocorrida antes de se prolatar a sent.ença definitiva, 
equipara-se à absolviçJ.o para os efeitos deste Regulamento. A 
.c::rntença condenatüria executada extingue os direitos à aposen
tadori~l. mesmo que entre amba.s ocorra anistia, graça ou suspen
s:.lo da 11C'll::t. o nH.~smo ocorrerá qüando se operar a prescrição do 
delito; 

b1 por f::ttos uu omissões que configurem· dolo ou culpa grave 
rm nt ividrules de serviço. 

2. A Autoridade ele Alta In.spcção determinará se se confi-
g·urou o dolo ou cttlp~t grave ou se o delito afcta a. honorabilidade 
do funcionário. 

3. O.s herdeiros do.s: funcionários que percam sua apose-nta~ 
d.oria por n.plirnç5.o cle~lc art:go goz:.trüo do direito U pensão cor
n·~pondcnte a partir da dat.o. da eXoneração, enquanto estejam 
privados de recursos; e igualmente terão o mesmo direito a esposa 
e os filhos do funcionário que tenha abandonado o emprego e o 
In.r, devidamente comprovado, enquanto se acharem na condição 
de desamparo. 

ARTIGO 53 

Quando ocorra o falecimento de um associado depois de dez 
anos de .serviço, terão direito à pensão a viúva, o viúvo incapaci
tado, o.s filhos menores ou maiores incapacitados, as filhas sol
teiras. os pais, irmãs solteiras ou viúvas1 irmãos menores de ida
de c os maiores incapacitados, sempre que tanto os pais como as 
lrmõ.s solteiras ou viúvas, irmãos menores de idade e o.s maiores 
incapacitados, careçam de recursos para sua subsistência. 

ARTIGO 54 

1. A pensão consistirá em 50% da aposentadoria que lhe 
caberia ou que gozara o de cujus ao falecer, de 66% da mesma nos 
casos dos incisos a e c do artigo 56 enquanto subsistir a existên
cia de beneficias aos quais se referem. 

2. Quando cn tre os herdeiros houver filhos menore-s de ida
de, o valor da pensão será a-umentado em 10% da importância da 
pensão para cada um, podendo chegar-se até o montante da apo
sentadoria originária. Este aumento vigorará para as mulheres 
até 21 anos de idade e até os 18 para os homens. 

ARTIG0.55 

I. A metade da pensão cabe à viúva ou ao viúvo incapaci
tado. em igualdade com os filhos ou os pais do de cujus; a outra 
metade .será repartida per capita. 

2. Não existindo viúva ou viúvo incaPacitado, a pensão será 
repartida em partes iguais entre os dependentes. 

3. Desaparecendo o direito de um dependente, a totalidade 
c'!~ sua parte na pc>ns5.o passará ao usofruto da viúva ou viúvo 
incapacitado, exceto 10% pela menoridade, 

4. No caso àe entre os beneficiários não existirem viúva ou 
viúvo incapacitado, a extinção do direito de uma das partes ele
vará o montante da.s subsistentes em 50_% da parte que coube a 
quem perdeu seu direito. 

5. Quando a. qualquer dos beneficiários de uma pensão for 
suspenso o direito ao recebimento de sua _parte, a importância 
desta será incorporada em partes iguais às dos demais co-be.pefi .. 
ciários enquanto perdurar a suspensão. 

.IIJRTIGO 56 

Para a concessão das_ pensõe.s, será observada a seguinte or
dem: 

a) a viúva ou ·viúvo incapacitado, em igualdade com os filhos; 
b) os filhos somente; 

c) a viúva ou o viúvo incapacitado, em igualdade com os pais/ 
desde que estes tenham vivido sob as e>..""Pensas do de cujus; 

d) os pais, em igualdade com as irmãs do de cujus - solteiras 
ou viúvas - e· irmãos menores de idade ou maiores incapacita:dos, 
quando carecerem do necessário para seu su.stento. 

ARTIGO 57 

O direito à pensão cessa: 
a) para os filhos e irmãru menores ao completarem dezoito 

anos de idade; 
b) para as filhas ao contrairem casamento; 
c) quando o beneficiário se achar em alguma das situações 

que, se ocorrida quando na condição de herdeiro do funcionário 
ou do aposentado, daria lugar à sua deserdação ou à declaração 
de indignidade para sucedê-lo, de acordo com o estabelecido pela 
legislação .civil do Uruguai; 

d) para as viúvas, ao contrair novo casamento; 
e) para -os -pais, ao auferirem recursos .Suficientes para seu 

sustento; __ _ 
fl para as irmM, ao se casarem ou auferirem recursos sufi

cientes para. seu sustento; 

g) para os irmãos varões maiores incapacitados, ao auferirem 
recursos suficientes para o seu sustento. 

ARTIGO 58 

Em caso de falecimento de um asso_ciado, a Caixa entregará 
de uma .só_ vez aos beneficiá'rios, excluída.s as divorciadas: 

a) quando se tratar de empregados e diaristas que não con
tem ainda 10 anos de serviços, a importância de tantos meses do 
último vencimento ou da soma das últimas vinte e cinco diárias. 
quantos anos tenham de serviços averba:dos; 

J;) quQ.:1CO se trs.tar dC' apo.:cntados ou de empregados ou de 
diaristas com mais de dez anos de serviço, esse subsídio será fixa
do no montante de seis meses dos proventos de aposentadoria ou 
do último vencimento de atividade, ou de seis vezes a soma das 
últimas vinte e cinco diárias, respectivamente. 

ARTIGO 59 

Em caso de que ao falecer um associado ativo ou aposentado 
não existir nenhum beneficiário na.s condições legais, a Caixa 
contratará o serviço funerário e custeará as demais despesas que, 
a juízo da Caixa, sejam décorrentes da última enfermidade, des
contadas do último subsídio que_ corresponderia aos beneficiários. 

ARTIGO 60 

1 . A Caixa de Aposentadoria e Pensões do pessoal da Secre
taria Internacio:nal da União Postal das Américas e Espanha serã 
organ~zada e _cti;rigid9:_ por um ~}onselho de Administração integrado 
por tres Admm1straçoe.s de pa1ses-membros do Conselh::~ Consultivo 
e Executivo, pela Autoridade de Alta ·ll1$_peção da Secretaria In
ternacional e pelo Diretor-Geral da Secretaria Internacional. 

2. A Administração e a representação legal da Caixa será 
exercida pelo Diretor-Geral da Secretaria InternacionaL 

ARTIGO 61 

1. Os funcionários permanentes da Secretaria Internacional 
serão obrigatoriamente incluídos na Caixa de AposC'ntadoria e 
Pcnsõe.s para o pes.soal da Secretaria Internacional e terão direito 
aos beneficias que se EStipulam neste Regulamento. 

2. Os fnncionârios não uruguaíos e que no momento de ln
gre . .,sa.r na Secretaria Internacional estiverem domiciliados fora 
do Urugu~li ainda qnc contr..itaclos ou com funções dentro dt! pra
zo determinado. serão também incluídos na Caixa de Aposentadoria 
e Pensõe.s e terão direito aos conseqüentes benefícios. 

ARTIGO 62 

O fundo de reserva da Caixa será integrado: 
al com o dinheiro existente no fundo de reserva; 
b) com trinta e quatro por cento dos vencimentos, abonos fa

miliares, gratificações por tempo de serviço e qualquer outra re
muneração que se pague aos empregâdos permanentes. ou, con
forme o c::J.so, p-ara os contratados ou com funções por prazo de
terminado, da Secretaria Internacional. Para esse fim, devera in
cluir-se tal importância no orçamento de despesas da Se_cretaria 
Intern:J.cional e ser a·díantada pelo Governo da República Oríenlal 
do Urugnai, depositando-a no dia 1.0 de janeiro de cada ano no 
Banco da República Oriental do Uruguai; 
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c) com o dinheiro descontado dos vencimentos do pessoal da 
Secretaria Internacional como sanção d!sc!pl!nar; 

d J com as economias produzidas no orçamento pela vacância 
de um cargo e durante o período em que este permaneça vago; 

e) com os juros do dinheiro e com os rendimentos d.os bens de 
propriedade da Caixa; 

f) com as contribuic;õ~s _da:::; Administrações dos países-mem
bros_ da União, que, eventualmente disponham os Congressos quan
do o referido fundo de reserva seja insuficiente e de acordo com 
as nece-ssidades do mesmo. 

ARTIGO 63 

1. Os fundos e recursos criados para o fundo de reserva es
tarão -vínculs:dos exclusivamente ao serviço das inatividades a que 
deve atender. Em nenhum caso poderá ser ·autorizado o investi
mento ele ditos fundos para fins diversos do que estabelece este 
Regulamento. 

2. Os fundos deverão ser colocados em investimentos produ
tivos e fundamentalmente em crédltus com garantia hipotecária. 

3. Poderão ser concedidos créqitos aos fun,cionários e as.so
ciados à Caixa, com as garant.ias, jurós e condições que o Conse
lho de Administração estabeleça, sendo faculdade do Diretpr-Geral 
da Secretaria Internacional sua concessão. 

4. A Caixa poderá igualmente emprestar sua garantia para 
o arrendamento de imóvel para residência do funcion3!rio ou as
sociado à Caixa. 

CAPíTULO VIII 

Proventos por Aposentadoria 

ARTIGO 64 

1. Os associados da Caixa da Secretaria Internacional que 
adquiram ~direito à npascntacloria terão direito a um pr,Jvcnto df' 
aposentadoria ao passar b. inatividade. 

2. O provento de aposentadoria consistirá em três vezes a 
média mensal do vencimento .ou sa'irio do úl1 imo nno de atl\'i
dade no caso de ter o funcionário completado trinta anos de ser
viço; seis vezes no caso de ter completado trinta e seis anos de 
serviço c nove vezes no caso de ter completado quarenta anos de 
serviço. 

ARTIGO 85 

No<:: ca·sos de faleci!Y!ento em ativid~de ou apo.sr-ntadoria por 
incapaciC:·ade, par~ nns de 1n·ovento. serão considerados três anos 
para cr ja dois anos de serviço e!etlvo, e se o falecimento ou in
capacidade ocorreu em serviço, trinta anos. 

ARTIGO 66 

1. Quando o as.$ociado tenha computado, para os efeitos des
tes provento.s, serviços amparados por leis de outras. Caixa~ que 
tenham estabelecido fundo de aposentadoria ou benflcio analogo, 
ditas Caixas deverão transferir as contribu~çõe-s que paru esse 
fim e ·com relação ao associado P.ouverem percebido, mais os j1l

ros capitalizados. 
2. Ao liquidar-se os proventos de apo.sentadoria, não se 1~

varão em conta os serviços computados pelo as.sociado pelos qums 
tenha recebido um benefício igual ou similar ao que se estabelece 
por este Regulamento. 

ARTIGO 87 

1. No caso de falecimento de associado ativo que tinha di
reito a proventos de aposentadoria de acordo com o art. 64, serão 
pagos proventos equivalente,s aos proventos de aposentadoria, em 
favor de seus herdeiros com direito a pensão. 

2. A repartição da importância destes proventos será feita 
de acordo com as normas estabelecidas para a divisão da pensão 
a ser concedida. 

3. Os .proventos de apcsentndoria, assim como os que cor
respond~Pn aos herdeiros dos associados em caso de falecimento, 
não são passíveis de embargos, cessões e não estão sujeitos a .ne
nhum tributo ou imposto. 

ARTIGO 68 

A fim de financiar este benefício, no orçamento de despesas 
ordinárias da Secretaria Internacional, ser i inclui do 1% dos ven
cimentos e salários do pessoal da Secretaria Internacional. 

CAPITULO IX 

Modificações 

ARTIGO 69 
Condições para a Aprovação das Prnposit;ões relath·as .ao

Regulamento da Secretaria Internacional 

1. Para que tenham validade as proposições submetidas ac 
Congresso, relativas ao presente Reg·ulamcnto. deverão se-r apro
vadas pela maioria dos países-membros representados no Con
gresso. Deverão estar presentes na votaçilo dois ter~os dos países
membros da União. 

2. P.ara sua modificaqii.o no intervalo dos Congressos aplica
se o' procedimento estabelecido no Regulamento Geral da União 
Postal Universal. Para· que as- disposições tenham força executiva 
deverão obter: 

a) a unanimidade de votos emitidos se se tratar da modifica
ção das disposições dos ar~s. 24, 25 e 34; 

b) os dois terços dos votos· emitidOs se se tratar de modifica
ções distintas das indicadas no inciso a). 

Em fé do que os Representantes Plenipotenciários dos Gover
nos_ dos países-membros firmaram _o 1presente regulamento na ci
dade de Lima, capital do Peru, aos dezoito dias do mês de março 
do ano de mil novecentos e setenta e seis. 

REGULA~lENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSBORDOS 
DA UNLi\0 POSTAL DAS AMÉRICAS E ESPANHA 

iN DI C E 

GENERALIDADES 

Artigos 1 e 2 

PESSOAL 

Artigos 3, 4. 5. 6. 7. 8, 9 e 10 

DISPONIBILIDADES 
Artigo 11 

INFORMAÇli.O 

Artigo 12 

MODIFICAÇõES 
Artigo 13 

REGULAMENTO DO DEPARTA~IENTO DE TRANSBORDOS 
DA UNIÃO POSTAL DAS AMÉRICAS E ESPANHA 

GENERALIDADES 

ARTIGO 1' 
O Departamento de Transbordos funcionará e executar :i. sUas 

tarefas de acordo com_ o estaeblecido na Constituição, no Regula
mento Geral, na Convenção e no seu Regulamento de Execução. 

ARTIGO 2' 

A Direção-Geral dos Correios e Telecomu_nicações do Panamá 
e à Secretaria Internacional çla União Postal das Américas e Es
panha, em sua condição de alta vigilância do Dep:t.rtamento de 
Transbordos, competem: 

a) formular as observações que estimem necessárias ao -chefe 
do Departamento de Transbordos sobre qualquer as.perto do seu 
_fun~ionamento; 

b) dar conhecimento aos Países-membros nsu:í.rio'l, no caso 
em que as observações formuladas de acordo com a alínea a não 
for:"tm levadas em conta pelo Chefe do Depart::unento de Trans
bordos; 

c) conceder licença ao Chefe do Departamento de Tl".'l.nsbor
dos quando este o solicite e seja justificado; 

d) aprovar ou rejeitar a aposentadoria do pessoa! do Depar
tamento d'e Transbordos; 

e) efetuar conjuntamente a destituiçüo dos funcionários do 
Departam-ento de Transbordos sempre c quando ocorra alguma 
das causas estabelecidas no art. 10 do Rcgulmnento do Departa
mento de Transbordos. Na fa!La dE' acordo, atuarão segundo o 
disposto na alínea g deste mesmo artigo; 

f) decidir em forma definitiva as reclamações do pessoal do 
Departamento de_ Transbordos com rcspC'ito às decisões da Chefia 
da ·mesma; 

g) caso surja algum problema relativo ao Departamento de 
Transbordos, seus funcionários ou seus serviços no qual tenham 
de intervir a Direção-Geral de Correios c Tclccqmunicações cto 
Panamá e a Secretaria Internacional da União como autoridadl's 
de alta vigilância e não se ponham de acordo, o problema. scr~'t 
arbitrado pelo Conselho Consultivo e Executivo da União ou pelo 
Congresso se este se reunir antes que o Con.::~lho. 



PESSOAL 

ARTIGO 3, 
1. O pessoal do Departa~ento de Transbordos ser !i_.'? .. seguinte 

e :perceberá ~ remuneraçãó indicada em Cada caso·: -

- um Chefe do Departamento de Transbordos, com o venci-
mento mensal de 2.448,78 francos-ouro; · 

- um Primeiro Ajudante de Transbordos,· com· o V'encimento 
mensal de 2. 098,95 francos-ouro; · · - · .. --

-um. Secretário, com o vencimento mensal de 2.028,99 fran-
cos-ouro; -

-· urrt Segundo Ajudarite de Transbo'rdos, com o vencimento 
mensal de 1.679,16 francos-ouro; · 

- um Porteiro-mensageiro, com o_ Véricimento mensal de 699,65 
francos-ouro. · -

2. Os salários fixados no :Parágrfo- 1.0 serão atualizados 
anualm-ente na mesma proporção da média da elevação do custo 
de vida no Pananlã, durante o período considerado, de acordo com 
o índice de preços publicado pela Dii'eção-Geral de Estatística e 
Censo do Panamá. " 

3. A atualização será decidida em forma conjunta pela 01-
reção-Geral dos Correios e Te1ecomunicaç6es do Panamá- e a Se
cretaria Internacional da União em sua condição de autoridades de 
vigilância e fiscalização do Departamento de Transbordos. 

ARTIGO 49 

O Chefe do Departamento de Transbordos terá a seu cargo as 
seguintes obrigações: 

a) a organização e a direção da tarefa confiada ao Departa
mento de Transbordos e cada uma _das operaçõ-es de recebimento, 
entrega e reencaminhamento das expedições a ela destinadas; 

b) a elaboração minuciosa das estatísticas do movimento de 
expedições em trânsito; 

c) pre·paração das contas trimestrais para cada país, de con
formidade com o disposto no Regulamento Geral; 

d) a ~presentação à Direção-Geral dos Correios e Telecomu
nicações do Panamá--e à Secretaria Internacional da União Postal 
das Américas e Espanha, de um resumo trimestral com indicação 
das cotas contributivas que cada uma das Administrações que 
tenham utilizado os serviços do Departamento de Transbordos 
devem reembolsar por conta das despesas de manutenção do 
mesmo; 

e) ter a seu cargo a supervisão- direta das tarefas do pessoal 
do Departamento de Transbordos, ao qual determinará as instru
ções correspondentes para o devido cumprimento de suas obri
gações; 

f) impor, conjuntamente com a Direção-Ge_ral dos Correios e 
Telecomunicações do Panamá. sanções ao .pessoal do Departamento 
de TransbOrdos que não cumpra com suas Obrigações; 

g) organiza o assentamento ou folha de serviços de cada em
pregado e ordenar as anotações do mesmo mediante prévia vista 
do interessado; 

h) autorizar os pagamentos do Departamento de Transbordos 
e fixar as diárias para ·a--movimentação do .pessoal da mesma por 
motivo de serviço; 

i) comunicar à Direção-Geral dos Correios e Telecomunicações 
do Panamá o pedido de suas férias para decisão deste; 

j) submeter o expedien.te de aposentadoria do pessoal do De
partamento de Transbordos às duas autoridades de alta inspeção 
para sua decisão; 

k) arbitrar todas as medidas conducentes à boa marcha do 
Departamento de Transbordos. 

ARTIGO 5' 

O Primeiro Ajudante de Transbordos será o substituto legal do 
Chefe do Departamento de Transbordos e o substituirá nas suas 
ausências eventuais com suas mesmas atribuições. 

ARTIGO 6' 

I. Os empregados do Departamento de Transbordos terão 
direito a férias e licenças por enfermidade comprovada, com di
reito a vencimentos,.pelo tempo e com as niodalidades previstas na 
legislação da República dv Panamá para seus empregados de Cor
reios. 

2. Os empregados dQ Dii;Jartain:ento de Transbordos têm di
reito até trinta dias de licen~a· sem direito a vencimentos durante 
o ano fiscal, concedida pela autoridade competente. 

3. O Diretor GE!rã.l dos Correios e Te~comunicações do Pa
namá autolizará aS férias e as licenças do Chefe do Departamento 
de Transbordos, e este a dos demais empregados. Os mesmos fun
Cionários têm competência pa~a aplicar as disposições dos pará
grafo~ 2.0 e 4.0 deste artigo. 

4. As_ faltas injustificadas serão sancionadas com a perda de 
1/30 {um trinta avos) do vencimento mensal do empregado para 
cada dia de ausência; e se esta se prolonga por mais de dez dias 
consecutivos, ocorrerá a vacância cio cargo determinada pela auto-
ridade competente. · 

ARTIGO 79 

·I. Os empregados que não cumpram com os deveres do seu 
cargo seja inte:ncionalmente, _seja por negligência ou imprudência. 
e incorram em falta ou delito, estarão sujeitos a sanções discipli
nares de acordo _com o grau da mesma. 

2. As sanções disciplinares serão: 

a) advertência verbal; 
b) advertência por escrito; 
c) suspensão de emprego e salário por tempo determinado e 

não supe!ior a 30 (trint_a) d~as; 

d) destituição. 
3. O produto dos descontos a que se refere a alínea c do 

parágrafo 2.0 reverterá ao fundo de aposentadoria do Departa
mento de Transbordos. 

ARTIGO 8' 
As sanções disciplinares deverão ser imlXJstas por resolução 

fundamentada. após ser dada vista ao empregado culpado, deven
do-se-lhe conceder o direito de defesa. 

ARTIGO 9' 

Os empregados do Departamento de Transbordos terão· como 
obrigações as fixadas pelo Chefe do mesmo. 

ARTIGO 10 

O pessoal do Departamento de Transbordos será designado 
segundo o estabelecido no artigo 131 do Regulamento Geral e não 
poderá ser destituído senão por mau procedimento comprovado, 
deficiência 11otória no serviço ou em virtude de pena imposta por 
sentença judicial. 

DISPONIBILIDADES 

ARTIGO 11 

Ao adiantar, a Administração postai do Panamá, conforme o 
artigo 133, do Regulamento Geral, as importâncias necessárias 
para o serviço do Departamento de Transbordos, verificará. por 
mensalidades vencidas o pagamento dos vencimentos do pessoal 
designado e fornecerá ao Chefe do Departamento de Transbordos 
os adiantamentos que este solicite para cobrir a.s despesas de alu
guel do local, assim como os de deslocamento do pessoal da mesma 
e o de trabalhadores, transportes, fretes, etc., das expedições em 
trã:n::;ito. Estes adiantamentos serão certificados pelo Chefe do 
Departamento de Transbordos, mensalmente, mediante prévia 
apresentação dos comprovantes que atestem as despesas verifi
cadas. 

JNFOP,MAÇAO 

ARTIGO 12 

A Secretaria Internacional da União comLmicará anualmente 
às Administrações interessadas os dados estatístict s que lhe for
neça o Departamento de Transbordos, relativos ao movimento deste 
Departamento, assim como as informações de interesse geral for
necidas pelo mesmo. 

MODI!FICAÇõES 

ARTIGO 13 

Proposições para a modificação do Regulamento 
do Departamento de Transbordos 

1. Para ter validade, as proposições submetidas ao conzre.<~so 
e relativas :;~o presente Regulamento deverão ser aprovadas pela 
mnloria dos Países-membros representados no congresso. Os dois 
terços dos Países-membros da União -deverão estar presentes à 
votação. · 
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2. Para ter força executiva, as proposições apresentadas no 
intervalo dos Congressos deveruo ser aprovadas: 

a) por unanimidade, se se trata da modificação do artigo a. o; 
b) pelos dois terços dos Países-membros, se se trata de modi

ficações diversas das indicadas na alínea. a. 
Em fé do que, os Representantes Plenipotenciários dos Gover

vernos dos Países-membros firmaram o presente Regulamento na 
cidade de Lima, capital do Peru, aos dezoito dias do mês de março 
do ano de mil novecentos e setenta e seis. 

CO!'.'VENÇAO DA UNIAO POSTAL DAS Al\Il':RICAS E ESPANHA 
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e ao seu Regulamento de Execução 
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PROTOCOLO FINAL ·DA CONVENÇÃO 

CONVENÇAO DA UNIAO POSTAL DAS AllttRICAS E ESPANHA 

Os abaixo assinados, Representantes Plenipotenciários dos Go
vernos dos Países-membros da União, reunidos em Congresso em 
Lima, capital do Peru, tendo e:r:n vista o artigo 21, parágrafo 3.0 , da 
Constituição da União Postal das Américas e Espanha, concluída 
na cidade de Santiago, capital da República do Chile, em vinte e 
seis de novembro de mil novecentos e setenta e um. adotaram, 
de comum acordo na presente Convenção, as normaS essenciais 
comuns anlicáveis' ao scn·ico postal internacional no âmbito da 
União e aS disposições relativas aos serviços de correspondência. 

TíTULO I 
Disposições de ordem geral 

01\.PITULO I 
Normas relativas aos Serviços Postais Internacionais 

ARTIGO 1.0 

Liberdade de Trânsito 

A liberdade de trânsito enunciada no art. 1.0 da Constituieão 
impúl' a cada pais a obrigação de encaminhar as remessas dos 

demais Po.ises-mcmbros pelas vias e canais mais ró.pidos utilizados 
para suas próprios remessas, com os alcances e limitações esta
belecidos na Convenção da União Post.al Universal. 

ARTIGO 2.0 

Inobservância da Liberdade de Trânsito 
Quando um País-membro não observe as disposições do artigo 

1.0
, relativo à liberdade de trânsito, as Administrações dos demais 

Fai.scs-membros terão o direito de suprirnir o serviço postal com 
esse país; em todo caso, deverão avisar previamente por telegrama 
às Administrac;-õr:s interessadas e levar o fato ao conhecimento 
da Secretaria Internacional da União, para que esta atue como 
inl ermcdiária a fim de regularizar a situação. 

ARTIGO 3.0 

Cooperação para o Transporte da Correspondência em Trânsito 

As Administracões dos Países-membros estarão obrigadas a 
prf'star. entre si, ffiediante prévia. solicitação, a cooperação que 
necessitem seus empregadas ou encarregados de transportar a 
correspondência cm trânsito atr .. ;és de tais países. 

ARTIGO 4.0 

Transbordos no Panamá 
1. Todas as expedições fechadas dos Países-membros que 

devam ser transbordados no istmo do Panamá serão manipuladas 
pelo Departamento de Transbordas, utilizando as vias mats rápidas 
disponíveis coriforme as normas da União Postal Universal, com 
exceção das expedições provenientes das Administrações que te
nham serviços próprios, de acordo com convênios bilaterais fir
mados com a República do Panamá. 

2. O Dep.1rt::tmenta de Tran3borc.los proporcionará às Admi
nistrações posta1s usuárias, diretamente e por via aérea, infor
mação atualizada das vias de encaminllament<l, com Indicação dos 
meios com que conta para realizar o reencaminhamento das expe
diÇ'ões fechadas que lhe são confiadas, para esse fim, pelas reJe
ridas Administrações. 

ARTIGO 5.0 

Taxas e Direitos 
As taxas e direitos previstos_ na convenção e nos Acordos da 

União se~·iia os únicos que poderão ser percebidos no âmbito da 
mesma pelos diferentes serviços postais internacionais. 

ARTIGO 6.0 

Atribuição das Taxas 
Salvo os casos expressamente previstos pela Convenção e os 

Acordos, cada Administração reterá para si integralmente as taxas 
que houver percebido. 

ARTIGO 7.0 

Despesas Terminais 

A Administração Postal que re<:eba de outra Administração 
membro da União, em suas permutas pelas vias aéreas e de super~ 
ficie-, uma quantidade maior de expedições de correspondência. que 
a que expeç;a com destino a ela, terá direito a perceber dessa Actmi
ni1:>t.ração, a título de compensação, a remuneração_ aludida na 
Convenção da União Postal Universal, sob as condiçoes que nela 
se estabelecem. 

ARTIGO 8.0 

Formulários 
será obrigatório o uso dos distintos formulários estabelecidos 

nos Atas da União e nos demais casos os que vigoram no âmbtto 
da União Postal UÚiversal, salvo se as Administra-;ées interessadas 
hajam celebrado acordos sobre o assunto. 

TíTULO II 

Disposições relativas aos Objetos de Correspondência 
CAPITULO I 

Disposições Gerais 

ARTIGO 9.0 

Objetos de Correspondência 
São objetos de. c_orrespondência: 
a) as cartas; 
b) cartões-postais; 
c) impressas; 

<1) cecogramas; 
e) pequcnas~encomendas. 
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ARTIGO 10 

Obrigatoriedade do Serviço 

I. É. obrigatória a aceitação, expediÇáo e recebimento dos 
objetos de corre~pondôncia, sempre que observadas as condições 
gerais de aceitação. 

2. A permuta de pequenas-encomendas de peso superior a 530 
gramas ficará. limitada aos países que concordem 'realizá-la, seja 
cm suas relações reciprocas ou em uma -só direção. 

ARTIGO 11 

.Malas Diplomáticas 

1. No úmbHo da União os paises~me.tllbros aceitarão das em
b;li>..adas c legações malas diplomáticas, mediante prévio paga
mento das tarifas previstas 119 artigo 12. 

2. As malas diplomáticas não poderãO- pesar mais de 20 qui-
1:-:!Srarn:t~. n•.•m ultrapassar os seguintes limites de dimensões: com
primento, largura e altura, somado.:;, 140 centímetros, sem que a 
dirnensão maior ultrapasse 60 centímetros. 

3. As malas diplomãticas est:lrão providas de fechaduras, 
cadc;Jdos ou outros meios de segurança apropriados. 

4. Estas malas serão postadas na agência de Correios sob 
registro. 

5. As malas diplom:itic:J.s terão prefercncialm'ente a cor verde
escura, para facilitar sua correta e rápida manipulação. 

ARTIGO 12 

Tarifas 

1. As tarifas postais aplicáveis aos objetos de correspondéncia 
por via de .superficic serão as estabelecidas no regime da União 
Postal Universal, reduzidas opcionalmente de até 15%. 

2. O transporte dos objetos de correspondência pela via aérea, 
rm todo ou em parte do seu percurso, poderâ dar lugar ã. percepção 
das .sobretarifas correspondentes ou das tarifas aéreas combinadas. 

3. Salvo a existência -de acCJrdos bilaterais para sua permuta 
com franquia de porte, as malas diplornãticas pela via de super
fície serão franqueadas com a tarifa de impresso. 

4. As malas diplomáticas poderão ser transportadas por avião 
l'nL'di::tntc prévio pagamento, cm qualquer caso, das sobretarifas 
~..·,Jrlc~pottLl.t:nt~s aos impressos. 

ARTIGO 13 

Corre·spondência Escolar 

1. O.s olJjctos de corrcspondêncin. permutados entre os alm1os 
das tscolas. ainda. que tt: .. nhalll o c.arátcr de correspondência atual 
(· p('.->Sonl. podt·rüu st'f aceitos com a tarifa de impressos, sob a con
diçüo dE.' que usem como intermediários os dirctores das escolas 
interessadas. 

2. Os trabalhos que as escolas ren1etem por correspondência 
a seus alunos e as provas escritas que estes remet-em à sua escola 
também poderão ser aceitos com a tarifa de impressos. 

3. Mediante prévio acordo entre as Administrações interes
sadas. poderão j unt.ar-sc aos trabalhos remetidos dos seus alunos 
os elementos neccss:ilios para o cumprimento eficaz dos cursoG em 
quantidades mínimas indispensáveis para esse· fim e sempre que 
não se descaracterize a classe e categoria do objeto. 

ARTIGO 14 

Franquias 

No âmbito da União serão aplicáveis as fritnquias postais esta
belecidas nos Atos da União Postal Universal. 

ARTIGO 15 

Peso e Dimensões 

Os limites de pe.so e as dimt'nsões dos objetos de correspon
dência obedecerüo ao preceituado na Convenção da União Postal 
Universal, com exccção dos 'ill1l)resos cujo peso máximo pode ser 
fixado cm 10 quilogramas. Poderão ser aceitos impressos de peso 
maior sempre que t·xista IJrévio acordo entre as Administrações. 

ARTIGO 16 

Devolução dos Objetos não Entregues 

Os objcto.3 n:lo entregues 'aos destinatários por qualquer cir
cunstância. c que dcvnm ser devolvidos à origem, ficarão isentos 
d0 pagamento das tarifas J)O:ltais, e facult.ativament.e, dos direi
to:-; aduaneiros. Contudo, as Administrações que cobram. uma taxa 
tH'la dcvoluc:::lo de objeto3 cm seu serviço interno, estarão auto
rizad;.ts :1 <.~obrar a mesma taxa pela remessa internacional que 
llw .~·e.ia devclvida. 

ARTIGO 17 

Tarifa. de Registro 
Os _objetivo_s ~e que trata. o artigo 9.o poderão ser expedidos 

sob reg1stro, mediante o pagamento de uma tarifa igual à esta
belecida pela União Postal Universal. 

ARTIGO 18 

Indenizações 

I. No caso de responsabilidade das Administrações pela per
da de um objeto registrado,· o remetente, ou por delegação deste 
o destinatário, terá direito a uma ,indenização igual à estabele
cida na Convenção da União Postal· Universal podendo não obs-
tante reclamar uma indenizaçáo menor. ' 

2. . 9uando uma Administração estabeleça sua própria res
ponsab~h?ade ~a perda de um objeto registrado, deverá d,irigir-·se 
a Adm1mstr:3;_ç~o recl~ante, autorizando o respectivo pagamen
to2 o m_ais rap!do poss1vel e o mais tardar dentro de um prazo 
.nao mawr de cmco meses a partir da -data da recl,amação. _ 

CAPíTULo II 
Transporte Aéreo dos Objetos Postais 

il!RTIGO 19 

Unidade de Peso 

1. Para a aplicação das sobretarifas aéreas ou das tarifas 
combinadas, se fixa como unidade de peso para a correspondên
çia aérea, a de cinco gramas ou múltiplo de cinco· gramas. 

2~ Entretanto, os Países-membros que não adotem o sistema 
métrico decimal poderão adotar sua equivalência conforme o sis
tema de pesos que vigore em seu serviço postal ,interno. 

ARTIGO 20 

Tratamento Preferencial por Eventualidades 

1. A correspondência do servico aéreo internacional recebe
rá tratamento preferencial em seU transporte no país de des
tino, quando por circunstâncias eventuais ou de força maior não 
l~Ossa ser conduzida em d.ito país nos aviões pelos que normal
mente deveria ser remetida.. 

2. Quando por força maior os aviões não possam aterrisar 
no pais !fe destino, as expedições de qualquer origem que condu
zam serao desembarcadas em um dos países imediatos que ofe
reçam mais garantias para seu transporte, pelas vias mais lfáp.i
das que este possua disponíveis. 

TíTULOIH 

Disposições Finais 

CAPíTULO I 

ARTIGO 21 

Condições de Aprovação das Disposições Relativas 
à Convenção e ao seu Regulamento de Execução 

1. Para serem ap~ovadas as proposições submet,idas ao Con
gre~so e re~ativas à presente Convenção e ao seu Regulamento, 
sera nccessari'O o voto afhmativo da maioria dos Países-membros, 
presentes e votantes. A metade dos Países-membros da União re
presentados no Congresso, deverão estar presentes na votação. 

2. Para sua rnodificação no intervalo dos Congressos aplica
se o procedimento estabelecido no Regulamento Geral da União 
r··osta! Universal. Para que aS disposi~õ-es tenham forca executi-
va deverão obter: -

. . a) unanimidade de votos se se tratar de modificações dos ar
tigos 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 21 e 22 da Convenção 
(;! ue todos os artigos de seu Protocolo Final; 

b) dois terços dos votos emítldos se se tratar da modificação 
ele fundo de disposições da Convenção e de seu Regulamento de 
Execução distintas das mencionadas na alínea a; 

c) maioria dos votos emitidos se se tratar: 
).0 - d~ modificações de ordem redacional das disposições 

da Gonvençao e de seu Regulamento, distintas das mencionad.as 
na alínea a; 

2.0 ·--:- de interpretação das disposições da convenção, do Pro
tocolo Final e de seu Regulamento, salvo o caso de divergência 
que tenha de ser subme-tida a arbit~agem prevista no artigo 31 
da Constituição. 

·ARTIGO 22 

Execução e Duração da Convenção 

A. presen'te Convenção- entrará em execução no primeiro dia 
do mf's de outnbrn do ano de mil novecentos e setenta e seis e 
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permanecerá em vigor até a entrada em execução dos Atos do pró
ximo Congresso. 

Em fê do que, os Representantes PlenipotenciárJos dos Go
vernos dos Países-me.mbros firmaram a presente Convenção na 
cidade de Lima, co.pito.l do Peru, aos dezoito dias do mês de mar
ço do ano de_ mil novecentos e setenta e seis. 

PROTOCOLO FINAL DA CONVENÇAO 

No momento de a.ssinar a Convenção concluída no Décimo 
Primeiro Congresso da União Pos.tal das Américas e Espanha, os 
Representantes Plen.i})Otenciários que o subsc.revem acordaram o 
seguinte: 

I 

o Equador não adrilitirá a modificação, alteração de ende
reço nem devolução das seguintes categorias de objetos de cor
respondência: impreso~ c- pequenas encomendas, por assim dis
porem as leis do pais. 

li 
ArgC'ntino., Bolívia, Colômbia, COsta Rica, Cubà, Chile, Equa

dor, Fl S::tlvndor, E·~rnnhn, Estados Unidos Mexicanos, Guatema
la, !\icarflgu<t. Panamá, Paro1guai, Peru. República Federativa do 
Bra~il RC'pública de Honduras, República da Vcnç>znela e Ul'uguai 
fazrr coastar que, de o,cordo com o princípio geral de recipro
cid:1cle, aplic::tni.o as mesmas medidas reEtritivas on de exceção 
que outrc.s F'ai..:;cs-mcm.b.ros cst::tbcle<:n.m, seja ~1e~te Protocolo fi
nal ou no rnomento da ~·atificaçti.o_ formal elos A tos. 

III 

0.:; E~ lado~ Unidos do._ Américr formulnrn reserva aos pará
f•:rafos 3. 0 c 4.'' do artig·o 12 "Tn.rib;o;'~. já qur> não podern cumprir 
ntn ~ tliSJ~osi~!L:~·s devir,1(:o !\ politi(':a interna. C01 L respeito às tarifas 
que- se aplicam ::tO-'> objeto~ contidos 'cm malas .liplomático.s. 

Er:n fl· do que os RE>prescntantcs Plenipo' nciãrios elos Gover
nos dos P::~.íst•s-membros firmaram o prc-.sc _,ê Protocolo final na 
cid:"l.df' dC' Lima. capit::~.l do Peru, aos c!c·zoito dias dv mt•s de marco 
elo ano de mil noveccnlos e setenta e .::.e.is. · 

Art. 

REGUL.HmNTO DE EXECUÇAO DA CONVENÇÃO 
DA UN!AO POSTAL DAS A~I>:RICAS E ESPANHA 

íNDICE 

PrefLmbulo 

TíTULO I 

Disposi~ões Gerais 

CAPíTULO I 

Ajuste de Contas 

101. Compensação de contas e liquidação de saldos 

OAPíTULO II 

Disposi«;ões Diversas 

102. Endereços tdegráficos 

TíTULO ·II 

Disposir:ões Relativas aos Objetos 
de Correspondência 

CAPíTULO I 

Controle Aduaneiro 

103. Objetos s.ujcitos à nscaliza~ão aduaneira 

CAPíTULO II 

Permuta de Correspondênci~ 

1C4. Permuta ele expedições 
105. Faturas C 18 e Boletins de verificação 

105. Transporte das malas diplomáticas 

107. Sacos vazios 

CAPíTULO III 

Disposições Relativas a Despesas 
Terminais 

108 ~ Determinação das despesas tcl·minais 
109. Preparação das contJ.s de de.spE'sJ..s terminais 

TíTULO III 

Disposições Finais 

CAPíTULO I 

110. Execução e -duraÇão do Regulamento 

RE<ÚfLAMENTO DE EXECUÇAO DA CONVENÇAO 
DA UNIAO POSTAL DAS AMÉRICAS E ESPANHA 

Os abaixo-assinados, Representantes Plenipotenciãrlos dos Go
vernos dos Países-membros da União, retmidos em Congresso, em 
Lima, cap~tal do Peru, tendo em vista o artigo 21, parágrafo 3.0 , 

da Constituição da União Postal das Américas e Espanha, con
cluída na cidad-e de Santiago, capital da República do Chile, em 
vinte e seis de novembro de mil no_vecentos e setenta e um, ado
taram de comum acordo e em representação doe suas Administra
ções, as seguintes normas para assegurar a execução da Conven
ção. ·Postal das AmériCas e Espanha. 

TíTULO I 
Disposições Gerais 

CAPíTULO I 

Ajuste de Contas 

ARTIGO 101 
Compensação de Contas e Liquidação de Saldos 

1. Sem prejuízo das formas estaQelecidas na legislação pos
tal universal, as Administrações postais poderão liquidar, através 
de compensação os saldOs devedores e cr€'dores relativos ao~ dis
tintos serviços, inclusive o de tcleconnmicações quando este de
penda direta ou indiretamente delas. Se assim não for, para este 
último serviço deverá ser requerida previamente a concordância 
lia Administração postal interessada. 

2. Na oportunidade de se efetuar um pagamento em qual
quer das formas estabelecidas as Administrações ficam obriga
das ·a comunicar a liquidação que efctuarem, fornecendo à Ad
ministração cr-~dora as informações relativas à mesma, devendo 
esta última acusar recebimento, e no caso de compensação de 
saldos, a devida conformidade. dentro do mais breve prazo pos
sivel. 

3. Todas as contas formuladas entre as Administrações po
derão ser compensadas anualmente pela Secretaria Internacional 
da União, devendo os safdos devedores ser liquidados tão logo 
seja possível, dentro do prazo de três meses da data em que o 
-país interessado receba o balanço_. 

CAPíTULO II 

Disposições Diversas 

ARTIGO 102 
Endereços Telegráficos 

1. Os endereços telegráficos para as comunicações das Ad
ministrações entre si, ,s.erão os indicados no Regulamento de Exe
cuçã.a da. Convenção da União P.astal UniversaL 

2. O endereço telegráfico da Secretaria Internacional da 
União é: j'UPAE - Montevidéu". 

3. O endereçO telegráfico do Departamento de Transbordos 
é: "OTRANS - Panamá". 

4. O endereço telegráfico das Escolas Técnico-Post3.is da 
União Postal das Américas e Espanha é: "ESUPAE" - seguida da 
indicação da. localidade de destino. 

TíTULO II 

Disp"Dsi-;ões Relativas aos Objetos de Correspondência 

CAPíTULO I 

Controle Aduaneiro 
ARTIGO 103 

Objetos Sujeitos à. Fiscalização Aduaneira 
1. Serã obrigatório aderir no anverso dos objetos de corres

pondência, que estejam fechados e. sujeitos a controle aduaneiro, 
uma etiqueta verde preferentemente gomada, conforme o mo
(lP)O C-1. estabelecido na lcgi::;lação po:;to.l universal. 

2. Para os objetos abertos, exceto as pequenas encomendas, 
não será obrigatório o uso da etiqueta C-1, sem que por isso _este
jam isentos da intervenção da alfândega do país de destino. 

3. As Administraçõe~ recomendarão nos remetentes que não 
deixem de consignar o peso das pequenas encome-ndas sobre a 
etiqueta verd'(· C-1, a fim de que as Administrru;ões de destino 
que perccb€'m um::~. taxn. de cntrc>ga pelos que t>xcedam de 500 gm
mas, possam indicar facilmente quais são estes objetos. 
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4. Se o valor do .conteúdo declarado pelo expedldor ultra
passar a Importância estabelecida no Regulamento de Execução 
da Convenção da União Postai Universal ou se o exped!dor o pre
ferir, os objetos com etiqueta verde irão, além disso, acompanha
dos de declaração alfandegária, "fórmtJla c 2/CP 3, na quantida
de exigida por parte de cada Administração. Neste caso .somente 
se deverá aderir ao objeto a parte superior da etiqueta C-1. 

cAPíTULo n 
Permuta de Corr~pondência 

ARTIGO 104 

Permuta de Expedições 
L As Administrações dos Países-membros· poderão permu

tar reclpr<>eamente. por Intermédio de uma ou várias delas, tan
to expedições fechadas como correspondência a descoberto, nas 
condições fixadas na legislação postal universal. 

2·. As etiquetas dos sacos conterão sempre a menção do nú
mero da expedição a que pertençam. Quando esta se componha 
de vârlos sacos, far-se..:á constar na etiqueta do saco que conte
n!Ja a folha de aviso, ainda quando ela seja negativa, a letra "F" 
de maneira bem v!sivel. Essa mesma etiqueta deverá conter o 
número da expedição e o total. dos sacos que a componham. 

ARTIGO 105 

Faturas C 18 e Boletins de Verificação 
1. o Correio de destino da !atura Q 18 consignará nesse do

cumento a data do recebimento da expedição, assim como os sa
cos recebidos lndicándo minuciosamente os totais por classe de 
etiquetas. 

2. As notas ~e ressalvas subscritas .no momento 'do recebi
mento das .faturas C 18 deverão confirmar minuciosamente os 
dados-relativos aos sacos encontrados a mais ou a menos (núme
ros da expedição e da lista quando se trate de registrados, origem 
e destino). 

3. O texto das notai de ressalva terá que ser idêntico em 
todos os exemplares da fatura que documente a expedição. 

4. Logo após recebida uma ~xpediçáo, um exemplar da !a
tura Ceverá ser devolvld·o por Via aérea ao correio que a expediu. 

5. Quando os Sacos transportadOs por via marltlma- se apre-
5entem rasgados ou com seus fechos violados, no correio de de
sembarque será conferido imediatamente o seu .conteúdo, comuni
cando-se por meio de ata o resultado do exame ao Oficia-I do na
vio encarregado do correio, assizn como ao correio de origem da 
e.xpedição ao de destino e ao de embarque. 

ARTIGO 106 

Transporte das Malas Diplomáticas 
1. As malas diplomãticas serão transportadas pelas mesmas 

vias utilizadas pela Administração expedldora para a remessa de 
sua ·correspondência à Administração de destino, 

2 o correio-perm utante expedidor consignará na coluna 
"Obs.ervações" d;:t lista especial de registrados as palavras .. mala 
diplomática" e o número destas, se !arem várias. 

3. A referida rem~ a serã anunciada !)<)r meio de uma nota 
consignada na folha de aviso da expedição que a contenha. 

4. Para efeíto do cálculo das remunerações do transporte 
pela via aérea, as maras diplomáticas serão considerad'3.s como cQr
r.ç~pondência da classe AO. 

ARTIGO lÍl" 
Sacos Vazios 

O.s sacos utilizados pelas Adm.ini.strações para a remessa de 
correspondência serão devolvidos vazios, pelos correios-permutan
tes de destino, ao de origem na fonna prevista pela legislação pos
tal universal. Entretanto, as Administrações poderão estabelecer 
acordo a fim de_ utilizá-los para expedição de sua própria corres
pondência. 

CAPíTULO m 
DisposiçõeS Relativas a Despesas Terminais 

ARTIGO 108 
Determinação das Despesas Terminais 

As despesas terminais indicadas no att. 7.o da Convenção se
rão determinadas com base nas estatísticas previstas no.s Atos da 
União Postal Universal. 

ARTIGO 109 
Preparação das Contas de Despesas Terminais 

Para a preparação das . contas de despesas terminais serão 
adotados os procedlmentos que vigoram no ámbito da União Postal 

.. Universal. 

T1'ruLO m 
Disposições FIRais 

CAP!TULO I 

ARTIGO 110 

Exeeuç~ô e Duração do Re&'Uiamento 

o presente Regulamento entrará em vigor na mesma data da 
Convenção e terá a mesma duraçãO desta. 

Em 'fé do que os Representantes Plenipotenciários dos Go
vernos dos Paises-membrps firmaram o presente Regulamento na 
c!da.de de :j.Jma:, capital do Peru, aos dezoito di11.s do mês de março 
do ano de m!l nov-ecentps e setenta e se!.s. 

Art. 

ACORDO RELATIVO A ENCOMENDAS POSTAIS 

íNDICE 
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PROTOCOLO. FINAL DO ACORDO 

ACORDO RELATIVO A ENCOMENDAS POSTAIS • 

Os abaixo-assinados, Representantes Plenipotenciários dos Go
vernos dos Paises-membros da União, reunidos em Congresso em 
Lima. capital da. Peru, tendo em vista o ar.t. 21. pa.rã~afo 4.0

, da 
Constituição da União Postal das Américas. e Espanha, concluida 
em Santiago, capital da República do Chile, em vinte e seis de 
novembro de mil novecentos e setenta e um, a.dotar~ de comum 
acordo e sob reserva das disposições do artigo 23, parágrafo ~o. 
da Constituição, o Acordo seguinte: 

ARTIGO 1.0 

Objeto do Acordo 
1. o presente AcQrdo tem por objeto regular a permuta dos 

objetoS conhecidos corno "encomendas postais" ou s~us sinónimos 
ãe "pacotes postais" ou "volumes postais'', dentro do âmbito da. 
União pelos palses signatários. 

2. A permuta poderá ser fe!la d!retamente ou jJOr melo de 
um ou vários países intermediários. 

ARTIGO 2.0 

categorias 

1. Poderão $er aceitas as mesmas categorias de encomendas, 
clentro das condições estabelecidas no Acordo relativo a Enco
mendas Postais d·a União Postal trn!versal. 

2. Além disso, deverão sei,. aceitas encomendas especiais, que 
são as destinadas a países onde tenham ocorido sinistros de 
qualquer nature2la, sempre que essas encomendas estejam dirigi
das à Cruz Vermelha nacional ou à.s comis.sões de Auxilio que 
para esse fim se estabeleçam nos t)aises atingidos. 

3. A àceitação de encomendas que' não sejam as· ordinárias 
ficará limitada às. Administrações que concordem em realizar este 
serviço 
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ARTIGO 3.o 

Modalidades de Transporte e Entrega 

1. De acordo com o modo_de transporte ou de entrega, as 
encomendas poderão ser: 

a) aéreas, se aceitas para transporte aéreo entre dois países; 

b) urgentes, quando devam ser transportadas pelos meios rá
pidos utilizados para a correspondência; 

c) expressas. se ao chegar ao correio de destino, devem ser 
entregues a domicílio por entregador espec_ial, ou se este deve 
deixar o aviso, se_ a entrega não se efetuar a domicílio. 

2. A permuta de encomendas aéreas, urgentes e expressas exi
g.irá prévio acordO entr-e as Administrações de origem e de destino. 

ARTIGO 4.o 

Proibições 

Não serão aceitas para expedição encomendas postais que 
cGntenham objetos cujo transporte esteja proibido pelo Acordo 
relativo a Encomendas Postais da União Postal Universal. 

ARTIGO 5.0 

Peso e Dimensões 

O.s limites máximos de peso e de dimensões das encomendas 
serão os fixados no Acordo respectivo da União Postal Universal. 
Entretanto, as Administrações dos países-membros poderão acei
tar, mediante acordo dos países interessados, encomendas com ou
tro.s limites de peso e dimensões. 

ARTIGO 6.0 

Taxas e Direitos 

L A taxa principal que os remetentes das encomendas devem 
pagar n-o ato da post.agem compreende a .soma das cotas-partes ter-· 
ritoriais de partida e de chegada, a cota-parte territorial de trân
sito c a cota-parte rnarHima, se couber. que estabelece o Acordo 
reJ.ativo a ,Encomendas Postais da União Postal Universal. 

2. ~1\s Administrações Posta.is também estarão autorizadas a 
cobrar rdos remetentes ou destinatários, segundo o caso, as taxas 
suplementares e direitos estabelecid_os no Acordo relativo a Enco
mendas Postais da União Postal Universal. 

3. As Administ.rações terão opção para fixar as cotas-parte 
territoriais de partida e de chegada, assin1 como as cotas-parte de 
trânsito, com ba.se em uma t,axa média por quilograma aplicável ao 
peso líquido total de cada expedição. 

4. As Administrações terão a faculdade: 
a) relativamente às cotas-parte territoriais de partida: de 

aumentá~las ou reduzi~Ias à vontade, se bem que em caso de re
dução não devem ser inferiores às cotas-parte territoriais de che
gada; 

b) l"elativamente às cota.s-parte territol'iais de chegada: de 
aumentá-las ou reduzi-las à vontade, se bem que o aumento para 
as frações de peso até 10 quilogramas não poderá ultrapassar a 
metade da cota-parte territorial de chegada; 

c) de aplicar uma cota-parte excepcional de chegada de 50 
cêntimos como máximo ou as que estejam indicadas no artigo II 
do Protocolo Final do Acordo relativo a Encomendas Postais da 
União Postal UniversaL 

5. As Administrações que no regime universal estejam auto
rizadas a perceber cotas-parte territoriais de trânsito excepcio
nais poderão, do mesmo modo, fazer uso dessas autorizações no re
gime américo-espanhol, sem que em nenhum caso possam aplicar 
taxas mais altas que as estabelecidas par·a o regime da União 
Postal Universal. 

6. A Administração de origem creditará a cada uma das 
Administrações que tomem parte no transporte, inclusive à de des
tino, as cotas-parte que lhes corresp::md-am de acordo com as dis-
posições dos parágrafos anteriqres. - ~ 

7. As Administrações comunicarão, por intermédio da Se
cretaria Internacional, as cotas-parte territoriais de partida, de 
cheg-ada e de trânsito e as cotas~parte marítimas fixad_as cm seus 
respectivos países. 

8. As encomendas aéreas, além daS cotas-parte fA::rritoriais 
estabelecidas pelas Adminjstrações de origem e de destino, e.starão 
sujeitas ao pagamento das tarifas, sobreta_r_ifas ou tarifas combina
das correspond·entes, as quais serão proporcionais ao peso e per
ct;.rso da encomenda. 

9. Pelas encomendas com declaração de valor ou contra r·eem
to!so, poderão ser percebidos os direitos previstos nos respectivos 
Acordos da União Postal Universal vigentes_ A taxa de seguro pelas 
cncom·andas com declaracão de valor deverá ser _uma das estabe
lecidas no Acordo relativÓ a Encomendas Postsis da: União Postal 
Universal. 

ARTIGO 7.o 

Sobretarifas ,\éreas 

1. As Administrações estabelecerão as sobre-tanJas :J.L;rNtS p:\
ra o encaminhamentD das encomendas pela via aérea. e sua im
portância deverá, em princípio, correspond-er às ctt~spt'.Sa$ origina
das por este transporte. 

2. Para a aplicação da sobretarifa aérea a.s Administraçôc-::; 
poderão estabelecer escalões de peso inferiores a utn quilograma. 

3 _ As sobretarifas aéreas deverão ser unifo1 me-s para todo 
o território do país de destmo, sem Importar qua' seJa o encami
nhamento utilizado. 

ARTIGO 8. 0 

Franquia Postal 

1. As Administrações concordam em aceitar para expediç-ão. 
isenta de toda tarifa postal: 

a} encomendas de serviço; 
b) encomendas especiais; 
c) encomendas para os prisioneiros de guerra ou lnternados 

civis. 

2. A franquia postal a que se refere o paró.gri.lfo 1.0 não 
abrange a sobretarifa aérea das encomendas espec-iais e das en
comendas para os prisioneiros de guerra ou internados. Entretanto. 
a..; er ... comenda.s de serviço. com exceçio das que emanem da Se
cretaria Internacional, não darõ.o lugar ao pagamento das sobreta
rifas _aéreas. 

ARTIGO 9.0 

Anulação de Saldos 

Quando nas liquidações pelo. serviço de ~ncomC"ndas entre duas 
Administrações da União o saldo anual não ult.rapassar o limit-e 
previsto no corrc.3pondente Acordo da Unlão Pu.stul Uni\-er.sal, a 
Admin_istração devedora ficará isenta do pagamento. 

ARTIGO 10 

Taxa_ pelo Desembaraço Aduaneiro, Entrega 
e Armazenamento. Direitos 

As Administracões de destino poderão cobrar dos destina
tàrios das encomendas- as taxas pelo desembaraço aduaneiro, er
trega, armazenagem e outra::; que sejam estipuladas no respec
tivo Acordo relativo a Encomendas Postais da União Postal Uni
versaL 

2, As Administraçõ~s de destino estarão autorizadas a perce
ber dos destinatários os direitos previstos em sua legislação 'in
terna. 

3. Poderão ficar isentas do pagamento da tarifa postal de 
entrega, quando a.ssim o concordem as AdminiStrações interes
sadas, as encomendas destina9,as aos membros dos Corpos Diplo
m;:íticos e Consular, salvo as dirigidas a estes últimos, se conth·e
rem artigos sujeitos ao pagamento C:e di:-2:itos aduane:ros, 

ARTIGO 11 

Proibição de Outras Tarifas 
As encomendas_ de que trata o presente Acordo não poderão 

se_r gravadas com outras tarifas postais que não as estabelecidas 
no Acordo relativo a Encomendas Postais da União Postal Uni
versal. 

ARTIGO 12 

Responsabilidade 

1. As Administrações serão responsáveis pela perda, espo
liação ou avaria das encomendas. 

2. O remetente terá direito por este modo a uma indenizacão 
equivalente à importância real da perda, espoliação ou avaria; 
os danos indiretos ou os beneficios não realizado.:> não serão le
vados em consideração. Contudo, esta indenização não poderá 
ultrapassar em nenhum caso: 

a) para as encomendas com declaração de valor, a importância 
em francos-ouro do valor declarado; 

b) para as demais encorúendas, as importâncias fixadas no 
Acordo correspondente da União Postal Universal. 

3. Em Cãso de espoliação ou avaria a in-d.enização será cal
culada segundo o preço corrente da mercadoria da mesma cate
goria, no lugar e na época em que a encomenda for feita para 
seu transporte. 

4. Para as encomendas segUradas com declaração de valor ou 
contra reembolso. permutada.:; entre aquelas Administrações que 
cQncordem em real!zar estes serviços, a indenização não poderã. 
ultrapassar a importância da declaração de valor ou do reerilbolso. 
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5. No caso de força maior serão aplicáveis as disposições do 
Acordo relatlvo a Encomendas Postais da União Postal Universal. 

ARTIGO 13 

Exceções ao ~incípio de Responsa.b~dade 

1. As Administrações postais estarão isentas de toda respon
sabllldade, nos mesmos casos previstos no Acordo relativo a Enco
mendas Postais da União Postal Universal. 

2. Do mesmo modo, não assumirão nenhuma responsabilidade 
relativamente às falsas declarações aduaneiras, qualquer que seja 
a forma em que estejam feitas, nem pelas decisões dos serviços 
aduaneiros adotadas no momento de se efetuar a verificação das 
encomendas submetidas ao seu controle. 

ARTIGO 14 

li:ncomendas não Entl"egues. -Devolução 
Para este.s casos se aplicará às encomendas a i-egulamentação 

estabelecida no respectivo Acordo da União Postal Universal. 

ARTIGO 15 

Encomendas com dupla consignação 
Os remetentes poderão postar encomendas dirigidas a bancos 

ou curtas entidades, para serem entregues a um segundo destf-' 
natário; mas a entrega a este última será efetuada com a prévia 
autorização do primeiro destinatário. Não obstante, o segundo 
destinatário será avisado da chegada de tais encomendas, poden
do-se perceber deste os direitos estabelecidos no artigo 10. 

ARTIGO 16 

Condições de aprovação das pi-oposições relativas 
ao presente acordo e ao seu regulamento de execuçã,o 

1. Para serem aprovaU.as as proposições submetidas ao Con
gresso e relativas ao presente Acordo e ao seu ~guiamento de 
Execução será necessário o voto favorável da maioria dos Paises:
membros, presentes e votantes, signatários do Acordo. A metade 
desses Países-membros representados no Congresso deverão estar 
presentes na votação. 

. 2. Para sua modificação no intervalo dos Congressos apli
car-se-á o procedimento estabelecida, no Regulamento Geral da 
União Postal Universal. Para que as disposições tenbam força 
executiva deverão obter: 

a.) unanimidade de votos se se tratar de introduzir nova.s dis
posições ou de modificar os artigos 1, 2, 5. 6, 10, 11, 12, 13, 14, 
16 e ·1s deste Acordo e todos os de seu Protocolo final; 

b) dois terços dos votos para modificar as demais disposições. 

ARTIGO 17 

Assuntos não previstos 
1. Todos os assuntos não previstos por este Acorda serão 

regidos pelas disposições do Acordo relativo a Encomendas POs
tais da União Postal Universal, seu Regulamento de Execução. e 
em sua falta pela legislação Interna do pais on:cte se achar a 
encOmenda· em causa. Sempre que neste Acorde se faça referência 
a disposições do Acordo relativo a Encomendas Posta1s da União 
Postal. Universal, os Palses-membros não-signatários deste útlimo 
terão a opção de apl7c:.u suas dLspo3ições ou, alternativamente as 
de sua própria legislação interna. 

2. Contudo, 2.S Administrações dos Países-membros poderão 
estabelecer outras condições para a -execuçã-o do serviço,. mediante 
prévio acordo. 

3. É reconhecido o direito de que gozam as A~istrações. 
dos Paise$-membros para manter em vigor o procedim-ento regu
lamentar adotado em cumprimento de convênios que mant-enham 
entre si. 

ARTIGO 18 
Execução e duração do acordo 

1. O pre~ente Acor~o comec:uá a vigorar no primeiro dia 
do mês de outubr-o do ano de mil novecentos e se-tenta e seis e 
permanecerá em vigor por tempo indeterminado, reservando-se 
cada um dos Paises-membros o direito de denunciá-lo, mediante 
aviso dado por seu Governo ao da República Oriental do Uruguai, 
o qual dará conhecimento aos demais Paí.ses-membros. 

2. O Acordo deixará de vigorar relativament~ ao País-mem
bro que o tenha denunciado ao vencer o praza de um ano a conta.r 
do dia do recebimento da notificação pelo Governo da Repúbllca 
Oriental do Uruguai. 

Em fé do que, os 'Representantes Plenipotenciários dos Go
ven!bs dos Países-membros, firmaram o presente Acordo na cidade 
de Lirna,. capital do Peru, aos clezo1to citas do mês de março do 
ano de mil novecentos e ~etenta e seis. 

PROTOCOLO FINAL DO ACORDO RELATIVO 
A ENCOMENDAS POSTAIS 

No momento de firmar o Acordo relativo a EncomEndas Pos
tais concluído pelo Décimo-Primeiro Congresso da União' Postal 
das Américas e Espanha, os Representantes Plenipotenciários que 
o subscrevem acordaram o seguinte: 

I 
O Canadá e os Eo:;tados Unidos da América formulam uma 

reserva ao artigo 2.0, parágrafo 2.0 , e ao artigo 8.0, parágrafo 1.0 , 

alínea b), já que não podem cumprir com suas disposições devido 
à politica interna sobre o tema "Objetos com franquia postal". 

II 
O Canadá formula reserva...-reia•tivamente ao artigo 6.0 41Taxas 

e direitos", já que não pode cumprir com suas disposi"ç5es, e 
apl!carã as mesmas cotas-pute territoriais de partida e de che
gada, assim como as cotas-partes marítimas de trânsito que esta
beleceu em suas relações com os demais pafses. 

III 
Os Estado.:; Unidos da Améri~a.jormulam reservas ao artigo 

6.0 , "Taxis e dir-eitos", já que nãO pode cumprir com todas as suas 
disposições e apllcarã em substituição cotas-parte de trãnslto, de 
chegada e de partida que não ultrapassarão as estabelecida.s em 
suas relações cem outros paí.ses .. 

IV 

Canadá, Equador, Estados Unidos da América e República 
da Venezuela .formulam rese~·va ao artigo 12 "Responsabilidad.e", 
no sentido de que não pãglrJ.o inde:1ização alguma pela perda, 
espoliação ou avaria de encomendas ordinárias destinadas a, ou 
recebidas dos PaÍZes-membros da Uniã-o. 

v 
A Bolívia formula reserva ao artigo 12 "Responsabilidade", 

no sentido de que não pagará indenização alguma pela perda, 
espoliaç'ão ou avaria de encomendas sem valor declarado. 

VI 
Boliv!a, Equador, E! Salvador e República da Venezuela for

mulam reserva ao artigo" 14 "Encomendas não entregues. Devolu
ção"~ no sentido de que não devolverão as enc-omendas, uma vez 
que o destinatário tenha solici.tado o registro das mesmas à Al
fândega, para a anulação dos direitos alfandegários a que hou
verem dado lugar, por assim disporem as Leis Alfandegárias dos 
seus países. 

VII 

.Bolívia e Nicarágua fazem constar que não devolverão à 
oJ;igem as encomendas que contenham comestíveis e material de 
propaganda e que não tenham sido retiradas pelos destinatários 
no prazo estabelecido. 

VIII 

Argentl:!a, Colômbia, C<Jsta Rica, Cuba, Chile, Equador, E! 
Salvador, Espanha, Estados Unidos Mexicanos, Guatemala, Nica
rágua. Panama, Paraguai, Peru. República Federativa do Brasil, 
República de Honduras, República da Venezuela e Uruguai fazem 
constar que, de acotdo com o principio geral de reciprocidade, 
aplicarão as níesmas medidas testri.tivas ou de execução que esta
beleçam outros Países-membros, seja neste Protocolo firtal ou no 
momento da ratificação formal dos Atos. 

Em fé do que o.:; Representante3 Plenipotenciários dos Gover
nos dos PaíSes-membros firmaram o presente Protocolo final na 
cidade de Lima, capital do Peru, aor dezoito dias da mês de março 
do ano de mil novecentos e setenta e seis. 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO DO ACORDO 
RELATIVO A ENCOMENDAS POSTAIS 

íNDICE 

PREAMBULO 

Art. 

101. Encaminhamento. Transporte 

102. Boletins de expedição e declara~ões aduaneiras 
103. Encomenda.1 C::)m dup:a ccnsig:r:l.~ão 

104. Encome~das com v.alor declarado 
105. Regis:tr-o de encomendas ordinárias 

106. Reexpedição 
107. Devolução. DesP.,sas 
108. Formação de expedições 
109. Expedições em t.rãnslto 



5..J,06 Quint~l-ft•int \5 DIÁRIO DO CON"GRESSO NACIONAl. (ScçàO 11) 
--~--------------------~~~ 

Outubro dl' 1981 

110. Recebimento e c:nferência das expedições 
111. Devolução d.c sacos vazios 
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REGULAMENTO QE EXECUÇÃO DO ACORDO 
R'ELATIVO A ENCO~IENOAS POSTAIS 

O.s abaixo-assinados, Representantes Plenipocenciários do:;
Governos do Países-membros da União. reunidos em Congresso 
em ~im::t_, capital do Peru. tendo em vista o artigo 21, parágrafo 
4.0 , da Constituição da União -Postal das Américas e Espanha, 
concluída na c'dade de Santiago.- cipital da República do Chile, 
aos vinte e .seis d·e novembro de mil novecentcs- ·e setenta_ e um. 
adotaram de comum acordo e em representação de suas Adminis
trações as seguintes normas para a.s<segurar a execução do Acordo 
relativo a Encomendas Postais. 

ARTIGO 101 

Encaminhamento. Transporte 

1. Cada Administraç3.o estará obrigada a encaminhar, pelas 
vias e meios que utilize para suas--próprias encomendas. as expe
dições de encomendas e as encomendas a descoberto que lhe sejam 
remetidas por outra Administração para serem expedidas em trân
sito pelo território daquela. 

2. As vi:J.s de encaminhamento serã-o co:n_ven.cJo.nadas pelas 
Administrações interef.sadas e incluídas no quadro CP 1 (União 
Postal Universal). 

3. O transporte de encomendas entre p:1íses limítrofes será 
efetuado nas condições que estabe!egam _de comum acordo as 
Administrações interessadas. 

4. A permuta à e encomendas_ entre países não limítrofes 
será realizada em expedições fechadas. 

5. As Administrações comunicarão, por intermédio da Se
cret::uia Internacion::::.l da União, o.s correios permutantes autori
zados e a respectiva jurisdição que abrangem. 

ARTIGO 102 

Boletins de expedição e declarações aduaneiras 

I. Para cada encomenda se organizará um boletim de expe
d~çfio e o número de de(!larações· aduaneiras solicitado pelo país 
de de.stino, iguais aos mod.elos CP 2 e C 2/CP 3 (União Postal 
Universal); as declarações aduanelras serão presas solidamente ao_ 
boletim de expedição. -

2. As formalidades a serem cumpridas pelo remetente serão 
as estabelecidas na legislação postal universal. 

3. Sempre que a Administração de destino não se oponha, 
em um só boletim de .expedição, com suas respectivas d·eclarações 
aduaneiras, poderão ser incluídas até três encomendas ordinárias 
postadas simultaneamente na meEma agência pelo mesmo reme
tente, encaminhadas pela mesma via, sujeitas à mesma tarifa e 
endereçadas ao mesmo de.stinatário. Esta disposição não vigora 
para as encomendas com daclaração de valor ou contra reem
bolso. 

4. Se a Administração de destino o aceitar, a de origem 
poderá utilizar etiquetas pendentes que façam as vezes de boletim 
de expedição e de declaração alfandegária, nesse ciso essas eti
quetas terão a mesma força legal que os docurne11tos que substi
tuam. 

ARriGo 103 
Encomendas com dupla consignação 

Os remetentes de encomendas dirigidas a bancos ou outras 
entidades, para serem entregues a·- segundos destinatários. estarão 
obrigados a indicar nas etiquetas, cintas, Ou envoltórios daquelas, 
o nome e endereço exa·to das pessoas ã:s quais estiverem destinadas. 

ARTIGO 104 
Encomendas com valor declarado 

1. Quanto ao seu acondicionamento, as encomendas eom 
valor 6eclarado deverão aj ustar-Ee às prescrições estabelecidas 
no Regulamento de Execução do Acordo relativo a Encomendas 
Postais da União Postal Universal, e tais objetos, assim como seus 
boletins de expedição, .se identificarão com a etiqueta modelo 
CP 7 <União Postal Universal) ou eventualmente com o modelo 
CP 8 (União Postal Universal), caracterizado com as palavras 
·~valor declarado". 

2. O remetente deverá fazer constar, com tinta ou lápis
tinta, sobre a encomenda e no boletim de expedição, em carac-

teres latinos, em letras e algarismos, sem rasuras nem emendas, 
a importância da declaração de valor, em moeda do pais de ori
gem. A importância indicada nessa declara~âo deverá ser conver
tida cm francos-ouro. sublinhando-se com lápis de cor. 

3. A Administração de origem anota rã. sob r~ o_ endereço da 
encomenda e no boletim de expedição, o peso exato em gramas. 

4. A.s Administrações fornecerão gratuitamente rio remetente 
um recíbo onde cons-tem as indicações de pastagem da encomenda. 

5. Quando em consrqüênci:l do e;;tabelzcimE"·nto no artigo 13. 
parágrafo 2.0 , do Acordo, uma Administração apreenda uma enco
menda, comun~cará o fato à Ad':1Iinistração de orig2m no menor 
p:-:tzo ro.~sivcl. rc:-:.1etend:o-lhe 0.3 elcmentJs prob;;1.tórios. 

ARTIGO lO,; 

Registro de encomendas ordinárias 

1. Toda. encomenda e seu correspondente boletim de expe
ct:ção devera levar aderida a etiqueta modelo CP 8 t União P::~stal 
Universal), com indicação do número {!.e ordem do objeto c o nome 
do correio de origem. Quando a Administração de origem o permi
ta. a parte da etiqueta CP 8, que deve ser colocada no boletim 
de expedição poderà ser substituída por uma indicaç-ão impressa 
previamente com a mesma característica que n parte c-orrespon
ci_e_nle da etiaueta. 

2. As Adnlinist.rações poderão estabelecer acordo para dc.so
brigar-se das formalidades indicadas no p:uágrafo 1.0 por razõe.s 
de c:mveniénci.a recípr::::c:t. 

3. As Administrações poderlio entrt'-;ar r-o renetente um 
recibo com os dados da post.n.gem. 

4. O correio df' origem aplicará no boletim de expedição o 
carimbo indicativo da data de pastagem e f::trú constar o peso 
da encomenda em qullogramas e centen:ls de gr::unas. 

ARTIGO 106 

Reexpedição 

Para a reexped:ção de encomendas vigorarão as disposições 
contidas no Regulamento de Execução do Acordo relativo a En
comendas Postais da União Postal UniversaL 

ARTIGO 107 

Devolução. Despesas 

1. O correio que devolva uma encomenda ao remetente indi
cará sobre esta e no boletim de expedição a causa da não entrega. 

2. As taxas e direitos que- devam ser pagos pelo expedidor 
serão indicados na coluna respectiva da guia de percUl'SO CP 11 
I União Pc.stal Univ.ersall. Nesse caso deverá .acoinpanhG r o bole
tim de expedição respectivo a !atura de taxas CP 25 fUnj 5.o Postal 
Universal). 

3. Quando o correio que devolva uma encomenda não indi
que essa.s quantias, o correio que a receba credit.:t.L'.:.lhe-á de ofício 
unicamente a cota-parte te:ritorial de partidJ. e a cota-parte 
maritim_a, se couber. 

ARTIGO 108 

Formação de Expedições 

1. As Administrações expedidoras deverão anotar em uma 
guia de percurso modelo CP 11 ! Uniã-o Postal UniversalJ, cada 
encomenda, com todos os pormenore.s que sirv·am para individua
lizar perfeitamente o objeto, devendo remeter dois exemplares da 
fórmula CP 11 ao coneio de deEtino da expedição. Entretanto, as 
Admini-strações poderão combinar para registrar as encomendas 
na mencionada fórmula da maneira que mais c.onvenha ao seu 
respe_ctiyo -~erviço. 

2. As Administrações que decidam utilizar a taxa médla por 
quilograma, de acordo com as disposições do artigo 6.0 , parágrafo 
3.o_, do Ac-ordo indicarão na lista de encomendas o número destas, 
o peso líquid-o total e o número total de sacos que compõem cada 
expedição. 

3. 03 correios de permuta expedidorJ.s numerarão as expe
dições em forma correlativa anual para cada corre:o de permuta 
destinatiirio. Na primeira expediÇ;5.o de cada ano constará o núme
ro da última expe-dição do ano anterior. 

4. Quando se tratar de encomendas contidas em expedi
ções diretas as Adm:nistrações poderão combinar para que os bo~ 
letins de expedição, declarações aduaneiras e demais documentos 
exigidos, acompanhem as encomendas contidas em cada saco, e 
quando a expedição se componha de vários sacos, tod-os eles serão 
remetidos pela mesma expedição. 

5. O.s sacos seráo ·guarnecidos com fechos que garantam a 
integridade do seu conteúdo, e levarão uma etiqueta de cor ama.
rela. ocre com a men_c;ão do número da .expedição, número de ordem 
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do- recip:ente, -quantidade de encomendas que contenha, e· peso 
bruto do saco. As etiquetas dos sacos que contenham encomendas 
com valor declarado se identificarão com a: letra "V" em cor ver
melha. 

6-. No último saco dos qute compõem -a expedição serão in
cluídas as guias de percurso CP 11 (União P<Jstal Universal). Na 
etiqueta correspondente, além das indicações assinaladas no pa
rágrafo precedente, será anotada a quantidade total de sacos q11e 
co~põem a expedição e nela será inscrita a letra "F". 

ARTIGO 109 
Expedições em Trânsito 

O correio permutante expedidor remeterá a ·cada uma das 
Administrações intermediárias uma guia de percurso modelo CP.lz: 
1 União Post.al Universal) com as indicações pormenorizadas dos 
pagamentos que· lhes correspondam. M Administrações qombina
rão a forma de remissão desse documento. 

ARTIGO 110 
Recebh;nento e Conferência das Ex_pediçõer;: 

I. As Administrações adotarã.o as providências necessárias 
para que o re.cebimento das expedições seja feito Imediatamente 
após a chegada do meio de t·ransporte que os tenha conduzido. 

2. O correio permutante de destino verificará o estado dos 
sacos, seus fechos e peso indicado na etiqueta, antes de passar 
recibo pela expedição, fazendo constar na parte de entrega as 
anormalidades observadas, que serão denunciadas na volta ao 
correio expedidor ou ao intermediário conforme o caso. Procedi
mento análogo observarão os correios intermediários, conforme o 
caso, os quais deverão além disso informar ao de destino. 

3. .Se na conferência· dos documentos de serviço relativos às 
expedições recebidas se comprovarem erros ou omissões, o correio 
recebedor efet.uará imediatamente a.'il retifieações necessárias, ten
do _o cuidado de riscar as indicações errôneas de forma que possam 
ser reconhecidas as anotações originais, e o denunciará à qrigem 
por melo do boletim de verificaÇão, modelo CP 13 (União Postal 
Universal) que será remetido em duas vias. Estas retificações, 
salvo err~ evidente, prevalecerão sobre as declarações primitivas. 

4. Quando se comprovar a falta de encorilendas, além da· 
Coljl!Úúárlo CP 13 (Unlãll Postal Universal), de que trata o pa
rágrafo anterior, será lavrada uma ata documentando o fato, ·que 
será anexada àquela e será remetida ao correio de origem.junta
men'te com o recipiente e seu fecho completo (colar chumbo e. 
etiqueta). 

5. Igual procedimento será adotado quando se recebam. enco
mendas espoliadas, lavrando-se também uma ata· de verificação 
no formulário CP 14 (União Postal Universal) o qual será remetWo 
juntamente com o boletim de verificação· CP 13 (União Postal 
Universal) e os respectivos elementos de prova. 

6. Serão aplicadas as disposiçõeS do par'ágrafo 3.o quando se 
re-cebam encomendas insuficientemente embaladas ou avariadas, 
as quais serão reembaladas conservando, até onde seja possível, a 
embalagem, o endereço e etiqueta originais . 

. 7 Se a avaria for de tal modo· que permita a subtração do 
conteúdo, o correio proeederá, de oficio, à re"embalagem da enco
menda, preenchendo as formalidades estabelecidas no parágra
fo 5'.0 e fazendo constar sobre a nova embalage·m o peso que lançou 
antes e depois dessa operação. O mesmo procedimento será obser.:. 
vado em caso de comprovar-se uma diferença de peso que faça 
supor a su•btração do conteúdo. 

8. Se os interessados formularem reservas ao receber a enco
menda, será lavrada em sua presença uma ata CP 14 (União 
Postal Universal), em duas vias a qual será firmada por aqueles e 
pelos empregados postais. Um exemplar da ata será entregue ao 
interessado e o outro ficará em poder da Administração. 

9. Qualquer irregularidade que se comprovar em .uma enco
menda com valor declarado dará motivo à elaboração de uma ata 
modelo CP 14 (União Post"al Universal) e à subseqUente remlssão 
aos elementos de prova (colar selo ou chumbo, etiqueta, embala
gem e recipiente). 

10.. Se o correio permutante de destino não eomt.micar- ao 
correio expedidor, pelo correio seguinte ao do recebimento de 
uma expedição de encomendas, as irregularidades ou errOs de 
qualquer natureza que comprovar naque~e, se dará por recebido 
em ordem, salvo prova em contrário~ 

11. A conlprovação de irregularidades não dará lugar à. devo
lução da encomenda à origem, exceto quando assim .se proceda por 
conter artigos proibidos. 

12. Os boletins de verificaçãõ, aSslni como -as atas e elemen
~o.JS de prova mencionados no presente artigo, serão remetido:; 
sob registro ou como encomenda de serviço, utllizando a via mais 
rápida. 

ARTIGO 111 
Devolução de Sacos Vazios 

1. Os sacos serão devolvldoo vazios à Administração e, con
forme o caso, ao correi<J permutante a que pertençam, pelo pri
meiro correio. ·A devolução se fará sem despesas e, dentro do 
passivei, pela vla mais rápida. As etiqu>etas também serão devo!- · 
vidas !ncluldas nos -sacos; somente se isto for solicitado especl!l
oamente por antecipação. 

2. Com os sacos vazios serão formadas expedições Indepen
dentes,. devidamente identificadas, com numeração anual seqilen
cial, detalhando nas gulas de pércurso o número de cada 
recipiente devolvido ou, em sua falta, a quantidade global dos 
mesmos. Quando por sua quantidade não se justi:fique a forniação 
de expedições, os .sacos poderão ser incluídos dentro das que 
contenham encomendas. 

3. As Administrações se tornam responsáveis pelos sacos cuja 
devoluçã.o não possam. provar, reembolsando, neste caso, o Valor 
real do recipiente à Administração Interessada. 

ARTIGO 112 
Pra2.o de Conservação dos Documentos 

1. Os documentos .do serviço de encollll'ndas, Inclusive oo 
boletins de expedição, deverão ser conservados duorante o prazo 
míulmo de 18 meses a contar do dla seguinte à data de tais do
cumento.c;.. 

2. . Os documentos relatlvos a u~ litigio ou ieclamação serão 
con.ervados até a liquidação do assunto. Se a Adm.!.ni.stração recla
mante, devidament~ ·informada do resultado da investigação, dei
xar passar· seis ·.~eses ·a partir da data da comunicação sem 
formular objeções, o assunto será co.nsiderado encerrado. 

ARTIGO 119 

Con~ 

1. A preparação e liquidação das contas relativas à permuta 
de encomendas postais obedecerão _às prescrições do AcordO rela.
tivo a Encomendas Postais da União Pootal Universal e seu Regu
lamento de Execução. 

2. O pagamento das contas de encomendas será feito de 
acordo com o estabelecido no artigo 101 do Regulamento de Exe
cução da Convenção. 

3. Entretanto, todas as contas formuladas entre as Admi
nistrações poderão ser compensadas anualmente pela Secretaria 
Internacional da União, devendo os saldos devedores ser llqll'idados 
tão logo quanto possível, dentro do prazo de três meses a partir 
da data em que o país interessado receba o balance. 

ARTIGO 114 

Assuntos não Previstos 

Em tudo que não estiver previsto neste Regnlamento serão 
aplicadas as disposições do Regulamento de Execução do Acordo 
relativo a Enc.omendas Postais da União Postal Universal ou, em 
.~ua falta, a legislação interna de cada país. Sempre que nest-e 
Regulamento se faça referência a disposiçõés do Regulamento 
de Execução do Acordo relativo a Encomendas Postais da União 
Postal Universal, os Países-membros não signatários de$te último 
terão a opção de aplicar .suas disposições ou, alternativamente, as 
de sua própria legislação interna. 

ARTIGO 115 
Execução e Duração do Regulàmento 

O presente Regu•Iamento entrará em vigqr na' mesma data, 
que o Acordo a que se refere e terá a mesma dUração deste. 

Em fé do que ps Representantes Plenipotenciários dos Go
vernos dos .Países-membros firmaram o presente Regulamento 
na cidade de Lima, capital do Peru, aos de:roito dlas do mês de 
março do ano de mil noveç:entos e setenta e seis. 
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Outubro de 1981 

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• 56, DE 1981 

Aprova o texto da Convenção n' 148 da Organização Internacional do Trabalho, sobre a Proteção dos Trabalha
dores contra os Riscos ProfiSsionais devidos à Contaminação do Ar, ao Ruído e às Vibrações no Local do Trabalho, 
adotada em Genebra, a 1' de junho de 1977, durante a sexagésima-terceira sessão da Conferência Geral da Organi
zação Internacional do Trabalho. 

Art. 1• É aprovado o texto da Convenção n• 148 da Organização Internacional do Trabalho, sobre a Proteção dos 
Trabalhadores contra os Riscos Profissionais devidos à Contaminação do Ar, ao Ruído e às Vibrações no Local de Trabalho, 
a dotada em Genebra, a 1' de junho de 1977, durante a sexagésima-terceira sessão da Conferência Geral da Organização Interna
cional do Trabalho. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 9 de outubro de 1981. -Senador Jarbas Passarinho, Presidente. 

CONFER)jNCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO 

Convenção 148 

CONVENÇÃO SOBRE A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES 
CONTRA OS RISCOS PROFISSIONAIS 

DEVIDOS À CONTAMINAÇÃO DO AR, AO RU{DO E ÀS 
VIBRAÇ0ES NO LOCAL DE TRABALHO 

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho: 
Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da RepartiÇão 

Internacional do Trabalho, e tendo-se ali reunido em lç dejl!-nho de 1977, em 
sua sexagésima terceira reUnião; 

Lembrando as disposições das Conveções e Recomendações Internacio
nais do trabalho pertinentes, e, em especial, a Recomendação sobre a Pro
teção da Saúde dos Trabalhadores, 1953; a Recomendação sobre os Serviços 
de Medicina do Trabalho, 1959; a Convenção e a Recomendação sobre a Pro
teção contra as Radiações, 1960; a Convenção e a Recomendação sobre a 
Proteção da Maquinária, 1963; a ConvenÇãó- Sobre as Prestações em Caso de 
Acidentes do Trabalho e Enfermidades Profissionais, 1964; a Convenção e a 
Recomendação sobre a Higiene (ComérciO e Escritórios), 1964; a Convenção 
e a Recomendação sobre o Câncer_Profi_ssional, 1974; 

Depois de haver decidido adotar diversas propostas relativas ao meio 
ambiente de trabalho: contaminação atmosférica, ruído e vibrações, questão 
que constitui o quarto ponto da Agenda da reunião, e 

Depois de haver decidido que as referidas propostas tomassem a forma 
de uma Convenção inte'rnacional, ado ta, aos vinte de junho do ano de mil no
vecentos e setenta e sete, a presente Convenção, que p-oderá ser menciOnada 
como a Convenção sobre o Meio Ambiente de Trabalho (Contaminação do 
Ar, Ruído e Vibrações), 1977: 

PARTE I. CAMPO DE APLICAÇ0ES E DEFINIÇ0ES 

Artigo l 

I. A presente Convenção aplica-se a todos os ramos de atividade eco
nómica. 

2. Todo Membro que ratifique a presente Convenção, depois de con
sultar as organizações representativas de empregadores e de trabalhadores in
teressadas, se tais organizações existirem, poderá excluir de sua aplicação os 
ramos de atividade económica em que tal aplicação apresente problemas es
peciais de certa importância. 

3. Todo Membro que ratifique a presente Convenção deverá enumerar, 
no primeiro relatório que apresente sobre a aplicação da Convenção, de acor
do com _o Artigo 22 da Constituição da Organização Internacional do Traba
lho, os ramos que houverem sido excluídos erri virtude do parágrafo 2 deste 
Artigo, explicando os motivos da referida exclusão, e indicando em relatórios 
subseqüentes o estado da legislação e da prática sobre os ramos excluídos e o 
grau em que se aplica ou se propõe a aplicar a Convenção a taís ramos. 

Artigo 2 

I. Todo Membro poderá, em consulta com as organizações representa
tivas de empregadores e de trabalhadores, se tais organizações existirem, acei
tar separadamente as obrigações previstas na presente ConvenÇão, no que diz 
respeito: 

a) à contaminação do ar; 
b) ao ruído; 
c) às vibrações. 

2. Todo Membro que não aceite as obrigações previstas na Convenção 
a respeito de uma ou várias categoiias de riscos deverã indicá-Ias no instru
mento de ratificação e explicar os motivos de tal exclusão no primeiro rela
t6rio sobre a aplicação da Convenção, que submeta nos termos-do Artigo 22 
da Constituição da OrganizaçãO Internacional do Trabalho. Nos relatóríos 
subseqüentes deverã indicar o estado da legislação e da prática sobre qual
quer categoria de riscos que tenha sido excluída. e o grau em que aplica ou se 
propõe aplicar a Conveção a tal categoria. 

3. Todo Membro que, no momento da ratificação, não tenha aceito as 
obrigações previstas na Convenção relativas a todas as categorias de riscos, 
deverá posteriormente notificar o Diretor-Geral da Repartição Internacional 
do Trabalho, quando julgue que as circunstâncias o permitem, que aceita tais 
obrigações com respeito a uma ou vârias das categorias anteriormente excluí
das. 

Artigo 3 

Para fins da presente Convenção: 
a) a expressão "contaminação do ar" compreende o ar contaminado por 

substâncias que, qualquer que seja seu estado físico, sejam nocivas à saúde ou 
contenhãm qualquer outro tipo de perigo; 

b) o termo_ "ruído" compreende qualquer som que possa provocar uma 
perda de audição ou ser nocivo à saúde ·ou contenha qualquer outro tipo de 
perigo; 

c) o termo "vibrações" compreende toda vibração transmitida ao orga
nismo humano por estruturas sólidas e que seja nociva à saúde ou contenha 
qualquer outro tipo de perigo. 

PARTE II. DISPOSIÇ0ES GERAIS 

Artigo 4 

I. A legislação nacional deverá dispor sobre a adoção de medidas no 
local de trabalho para prevenir e limitar os riscos profissionais devidos à con
taminação do ar, ao ruído e às vibrações, e para proteger os trabalhadores 
contra tais riscos. 

2. Para a aplicação prática das medidas prescritas poder-se-á recorrer à 
adoção de normas técnicas, repertórios de recomendaçêes práticas e outros 
meios apropriados. 

Artigo 5 

I. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, autoridade com
petente deverá atuar em consulta com as organizações interessadas mais re
presentativas de empregadores e de trabalhadores. 

2. Os representantes dos empregadores e dos trabalhadores estarão as
sociados na elaboração das modalidades de aplicação das medidas prescritas 
de acordo -com o Artigo 4. 

3. Na aplicação das medidas prescritas em virtude da presente Con
venção, deverá ser estabelecida colaboração mais estreita possível, em todos 
os níveis, entre empregadores e trabalhadores. 

4. Os representantes do empregador e os representantes dos trabalha
dores da empresa deverão ter a possibilidade de acompanhar os agentes de 
inspeção no controle da aplicação das medidas prescritas de acordo com a 
presente Convenção, a menos que os agentes de inspeção julguem, à luz das 
diretrizes gerais da autoridade comp"etente, que isso possa prejudicar a eficá
cia de seu controle. 
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Artigo 6 

1. Os empregadores serão responsáveis Pela aplicação das medidas 
prescritas. 

2. Sempre que vários empregadores realizem simultaneamente ativida
des no mesmo local de trabalho, terão o dever de colaborar para ().plicar as 
medidas prescritas, sem prejuízo da resporisabilidade de cada empregador 
quanto à saúde e à segurança dos trabalhadores que emprega. Nos casos 
apropriados, a autoridade competente deverá prescrever os procedimentos 
gerais para efetivar esta: colaboração. 

Artigo 7 

l. Deverá obrigar-se aos trabalhadores a observância das normas de 
segurança destinadas a prevenir e a limitar os riscos profissionais devidos à 
contaminação do ar, ao ruído e às vibrações no local de trabalho, e a assegu
rar a proteção contra tais riscos. 

2. Os trabalhadores ou seus representantes terão direito a apresentar 
porpostas, receber informações e orientação, e a- recorrer a instâncias apro
priadas, a fim de assegurar a proteção conti-a riscos profissionais devidos à 
contaminação do ai-, ao ruído e às vibrações no local de trabalho. 

PARTE Ill. MEDIDAS DE PREVBNÇÃO E DE Píl.óTEÇÃO 
Artigo 8 

1. A autoridade competente deverá estabelecer os critérios que permi
tam defmir os riscos da exposição à contaminação do ar, ao ruído e às 
vibrações no local de trabalho, e a fixar, quando cabível, com base em tais cri-
térios, os limites de exposição. -

2. Ao elaborar os critérios e ao determinar Os limites de exposição, a 
autoridade competente deverá tomar em consideração a opinião de pessoas 
tecnicamente qualificadas, designadas pelas organizações interessadas mais 
respectivamente de empregadores e de trabalhadores. 

3. Os critérios e limíte& de exposição deverão ser fixados, cOmpletados 
e revisados a intervalos regulares, de conformidade com os novos conheci
mentos e dados nacionais e internacionais, e tendo em conta, na medida do 
possível, qualquer aumento dos riscos profissionais resultante da exposição 
simultânea a vários f3tores nocivos no local de trabalho. 

Artigo 9 

Na medida do possível, dever-se-á eliminar todo risco devido à contami
nação do ar, ao ruído e às vibrações no local de trabalho: 

a} mediante medidas técnicas aplicadas às novas instalações e aos novos mé
todos no momento de sua elaboração ou de sua instalação, ou mediante me
didas técnicas aduzidas às instalações ou operações existentes, ou quando isto 
não seja possível. 

b) mediante medidas complementares de organização do trabalho. 

Artigo 10 

Quando as medidas adotadas em conformidade com o Artigo 9 não re
duzam a contaminação do ar, o ruído e as vibrações no local de trablho a li
mites especificados de acordo com o Artigo 8, o empregador deverá propor
cionar e conservar em bom estado o equipamento de proteção pessoal apro
priado. O empregador não deverã obrigar um trabalhador a trabalhar sem o 
equipamento de proteção pessoal previsto neste Artigo. 

Artigo 11 

I. O estado de saúde dos trabalhadores expostos ou que possam estar 
expostos aos riscos profissionais devidos à contaminação do ar, ao ruído e às 
vibrações no local de trabalho deverá ser objeto de controle, a intervalos 
apropriados, segundo as modalidades e nas circunstâncias fixadas pela auto
ridade competente, Este controle deverá compreender um exame médico an
terior ao emprego e exames periódicos, conforme determine a autoridade 
competente. 

2. O controle previsto no parágrafo I do presente Artigo deverá impli
car em despesa para o trabalhador. 

3. Quando, por razões médicas, seja desaconselhável a permanência de 
um trabalhador em uma função sujeita à exposição à contaminação do ar, ao 
ruído ou às vibrações, deverá ser adotadas todas as medidas compatíveis com 
a prática e as condições nacionais para transferi-lo Para outro emprego ade
quado ou para assegurar-lhe a manutenção de seus rendimentos, mediante 
prestações da previdência social ou por qualquer outro meio. 

4. As medidas tomadas para aplicar a presente Convenção não deverão 
afetar desfavoravelmente os direitos dos trabalhadores previstos na legislação 
sobre a previdência social ou seguros sociais. 

Artigo 12 

A atualização -de processos, substâncias, máquinas ou materiais que se
rão especificados pela autoridade competente - que impliquem em expo
sição dos trabalhadores aos riscos profissionais devidos à contaminação do 
ar, ao ruído e às vibrações no local de trabalho, deverá ser comunicada à au
toridade competente, a qual poderá, conforme o caso, autorizá-la, de confor
midade com as modalidades determinadas, ou proibi-la, 

Artigo 13 

Todas as pessoas interessadas: 
a) deverão ser apropriada e suficientemente informadas sobre os riscos 

profissionais que pos-sam originar-se no local de trabalho devido à contami
nação do ar, ao ruído e às vibrações; 

b) deverão receber instruções suficientementes e apropriadas quanto aos 
meios disponíveis para prevenir e limitar taiS risCos, e prOteger-se dos mes
mos. 

Artigo 14 

Deverão ser adotadas medidas, tendo em conta as condições e os recur
sos nacionais, para promover a pesquisa no campo da prevenção e limitação · 
dos riscos devidos à contaminação do ar, ao ruído ou às vibrações no local de 
trablho. 

PARTE IV. MEDIDAS DE APLICAÇÃO 
Artigo 15 

Segundo as modalidades e nas circunstâncias fixadas pela autoridade 
competente, o empregador deverá designar pessoa competente ou recorrer a 
serviço especializado, comum ou não a várias empresas, para que se ocupe 
das questões de prevenção .e limitação da contaminação do ar, do ruído e das 
vibrações no local de trabalho. 

Artigo 16 

Todo Membro deverã: 
a} adotar, por via legislativa ou por qualquer outro método conforme a 

prática e as condições nacionais, as medidas necessárias, incluído o estabele
cimento de sanções apropriadas, para dar efeito às disposições da presente 
Convenção; 

b) promover serviços de inspeçao apropnadospara velar pela aplicaçãO 
das disposições da presente Convenção ou certificar-se de que se exerce uma 
lrispeção adequada. 

Artigo 17 

As r<:!tificações formais desta Convenção deverão ser comunicadas ao 
Diretor-Gerai da Repartição Internacional do Tra~alho, para registro. 

Artigo 18 

I. Esta Convenção será obrigatória apenas para aqueles Membros da 
Organização Internacional do Trabalho cujas ratificaÇões tenham sido 
registradas junto ao Diretor-Geral. 

2. Esta Convenção entrará erri vigof doze meses após a data em que 
tenham sido registradas junto ao Diretor-Geral as ratificações de dois 
Membros. 

3. A partir de então, esta Convenção entrará em vigor para cada 
Membro, doze meses após a data em que sua ratificação tenha sido 
registrada. 

Artigo 19 

1. Todo Membro que tenha ratificado esta Convenção poderá, no 
término de um período de dez anos, a partir da data em que entrou em vigor 
pe(a primeira vez, denunciar a Convenção em seu conjunto ou uma ou várias 
das categorias de riscos a que se refere o Artigo 2, através de um ato 
comunicado ao Diretor-Geral da Repartição Inter{lacional do Trabalho, 
para registro. Tal denúncia surtirá efeito um ano dePois da data em que tenha 
sido registrada. 

2. -Todo Membro que tenha ratificado esta Convenção e que não 
. exerça, durante o ano seguinte à expiração do péríodo de dez anos 

mencionado no parágrafo anterior, o direito de denúncia previsto neste 
Artigo, estará obrigado por outro período de dez anos e, a partir de então, 
poderá denunciar esta Convenção ao término de cada período de dez anos, 
nos termos previstos neste Artigo. 

Artigo 20 

1. O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho deverá 
comunicar a todos os Membros da Organização" Internacional do Trabalho o 
registro de todas as ratificações, declarações e denúncias comunicadas pelos 
Membros da Organização. 
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2. Ao comuf:iiCar ao~ Meffióros da Organização o registro da segunda 
ratificação, o Diretor-Geral chamarã a atenção dos Membros para a data em 
que a Convenção entrará eiri vigor. 

Artigo 21 

O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará 
ao Secretário-Geral das Nações Unidas, para fins de registro e de 
conformidade, com o Artigo 102 da Carta dâ:s Nações Unidas, uma 
informação completa sobre todas as ratificações, declarações e atos de 
dcnúhciu registrados por ele, de acordo com os termos dos Artigos 
prccé~dentcs. 

Artigo 22 

Toda vez que julgue. necessário, o Conselho de administração da 
Repartição Internacional do Trabal_h_o apresentará à Conferência um 
relatório sobre a aplicação da Convenção e examinará a conveniência de ser 
culocudu na Agenda da Conferêncíã a cjtiestão de sua revisão total ou parcial. 

Artigo 23 

I. Caso a Conferência adote nova Convenção que modifique total ou 
parcialmente a presente Convenção, então a menos que a nova Convenção 
determine em contrário: 

a) a ratificação por um Membro da nova Convenção modificativa 
implicará, ipso iure, na denúncia imediata da presente Convenção, não 
obstante as determinações do Artigo 19, quando a nova Convenção 
modificativa tenha entrado em vigor; 

b) a partir da data da entrada em vigor da nova Convenção 
modificativa, a presente Convenção deixarã de estar aberta à ratificação pelos 
Membros. 

2. Esta Convenção entrará em vigor, em sua forma e conteúdo 
originais, para aqueles Membros que a tenham ratificado, mas que não 
tenham ratificado a Convenção modificativa. 

Artigo 24 

As versões em inglês e francês do texto desta Convenção são igualmente 
autênticas. 

Faço saber o que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso III da ConsÍituição, e eu, Jarbas Passa
rinho, Presidente do Senad_o_Ee_d~ral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 57, DE 1981 

Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do País pelo prazo de 20 (vinte) dias, a partir do dia 17 
de outubro de 1981. 

Art. 1• É o Senhor Presidente da República, João Baptista de Oliveira Figueiredo, autorizado a ausentar-se do País 
pelo prazo de 20 (vinte) dias, a partir do dia 17 de outubro de 1981. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 9 de outubro de 1981. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente. 

SENADO FEDERAL 

SUJ\.:J;ÁRIO 
I- ATA DA IR I' SESSÃO, EM 14 DE OUTUBRO DE 1981 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 

- N's 282 e 283/81 (n•s 447 e 448/81, na origem), de agradecimento 
de comunicação. 

1.2.2- Ofícios do Presidente do Supremo Tribunal Federal 

- N• Sf27f81 (n' 64/81-P/MC, na origem), encaminhando ao Sena· 
do Federal cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal 
nos autos do Recurso Extraordinário n~' 94.633-l, do Estado de São Pau
lo, o qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 53 e seu parágrafo ú
nico da Lei n"' 35, de 31 de dezembro de 1966, e do Decreto n"' 7, de 25 de 
junho de 1968, ambos do Município de Rancharia, daquele Estado. 

- N• Sf28f81 (n' 65/81-P/MC, na origem), encaminhando ao Sena
do Federal cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal 
nos. autos. do Recurso Extraordinário_n"' 94.629-:Z, do Estado do Paraná, o 
qual declarou a inconstitucionalidade dos artigos 293, 294, 295 e 296 da 
Lei n<? 123, de 22 de dezembro de 1966, do Município de Santa Fé, daquele 
Estado. 

- N•S/29/81 (n' 67/81-PjMC, rii.origein), encaminhando ao Senado 
Federal cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos 
autos do Recurso Extraordinário n<? 92.142-7, do Estado de São Paulo, o 
qual declarou a inconstitucionalidade da Lei n"' 570, de 13 de dezembro de 
1977, do Município de Ibirá, daquele Estado. 

1.2.3 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias:. 

-Mensagens n•s 327 e 351/80; 153, 41, 42, 51, 144 e 145, de 1981. 

1.2.4- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n<? 301/81-Complementar, de autoria do . 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz alteração _n_a Lei Complemen-

tar n"' 11. de 25 de maio de 1971, visando reduzir a idade limite exigida 
para obtenção da aposentadoria por velhice, possibilitar a concessão do 
benefício à mulher do trabalhador rural e indicar a fonte de custeio para 
tanto. 

1.2.5- Comunicação 

-Do Sr. Senador Aderbal Jurema, que se ausentará do País. 

1.2.6 - Discursos do Expediente 

SENADOR ALMIR PINTO- Apoio do Ministério do Interior aos 
municípios brasileiros através do PfJno de Assistência e Desenvolvimento 
dos Municípios. 

SENADOR EVELÃSIO VIEIRA- Criação de uma entidade coor
denadora para o desenvolvimento da política do carvão mineral. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Manifestações de apoio à 
campanha contr~ o tabagismo, defendida por S. Ex~ 

SENADOR ORESTES QUERCIA -Convocação de Assembléia 
Nacional Constituinte. · 

SENADOR ADERBAL JUREMA - Recursos orçamentários do 
Ministério da Educação e Cultura para 82. 

SENADOR HELV!DIO NUNES- Concessão de tratamento con
digno à Região nordestina e sua necessária instrumentalização para tornã
l.a capaz de enfrentar suas próprias dificuldades. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Publicação de súmula de juris
prudência do Tribunal de Contas da União, ao ensejo do transcurso do 
90<? aniversário daquele Tribunal. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Reforma da legislação previ
denciária. Apelo em prol da retirada da matéria para reexame pelo Poder 
EXecutivo. 
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1.2.7- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a reali.Zar..:se hóje, às 18 horas e 
30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

I .3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n9 49/81, que autoriza o Governo do Estado 
de Mato Grosso do Sul, a realizar operação de empréstimo externo nova
lor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos) destinado 
ao programa de investimentos do Estado. Votação adiada para reexame da 
Comissão de Finanças, nos termos do Requerimento n'i' 340/81, tendo 
usado da palavra os Srs. Dirceu Cardoso, Luiz Cavalcante e Helvídio Nu
nes. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 72/79, que dá nova redação ao caput 
do artigo 55 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, Lei Orgânica da Pre
vidência Socí3.1. Rejeitado. Ao arquivo 

- Projeto de Lei da Câmar8: n'l 27/8 I, que autoriza o Poder Executi
vo a instituir a Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande 
do Sul. Aprovado, após usarem da palavra os Srs. Dirceu Cardoso e Pedro 
Simon. À sanção 

-Projeto de Resolução n9 90/81, que autoriza o Governo do Estado 
do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,"00 (seiscentos e trinta e quatro mi
lhões, cinqUenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. Votação adiada para reexame da Comissão de Economia, nos 
termos do Requerimento n'i' 341/81, após usarem da palavra os Srs. Helví
dio Nunes, José Lins, Alberto Silva, Bernardino Viana, Dirceu Cardoso e 
Evelásio Vieira. -

-Projeto de Resolução n9 93/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Guaxupé (MG) a elevar em Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões 
de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada 
por falta de quorum, após usarem da palavra os Srs. Dirceu Cardoso e José 
Fragelli. 

-Projeto de Resolução n9 95/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Macapá (AP) a elevar em CrS 20.000.000,00 (vinte milhões de cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada, em virtude 
do término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 96/81, que_ autoriza a Prefeitura Munici
pal de Maringá (PR) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e vinte e 
sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e cinco centavos). Apreciação 
adiada, em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

- Projetõ-âe Resolução n9 205/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Santo André (SP) a elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove 
milhões, setenta mil, duzentos. e trinta e dois cruzeiros e oitenta e- oito cen
tavos), o montante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada, em vir
tude do término do prazo regimental da sessão 

-Projeto de Resolução n9 7/81, qUe autoriza a Prefeitura Municipal 
de Coqueiral (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, se
tecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruZeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada, em virtude do término 
do prazo regimental da sessão. 

- Projeto de Resolução n9 68/81, que autoriza a Prefeitura Muncipat 
de Florianópolis (SC) a elevar em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito mi
lhões e seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 
Apreciação adiada, em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 84/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Castanhal (PA) a elevar em Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e 
nove milhões, setecentos e cinqüenta mil, quarenta e seis cruzeiros e cin~ 
qUenta e sete centavos), o montante de sua dívida consolidada. Aprecia4;ão 
adiada, em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Resolução n'i' 91/8i, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Balsas (MA) a elevar em Cr$2.722.000,00 (dois milhões, setecentos 
d.e v~nte e. dois mil cr_uzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Apre
c•açao admda, em vutude do término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 8/81, que autoriza a Prefeitura Municip~Í
de Franca (SP) a elevar em Cr$ 29.272.025,36 (vinte e nove milhões, du
zentos. e setenta e doi~ ~ii, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos), 
~ m~ntante de sua dl':lda consolidada. Apreciação adiada, em virtude do 
termmo do prazo regimental da sessão. 

- Projefo de Resolução n9 64/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de ltatiba (SP) a elevar em Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, nove
centos e cinqUenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois 

centavos), o montante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada, em 
virtude do término do prazo ·regimental da sessão. 

- Projeto de Resolução n'i' 4/81, que 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 centavos), o montante de 
sua dívida consolidada. Apreciação adiada, em virtude do término do pra
zo regimental da ses~ão. 

-Projeto de R~solução nO? 5/81, que aut~rii:a a Prefeitura Municipal 
de Alterosa (MO) a elevar em CrS 3 L756.725,00 (trinta e um milhões, se
tecentos e cínqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada, em virtude do término 
do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Resolução n'? 6/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Bernardino de Campos (SP) a elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois mi
lhões, seteCentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e 
vinte e quatro centavos), o montante de sua dívida consolidada. Apre
dação adiada, em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 38/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e 
dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros), 
o montante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada, em virtude do 
término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 88/81, que autoriza a Escola Superior de 
Educação Física de Goiás a contratar operação-âe crédito no valor de Cr$ 
9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros).' 
Apreciação adiada, ~f!l virtude do término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 101/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Maceió (AL) a elevar em Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta mi~ 
Ihões, duzentos e treze mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros e quarenta 
e cinco centavos), o montante de sua dív,ida consolidada. Apreciação adia~ 
da em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 60/81, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul, a efevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito 
milhões·, novecentos e sessenta e oito mi1 e oitocentos cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. Aprecia~ão adiada, em virtude do término 
do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Resolução n'i' 102/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Joinville (SC) a elevar em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e 
seis milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiroS), o montante de sua dívi
da consolidada. Apreciação adiada, em virtude do término do prazo regi
mental da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 108/81, que autÕrfZã._o_GClVei-110 dO-EStà
do do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, 
vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqüenta 
e nove cruzeiros e setenta e nove centavos), o montante de sua dívida con
solidada. Apreciação adiada, em virtude do término do prazo regimental 
~a_ s~~ã.Q. ___ _ 

- Requerimento n9 40/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando 
a transcrição, nos anais do Senado Federal, do artigo do escritor Josué 
Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro Eduardo Portella na Aca
demia Brasileira de Letras. Apreciação adiada, em virtude do término do 
prazo regimental da sessão. 
-- =.. :Requeflmento n9 43/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando. 
a transcrição, nos anais do Senado Federal, das ordens do dia dos Minis
tros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, baixadas em comemo
ração ao 179 aniversário da Revolução de março de 1964. Apreciação adia~ 
da, em virtude do_ t~r_mjn_Q__ 'ª"o prazo regimenta.!. da ses_são. 

-Requerimento n'i' 268/81, do Senador Marcos Freire, solicitando 
urgência, para o Projeto de Lei do Senado n9 240/80, do Senador Franco 
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados 
e empresárfos na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e 
INAM PS). Apreciação adiada, em virtude do término do prazo regimental 
Ç-a sessão. 

-Requerimento n9 149/81, do Senador Mauro Benevides, solicitan- · 
do a transcrição, nos anais do Senado Federal, do artigo intitulado uo 
Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Monetârio" de autoria do 
economista Sérgio Machado, nublicado· no Jornal do BrasÚ, edição de 23-
6-81_ Aprecia~ão adiada, eru virtÜde do término dO prazo re"iiffietltat' da 
sessão 

-Requerimento n9 313/81, do Senador Marcos Freire, solicitando 
urgência para o Projeto de Lei do Senado n9 156/79, do Senador Humber-
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to Lucena, que institui o seguro-desemprego e determina outras pi-evidên
cias. Apreciação adiada, em virtude do término do prazo regimental da 
sessão. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 22/81, do Senador Jorge Kalume, que 
dispõe sObre enquadramento de professores-colaboradores e auxiliares de 
ensino, e dá outras providências. Apreciação adiada, em virtude do térmi
no do prazo regimental da sessão 

-Projeto de Lei do Senado n• 117/79, do Senador Jorge Kalume, 
que dispõe sobre a aplicação, corno incentivos fiscais, na área da SU
DAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas pessoas tisicas e 
jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal e dá outras providências. Apre
ciação adiada, em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

- Projeto de Lei do Senado n9 357 f79, do Senador Orestes Quérci3., 
que dispõe sobre a coTicessão de aposentadoria especial para os coveiros e 
empregados em cemitérios. (Apreciação preliminar dajuridicidade.) Apre
ciação adiada, em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Lei do Senado n' 142/80, do Senador Orestes Quércia, 
alterando o dispositivo da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dis
põe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social. (Apreciação preliminar 
da constitucionalidade.) Apreciação adiada, em virtude do término do pra
zo regimental da sessão. 

- Projeto de Lei do Senado nq 146/80, do Senador Orestes Quércia, 
que isenta do imposto de renda o 139 salário. {Apreciação preliminar da 
constitucionalidade.) Apreciação adiada, em virtude do término do prazo 
regimental da sessão. 

-Projeto de Lei do Senado n9 163/80, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons. 
Apreciação preliminar da constitucionalidade. Apreciação adiada, em vir
tude do término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 40/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Betim (MO) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecen
tos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Apreciação adia
da, em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

l .4- DESIGNACÃO DA ORDEMOO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 182• SESSÃO, EM 14 DE OUTUBRO DE 1981 

2.1 - ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2..1 - Mensagem do Senhor Presidente da República 

-Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo 
prol·imento depende de sua prévia aqu{escênda: -

N• 284/81 (n' 449/81, na origem), referente à escolha do Sr. João 
Cabral de Melo Neto, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplo
mata. para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República 
de Honduras. 

2~2.2- Oficios do Sr. \9-Secretário da Câmara dos Deputados 

-Encaminhando à rel•isão do Senado, autógrafos dos seguintes proje-
tos: 

Projeto de Lei da Câmara n' 102/81 (n' 1.764/79, na origem), que 
dispõe sobre o acesso de iriteressados a estudos, pesquisas e demais traba
lhos realizados e impressos por órgãos públicos, e determina outras provi
dências. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 33/81 (nº 79/80, na Câmara dos 
Deputados), que ratifica o texto do Acordo Internacional da Borracha 
Natural de 1979, aprovado na IV Sessão da Conferência das Nações Uni
das sobre Borracha Natural, realizada em Genebra, Suíça, de 24 de se
tembro a 5 de outubro de 1979, e que foi subscrito pelo Brasil em 30 de ju
nho de 1980. 

2.2.3 - Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n"' 302/81, de autoria do Sr. Senador-Hugo 
Ramos, que dispõe Sobre a exploração do jogo e abertura dos cassinos na 
C apitar Federal, nas cidades com população mínima de cinco milhões de 
habitantes, nas estânciãs climáüca-s, balneárias e hidroterãpicas e dá ou
tras providências. 

2.2.4- Requerimento 

N• 342/81, subscrito pelas Lideranças do PDS, PMDB e PP, de ur
gência para o Projeto de Lei da Câmara nº 97/81, que dispõe sobre doação 
de lote à Organização Internacional do TrabalhO- OIT, pela Companhia 
Imobiliária de Brasília - TERRACAP. 

2.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Decreto Legislativo n• II /81 (n' 77/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Sanitária entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Oriental do Uruguai, firmado em Brasília, a 11 de setembro de 1980. 
Aprovado. Ã Comissão de Redação. 

2.4- MA TERIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n"' 97/81, em regime de urgência, nos ter
mos do Requerimento nº 342/81, lido no Expediente. Aprovado, após pa
receres das comissões técnicas. À sanção. 

2.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Achatamento salarial da clas
se média. 

SENADOR M.AURO BENEVIDES- Unificação do salário míni-
mo. 

SENADOR ORESTES QUERCIA- Apelo em prol do reaparelha
rnento das polícias cjvil e militar do Município de Salto-SP. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Criação de Comissão de Re
presentantes de Trabalhadores junto à direção das empresas. 

2.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAME))fTO. 

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Humberto Lucena, proferido na sessão de 13-10-81 
-Do Sr. Evelásio Vieira, proferido na sessão de 13-10-81 
- Do,.Sr. João Calmon, proferido na sessão de 13-10-81 

4-PRODASEN 

Extrato de instrumento contratual entre o Centro de Informática e 
Processamento de Dados do Senado Federal (PRODASEN) e a SCI -
Sistemas de Computação e Informãtica Ltda. 

5-MESA DIRETORA 

6- LfDERES E V !CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÜES PERMANENTES 

ATA DA 181~ SESSÃO, EM 14 DE OUTUBRO DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESJDtNCIA DOS SRS. JARDAS PASSARINHO, PASSOS 
PÓRTO E JUTAHY MAGALHÃES 

ÃS I4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Alberto Sena- Raimundo Parente- Jarbas Passarinho- Alberto Sil
va- Bernardino Viana- He1vídio Nunes- Almir Pinto- José Lins
Mauro _Benevides- Martins Filho- Milton Cabral- Aderbal Jurema-

Nilo Coelho - João lúcio - Luiz Cavalcante- Passos Pôrto - Jutahy 
Magalhães- Dirceu Cardoso -Itamar Franco- Murilo Badaró- Ama
ral Furlan -Orestes Quércia- Benedito Ferreira- Henrique Santillo -
Lâzaro Barboza - Valdão Varjão- Leite Chaves- Evelâsio Vieira
Arno Damiani - Paulo Brossard - Pedro Simon. 
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O SR. PRESIDENTE (Jarba:-, Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento dt: JO Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
ah!.!rtu u sessão. 

Soh a rrott:~,:üu de De-us inicbmos nossos trabalhos. 
O Sr. 1~'-SecrdUrio procederá à !Citura do Expediente. 

É lido o .H',~uinte 

EXPEDIENTE 

MF.:>JSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÜBLI\A 

n(' agradecimento d(' comunicação: 

N<? 282/8T (n"' 447/81," na ~rigem), de 13 do corrente, relativa à aprovação 
das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República n'-'s 48 e 
296, de 1981. 

N' 283/81 (n' 448/81, na origem), de 13 do corrente, relativa ã apro
vação da;;; matérias constantes das Mensagens da Presidência da República 
n's 315. de 1980, 330 c 366, de 1981. 

Oficio~ do Pn.•sidente do Supremo Tribunal Fed~ral 

NO S/27 /81 (n' 64/81-P jMC, na origem}, de 9 de outubro de 1981, enca
minhando ao Senado Federal cópia do acórdão -proferido pelo Supremo Tri
bunal Fedem! nos autos do Recurso Extraordinário n'?94.633-l, do Estado de 
São Puulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 53 e seu pará
grafo único da Lei n° 35, de 31 de dezembro de 1966 e do Decreto n"' 7, de 25 
de junho de 196X, ambos do Município -deRancharia, daquele Estado. 

N' S/lB/81 (n'' 65/81-P /MC, na origem), de 9 de outubro de 1981, enca
minhando ~~o Senado Federal cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tri
bunal i""cdcn.11 no::. auto~ do Recurso Extraordinário n'? 94.629~2, do Estado 
do Paranú, l> qual declarou a inconstiti.iclonaTidade dos artigos 293,294, 295 e 
296 da Lei n'~ 123, de 22 de dezembro de 1966, do Município de Santa Fé, da
quele E~tado. 

W S/29/81 (n'' 67 /81-P /MC, na origem}, de 9 de outubro de 1981, enca
minhando ao Senado Federal cópiá do acórdão proferido pelo Supremo Tri
bunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n992.142-7, do Estado de 
São Paulo, o qual dec:larou a inconstitucionalidade da Lei n<~ 570, de i3 de de
zembru de 1977. do Município de lbirá, daquele EStado. 

(À Comissâo de ConstituiÇão e Justiça.) 

PARECERES 

PARECERES Nos 883, 884 e 885, DE 1981 

PARECER No 883, DE 1981 

Da Comissão de Economia, sobre a. Mensagem n.o 327, 
de 1980 (n.• 559/81, na Grigem), do Senh<>r Presidente da 
República, submetendo ao exame ,do Senado Federal, pl'"o
posta. para que seja. autorizada. a Prefeitura. Municipal de 
Altinóp<>lis (SI') a elevar em Cr$ 11.282.510,68 (<>nze mi
lhões, duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e dez cru
zeiros e sessenta -e oito centavos) o montante de sua dí
vida oonsolidada interna. 

Relator: Senad<>r JGsé Lins. 

Na forma do art. 42 item VI, da ConstitUição, o Senhor Pre
sidente da República encaminha ao exame do Senado Fe<!eral a 
Exposição de Motivos (n.0 330, de 1980) do Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda, relacionada com o pleito da Prefeitura Muni
cipal de Altinópolis1 Estado de São Paulo, no sentido de ser con
cedida a .necessária autmização para que possa elevar em Cr$ .. 
11.282.510,68 (onze milhões, duzentos e .oitenta e dois mil, qui
nhentos e dez cruzeiros e sessenta e oito centavos) o montante 
de sua dívida consolidada interna. a fim de que possa contratar 
operação de empréstimo junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação, destinada à realização de obras de infra-estrutura 
no COnjunto Habitacional CECAP "A" naquele Municipio, com as 
seguintes condições básicas da operaÇão: 

2. No- processo éncontra:m-se os seguintes documentos e re
ferência·s p:tincipai.s: 

a) Lei MurÍieipal n.0 238, de 8 de outubro de 1980, autorlza
dora da aplicação; 

b) Exposição de Motivos (EM n.O 330/80) do Senhor Mimstro 
de. Estado da Fazenda ao Exm. 0 Senhor Presidente da República, 
comunicando que o Conselho Monetário Nacional ao apreciar a 
proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, formulado con
forme o art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 1976, do Senado Federal; e 

c) parecer do Banco Centrai' do Brasil - Departamento de 
Operações com Títulos e Valores Moblliários, favorável ao pedido. 

3. É a segulnte a posição da dívida consolidada interna da 
entidade em 31-8-80. 

A - INTRALIMlTE 
B - EX'l'RALIMlTE ......... - .... -........ -

Valor 
Cr$ 1,0 mil 

109,2 mil 

-mil 

C - OPERAÇAO SOB EXAME ........... : 11.282;5 mil 

D - TOTAL GERAL (A+B+Cl . . . . . . . . . . . 11.391,7 m!l 

4. Face as <li3posiçõe.s contidas no art. 2.o da Resolução n.o 62, 
de 1975 com as alterações intro<luzidas pela Resolução n.0 93, de 
1S76, e 'tendo em vista detarmlnação desta Comissão, para verifi
cação da capacidade de pagamento da entidade, foi adicionado à 
dívida intralimite, a parcela da dívida extralimite. 

5. De acordo com o areamento de 1979, descontadas as ope
rações de crédito reali~dá.s~ teríamos uma receita liquida de 
Cr$ 3Q. 068,4 mil, que, devidamente corrigida até a época da aná
lise pelo Banco Central do Brasil (índice de 1.3318), elevaria o 
valor de receita. para Cr$ 40.045,1 mil. 

Em função da receita líquida corrigida, os limites estabeleci-
dos pelo art. 2.o da Resolução n.0 62, de 1975, seriam: 

I - Montante global . .. . . . .. . . .. .. . . .. .. . 28. 031,,6 m!l 
II - crese!mento real' anual .. .. . .. .. .. . .. 8.009,0 mil 
III- Dispêndio anual máximo . . . . . . . . . . . . 6.006,8 mil 

6. Entretanto, face ao somatório da dívida existente Untra 
+ Eli:tralimite), esses mesmos itens atingem, atualmente, os se
guintes valores: 

I - 109,2 ,mil 
II ---78,3 mil 

m- -mil 
7. Adicionada a operação oob exame - superior posteri9r à 

oontratação- -, esses iten.s atihgiriam os valores: 
I - Montante global . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . 11.3n,7 mil 

rr - crescimento real anual .............. . 
III - Dispêndio anual máximo ........... . 

-78,3 m!l 
1.482,0 mil 

8. Como se vê, oon.siderado todo o endividamento da referida 
entidade ainda assim ele ficaria eontid,o nos parâmetros do citado 
a.rt. 2.0 da Resolução n.0 62, de 197·5. 

9. Tendo em vistá. o orçamento da pleiteante para 1980, com 
uma receita líquida de Cr$ 36.813,0 (deduzidas as operações -de 
crédito), ver!fica-.'le que sua margem de poupança real é bastante 
Superior ao maior· dispêndio relativo à dívida çontraída1 somado 
·ao do financiamento pretendido, pois, de 1981 a 1988, o maior 
gasto anual com a amortização da divida lnterna (intra + extra
limite) acontecerá em 1983, com o montante de Cr$ 1.482,0 mil, 
aproximadamente 10% da sua margem de poupança real .. 

10. Atendidas as_exigências constantes no Regimento Interno 
e na legislação específica, opinamos pelo acolhimento da presente 
mensagem, na forma do seguinte: 

W!.OJETO DE RESOLUÇAO N.0 141, DIEl 1981 

Autoriza a Prefeitura. Municipal de Altinóp<>lis (SP) 
a elevar em Cr$ 11.282.510,68 (onze milhões duzentos e 
oitenta e dois mil, quinhentos e d~ cruze~s e sessenta 
e oito centavos) o montante de sua. dívida consolidada 
interna. 

O Senado Federal resolve: 
_ Art. 1.0 É a PTefeitura MUmcipal da A!tinópol!S, Estado de 

Sao Paulo, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 11 de ou
tubro de 1976, do Senado _Federal, al)torizada a elevar em Cr$· .... 
11.282.510,68 (onze !"11hoes, duzentos e oitenta e dois mll, qui
nhentos e dez cruzezros e ~.sessenta e oito centavos) o montant.e 
de sua divida consolidada interna, a fim de que possa contratar 
um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São 
P.aulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Na
cional da Habitação, destinado à realização de obras de infra
estrutura no Conjunto Habitacional CECAP "A" naquele Muru
clpio, obedecida.s .as condições ,admitidas pelo Báneo Central do 
Brasil, no respectivo processo. 

Ao:t. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
bUeaçao. 

Bala das Coml.ssõe.s, 9 de setembro de 1981. - Luiz Cavalcante 
PTesidente em exercício - José Lins, Relator -·Bernardino viarui 
- Alberto Silva - José Fragelli - Teotônio Vilela. 
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1',\llECERES N•!S 884 E 885, DE 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.• 141, de 1981, da Co
missão de Economia., que ''autoriza a Prefeitura Munici
pal de Altinópolis (SP) a elevar em Cr$ 11.282.510,68 (onze 
milhões, duzentos e oitenta. e dois mil, quinhentos e dez 
cruzeiros e sessenta e oito centavos) o montante de sua 
dívida consolidada interna". 

PARECER N.0 884, DE 1981 

Da Oomissão de Constituição e J"ustiça 
Relator: Senador Orestes Quércia. 
Na forma do projeto de resolução apresentado pela Comissão 

de Economia - art. 1.0 - fica autorizada a "Prefeitura Municipal 
de Altinópolis, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2.0 da Re
solução n.• 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, a 
elevar em Cr$ 11.282.510,68 (onze milhões, duzentos e oitenta e 
dols mil, quinhentos e dez cruzeiros e ses.senta e oito centavos) o 
o montante de sua divida consolidada interna, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor; junto ao Banco do Es
tado de l!ão Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação, destinado à realização de <Jbras de 
infra-estrutura no Conjunto Habitacional CECAP "A", naquele 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo". 

2. Enquadra-se a operação ao dispOóto no art. 2.0 da Resolu
ção n.O 93, de 1975 (alterou a Resolução n.O 62, de 1975), pois os 
recursos serão provenientes do Bancp Nacional da Habitação -
BNH, e, dessa forma, considerada extralirnite. 

3. No processo, encontram.:.se os seguintes documento.s e re
ferências principais: 

a) Lei Municipal n.O 238, de 8 de outubro de 1980, autorizadora 
da operação: 

b) Exposição de Motivos do Senhor :Ministro de Estado da Fa
zenda ao Exm.O Senhor Presidente da República, comunicando que 
o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifes
tou-se favoravehnente ao pleito formulado conforme o art. 2.0 da 
Resolução n.O 93, de 1976, do Senado Federal; e 

c) parecer, do Banco Central do Brasil - Departamento de 
Operações com Títulos' e Valores Imobiliários - que concluiu pelo 
deferimento do pedido. 

4. Há a ressaltar que o Proi eto obedeceu o disposto no art. 42, 
item VI, da Constituição; atendeu as nonnas legais (Resoluções 
n.os 62, de 1975, e 93, de 1976), e, ainda, o estabelecido no Regi
mento Interno (art. 106, item li). 

5. _ Ante o ~osto, opinamos no sentido da normal tramita
ção do projeto, uma vez qne constitucional e jurídico. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 1981. - Aloysio Chaves, 
Presidente -Orestes Quércia, Relat<>r -José Fragelli, vencido -
Bernardino Viana - Aderbal Jurema - Murilo Badaró - Hugo 
Ramos, vencido - Benedito Canellas - Tancredo Neves - Leite 
Chaves - Humberto Lucena. 

PARECER N.O 885, DE 1981 

Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Amaral Furlan. 
Vem ao exame desta Co:mi.ssão, projeto de Resoluçªo da CO

missão de Economia do Senado Federal,_ como conclu.sao de seu 
parecer sobre a Mensagem n.O 327/80, do Senhor Presidente da 
República, que pela forma do seu art. 1.0 autoriza "a Prefeitura 
Municipal de Alt!nópolis, Estado de São Paulo, nos termos do art. 
2.0 da Resolução n.O 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fe
deral a elevar em Cr$ 11.282.510 68 (<Jnze milhões, duzentos e 
oitenta e dois mil, quinhentos e dez -cruzeiros e .sessenta e oito 
centavos) o montante de sua divida consolidada interna, a fim 
de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., 'este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à realiza
ção de obras de infra-estrutura no COnjunto Habitacional CECAP 
"A", naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respectivo proc~o". 

2. A proposição mereceu da Comissão de Constituição e Justiça o en
caminhamento favorável, no que diz respeito aos aspectos de constitucionali
dade, juridicidadc e técnica legislativa. 

3. Segundo parecer apresentado pelo Banco do Estado de São 
Paulo S.A., a operação de crédito sob exame é viável económica 
e financeiramente. 

4. A matéria foi examinada pelo Banco Central do Brll<!il 
(DEIDIP), pelo Conselho Monetário Nacional " pela Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República, merecendo encami
nhamento favorável ao Senado Federal. 

5. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente pro
jeto de resolução. 

Sala das comissões, 8 de outubro de 1981. - Agenor Maria, 
Presidente em exercício - Amaral Furlan, Relator.- Arno Da
m.iani - :Benedito Canelas - Almir Pinto - Aderbal Jurema -
Raimundo Parente - Amaral Peixoto - Orestes Quércia. 

PARECERES NYs 886, 887 e 888, DE 1981 

PARECER N'' 886, DE 1981 

Da Comissão de Economia. $bre a 11.\olensagem n. 0 351, 
de 1980 (n.O 583/80, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta para que seja autorizada a ·Prefeitul'a Municipal 
de Santa Juliana (1\'IG), a oontratar operação de crédito 
DI> valor de Cr$ 33. 873 . 840,00 (trinta e três milhões, oito
centos e setenta e três mil e oitocentos e quarenta cru
zeiros). 

Relator: Senador Arno namiani 
10om a Mensagem n.o 351/80, o Sen!hor Presidente da Repú

blica submete à deliberação do senado Federal pleito da Prefei
tura Municipa:l de Santa Juliana (MG), que objetiva contratar, 
junto à Caixa Econômlea do Estado de Mimas Gerais, esta na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, 
as seguintes operações de créditos: 

"Características das Operações: 

OPERAÇAO I 
A - Valor: Or$ 29.034. 7~0,00 (correspond<mtes a 

48.00() UPC de.Cr$ 6C4,89, em Jul/80); 
B- ,Prazos: 
1 - de carência: a.té 18 meses, contados a palliiir da 

úl tim.a liberação dos recursos; 
2 - de amortização: 300 meses; 

C- Encargos: 
1- juros: 1% a.a-.; 
2 - corrreção monetária: trimestral, confonne varia

ções da UPC; · 

3 - seguros: previstos pelo SFH; 

D - Gruran tia.s: primeira e especial hlpoteea dos lotes 
de terreno e da.:.s ha-bitações .a serem edi,fica::das, bem como 
caução das quo.tas do ICM; 

E - Destinação dos recursos: construção de 160 uni
dades habitacionai~ de interesse social, com valores uni
tá:rios !Imitados ao máxinlo de 300 UPC, destinadas a tra
balhaJ<iores com renda familiar de até 3 salários mínimos, 
a.os quais o finB-~nciamen.t.o será transf-erido após a come~r
cializa.ção dos imóve·is. 

Ç!PElRAÇ.l\:0 li 
A- Vale>r: Cr$ 4.839.120,00 (correspondentes a 8.000 

UPC de Cr$ 6{)4,89, em Jul/80); 

B- Prazos: 
1 - de ca..rência: até 1•81 meses, eon tadas a partir da 

última Iibe,r~ã,o dos recursos; 
2 __ ,de a!DJOrtização: 216 meses; 

C - !Enca;rgos: 
-1 - juros: 5% a. a. (4% + 1% pelo repasse); 
2 - oorreção monetária: trimestral, conforme vwria

_ções da UPC; 
3 - se•guros: previStos pelo SFH; 
D - Ga;rantia: vinculação das quotas do Im:posto 

sobre a Circulação de Mercadoria<; (ICM) ; 
E _ Destinação dos recursos: execução de obras de 

infra-estrutura uvbana necessárias à consbru.ção das 160 
unidades habitacionais, objeto da opel'lação L" 

O Conselho Monetário Nacional prmmnciou-se favoravelmente 
ao pedido por entendê-lo téenic'o e finaneeira~ente viável, não 
derv.endo os· compromissos doe·CO'l'l!entes da o:pe:açao de c~to sob 
exame ·acarretar maiores pr.essoes na execuçao orçaanentária dos 
próximos exe·rcic:Los. 

No mérito o .emp:reendimento a ser financia(lo pela operação 
de crédito, er:rl. tel1a., se enquadra em casos amálogos que têm me
recido a: aprov-acão do Senado. até mesmo porque se trata de in
vestimento reprÕdutivo qne fai retornar aos cofres públicos grande 
parte dos capitais investidos. 
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Assim, acolhemos a mensagem nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 142, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura .1\lunicipal ',de Santa Juliana (MG) 
a ele-var em Cr$ 33.873.840,{10 {trinta. e três milhões, oito
centos e setenta e três mil e oitocentos e quarenta. cru
zeiros) o montante de sua divida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.o É a Prefeitw-a Mu-riicipal de Santa Juliana, Estado 

de Mina:s Gerais, nos te-rmos do art. 2.o da Resolução n.0 93, de 
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr$ 33.873.840,00 (trinta e três milhões, oitocentos e setenta e 
três mil e oitocentos e quarenta cruzeirOS) o montante de sua 
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um em
préstimo de Igual valor, junto à Gaboa Económica do Estado de 
Minas Gerais. esta na qualidade de agente flna.nceiro do Banco 
Nacional da :Habitação, destinado à construção de 160 unidades 
hab~tacionais de interesse sncial e obras de infra-estrutura: nece.S-. 
sárias à construção, programa PROMORA!R, naquele Município, 
obedreldas as condições admitidas pelo Banro central do Brasll, 
no respectivo proC;eSSO. · 

Art. 2.0 Esta Reso!ução entra em vigor na data de· sua pu
blicação. 

Sala das Comissões, 2 de seteml>ro de 1981. - José Ricba, 
Presidente - Arno Damiani, Relator - José Fragelli - Gabriel 
Hermes - Alberto Silva - Bernardino Viana - Benedito Cal).elas. 

PARECERES N.0 s 887 E 888, iDE 1981 

Sobre o PJ'l)jeto de Rosolução n.0 142, de 1981, da Co
missão de Economia, que "autoriza. a.- !Prefeitura Municipal 
de Santa Juliana (!UG) a elevar em Cr$ 33.873.840,00 
(trinta e três milhões, oitocentos e setenta e três mi~ oi
tocentos e quarenta cruzeil!os) o montante de sua dívida 
consolidada interna". 

PARECER N.0 887, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
Relator; Senador Murilo Badaró 

o Projeto sob exame, de aut.oria da Comissão de Economia 
d() Senado Federal, como conc,usão de seu parecer sobre a Men
sagem n.o 351/80, do Senhor Presidente da República, autoriza a 
Prefeitura Municipal de Santl< Juliana (MG) a conootar operação 
de crédito no valor de Cr$ 33.873.840,1)0 (trinta e três milhões, 
oitocentos e setenta e três mil, oitocentos e quarenta cruzeiros) 
d_estinada ~ financiar unidades habitaeionais do Piograma 
PROMORAR, naquele Município. 

O pedido de l<Utorlzação foi formulado nos termos do precei
tuado no parágrafo único do artigo 2.0 da Resolução n.O 93, de 
1976, do Senado Federal, implicando. por conseguinte, a não olb-
servância do.s limites fixados p-elo artigo ___ 2.0 da Resolução n.o 62, 
de 28-10-75, tainbém da C(l,mara Alta elo Congress" Nacional 

Do ponto de vista que nos com·pete examinar, verifica-se que 
todas as formal~da<l.eB foram atendidas, não havendo nenhum 
obl~e à tramitaçao normal da presente proposição, porquanto é 
JUndica, constltucwna! e de boa técnica legislativa. 

Sal" das Comissões, 30 de set.embro de 1S81. - Aloysio Chaves 
Presidente - Mutilo Badaró, Rela·tor - Tancredo Neves - Bene~ 
dito Canellas - Bernardino Viana - Aderbal Jurema - Hugo 
Ramos, vencido - José Fragelli - Leite Chaves _ Humberto 
Lucena. 

PARECER N.0 888, DE Í981 

Da Comissão de Municípios 
Relator: Senador Raimundo Parente 
A matéria sob a· nossa apreciação, já exaustivame:nte anali

sada pela auto;a do Projeto de Resolução, em tela, objetiv!< au
torlZar a Prefeitura· Mllllicipal de Santa Juliana (MG)' nos ter
mos do que estabelece o art. 2.0 da Resolução n. 0 93, de 1976, do 
Senado Federal, a contra:tar_ operação de crédito no valor de 
Cr$ 33.873.840,00 (trinta e três milhões, oitoeentos e setenta e 
três mil, oitocentos e quarenta c·ruz.eiros) destinadas a financiar 
o Programa PROMORAR, naquele município. 

A proposição mereceu a acolhida da Comissão ele Constituição 
e J'u.s.t1ça, ·que a: entendeu conforme os cânones legais, pertinentes 
ao assunto. 

Nos aspectos que Compe.tenl a este órgão Técnico examinar, 
entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de 

crédito a ser auto-rizaãa o?~rá de gra~nde impacto só<:io-eoonômlco 
para a região beneficiada pelo inv~timento. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1981. - Agenor 1\fa.ria, 
Presidente ·em exercício - Raimundo Paren~ Relator - Arno Da
miani - Benedito Canelas - Almir Pinto - Aderbal Jurema -
Amaral Furlan - Amaral Peixoto - Orestes Quéreia. 

PARECERES N•s 889, 890 c 891, DE 1981 

PARECER No 889, DE i981 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.o 153, 
de 1981, (n.0 258/81, na: jOrigem), do Senhor Presid~nte 
da República, submetendo à. aprovação do Senado Federal, 
propO;Sta para_ que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Mauá (SP), a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 47.686.000,00 (quarenta e sete milhões, seiscentos 
e oitenta e seis mil cruzeiros). 

Relator: Senador Alberto Silva 

Com a :Mensagem n.0 153/81, o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado F1ederal pleito da Prefeitura Mu
nicipal de Mauâ (SP), que objetiva contratar, junto à Caixa Eco
nómica Federal, mediante a utillzação de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social a seguinte operação de crédito: 

"Caracteristicas da operação: 
A- Valor: Cr$ 47.686.000,0(); 
B- Prazos: 
1 - de carência: 12 meses; 
2 - de amortização: 96 meses; 
c - Encargos: 
1 - juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente; 

2 - correção monetária: 60% do índice de 'í'axlação 
das ORTN, calculada no último dia de cada trimestre clv!l 
e capitalizada durante todo o período de vigência do con
trato; 

D - Garantia: vinculação de cotas-partes do Impos
to sobre a Circulação de Mercadorias (ICM) ; 

E -- Destinação dos recursos: Implantação de C·reches 
no Município.·~ ' 

O Co~elho Monetário Nacional pronun~iou ... se favoravelmen
te ao pedido, por entendê-lo técnico e financêkamente viável não 
devendo os compromissos deco.n-entes da operação de crédik, sob 
ex~me acarre~~r maiores pressões na execução orçamentária dos 
proximos exerciCios. 

No lÍlérito, ·o empreendimento se enquadra nas normas opera
cionais do FAS e tem grande_ alcance· sócio-econômico .para a re
gião beneficiada pelo Projeto. 

Assim, acolhemos a Mensagem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 143, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maná (SP) a ele
var em Cr$ 4 7. 686.000,00 (quarenta e sete milhões, seiscen
tos e oitenta e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada interna. 

O Senado Federal resolVe: 

Art. 1.0 ll: a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado de São 
Paulo, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Fe4eral, autoriza-da a elevar em ........... . 
Cr$ 47.686.000,00 (quarenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e 
seis mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna 
a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, juntÓ 
à Caixa Econônli'ca Federal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, destinado à implanta
ção de crec_hes, naquele município, obedecidas as condições admiti
das pelo Banco- Central do Brasil, no respectivo processo. 

_ Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
caçao. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 1981. - Luiz Cavalcante 
P:esidente em exercício - Alberto Silva, Rel•ator _ Bernardin~ 
VIana - José Lins - José Fragelli - Teotônio Vilela. 
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PA&ECERES N.•• 890 E 891, DE 1981 
Sobre o Projeto de Resolução n.0 143, de 1981, da Co

missão de Economia que "autoriza a Prefeitura Municipal 
de Mauá (SP), a elevar em Cr$ 47.686.000,00 (quarenta e 
sete milhões, seiscentos e oitenta e seis mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna". -

PARIECER N.0 890, DE 1981 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Orestes Quércia 
O Projeto sob exame, de autoria da Comissão -de Economia do 

Senado Federal, como conClusão de seu parecer sobre a Mensagem 
n.0 153/81 do Senhor Presklente da Repúbl!ca, autoriza a Prefeitu
ra Municipal de Mauá (SP} a contratar operação de crédito no v;:t
lor de Cr$ 47.686.000,00 (quarenta e sete milh5es, seiscentos e oi
tenta e seis mil cil'Uzeiros) destinada a financiar a implantação de 
-creches naquele Município. 

O pedido de autorização foi formulado nos .termos do precei
tuado no parág;rafo único 'do art. 2.0 da Resolução n.0 93, 'de 19.76, 
do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não obse·rvância 
dos lluútes fixadus pelo art. 2.o da Resolução n.0 62,, de 28-10-75, 
também da Cámara Alta do Cungresso Nacional. 

Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que 
todas as formalidades foram atendidas, não havendo nenhum óbi
ce à· tramitaçã.o normal da presente p.roposiçã:o, porquanto é jurí
dica, constitucional e de boa técnica legislativa. 

Sala das CC>mlssões, 30 de setembro de 1981.- Aloysio Chaves, 
Presidente - Orestes Quércia, Relator - Benedito Canellas -
Murilo Badaró - Bernardino Viana - Tz.ncredo Neves - Aderbal 
Jnrema - José Fragelli _.,. Hugo Ramos, vencido - Humberto Lu
cena. 

PARECER N.0 891, DE 1981 

Da Comissão de Municípios 
Relator: Senador .Amaral Furlan 
A matéri.a sob a nossa apreciação, já exaustivamente _analisa

da pela autora do Projeto de Resolução, em tela, obj,et!v,a ruutorlzar 
a Prefeitura Municipal de J..rauá (8P), nos termos do que estabelece 
o art. 2.o ·da Resolução n.0 93, de 1976, do Senado Fed'eral, a con
tratar operação de crédito no valor de CT$ 4.7. 636.000,00 (qu~enta 
e sete milhões,. seiscentos e oitenta -e seis mil cru_z;eiros), dest1nada 
a :financiai" a implantação de cr·eches, naquele: Município. 

A proposição mereceu a acolhida da Comissão de Constituição 
e Justiça, que a entendeu conforme ·os cânones legais, pertinentes 
ao assunto. 

Nos .aspectos .que ce>mp~etem a este órgão Técnico examinar, 
entendemos que o pleito 'deva ser atendido nos termos do proposto 
pela Comissão de, Economia da Casa, visto que a op_eração d~ _?~é
dito a ser autorizada, será: de g1;ã.nde lmpa.cto sacio-econonn·co 
para a Região beneficiada. pelo investimento. 

SaLa das COmissões, 8 de outubro de 1981. - A.genor Maria, 
Fres!dente em e:>rercic!o- Amaral Furlan, Relator- Arno Damia
ni _ Ben~dito Canelas - Almir Pinto - Aderbal Jurema - Rai
mundo Parente - Amaral Peixoto - Orestes Quércia. 

PARECERES Nos 892, 893 e 894, DE 1981 

PARECER No 892, DE 1981 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.0 41, 
de 1981 (n.• SG/81, na origem) do Sel)h<>r Presidente !la 
República, submetendo à aprovação do ~enado F~~ral1 
proposta para que seja auOOrizada a Prefet.tura MuniCipal 
de Betim (1V1G), a contratar operação de c~~ no _va_!or 
de Cr$ 846.846.000,00 (oitocentos e quarenta e se1s milhoes 
e oitncent.os e quarenta e seis mil cruzeiros). 

Re!ator: Senador Bernardino Viana 
Com a Mensagem n.o 41/81, o Senhor Presi<ierute da ~ública. 

submete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Mu
nicipal de Betim (MG), que objetiva com;rart;ar, junto à Cruxa 
Econômica 'do Esta-do de Minas Ge.-ais, esta na qualid,ade de agente 
financeiro do Banco Nadonal da Habitação, a s~·guil'l!te operação 
de crédito: 

''Características das operações: 
OPERAÇãO I 

A- Valor: ~ 725.868.000,00 (correspon'den~ a 
1.200.000 Ul'Cs de Cr$ 604,89, em jul/80); 

B- Prazos: 
1 - de carência: até 36_ meses, contados: a partir da 

última , liberação, 
2 - de :unortlzação'~ ·até 360 m.e.S.es; 

c- F..ncargos: 

1 ~ juros: 1.% até 1,6% a.'a., 
2 - correção mo.."'letárta: trim~stral, confoa:une varia

ções da.· UPC, 

3 - seguros: previstos .pelo SFH; 

·D - GarruJJtlas: primeira e especial hipateea dos lotes 
de texreno e dru> habitações a 'Serem edifloada:s, bem como 
ca.ução das quotas do ICM; 

E- Destinação dos recursos: construçãO de 4.000 'llni
dades habltacionals de interesse social, cwn vaJo(l)es uni
tários limitados ao máximo de 300 Ul'Os, destinadas a 
traba-lhadores. com renda familiar de até 3 salários mini
mos, aos quais o flnanc!am~n!o será trarwferido 'Bij}ÓS a 
comercialização dos imóveis. 
OPERA.ÇãO II 

A - Valor:. Cr$ 120.278.000,00 (correspon'derutes a 
200.000 Ul'Cs de Cr$ 604,8~, em jul/80) ; 

!B- PrazÓs: 
1 - de carência: até 18 mesoo, ·oonta'dos a pa.rtth' da 

úJrtlma Ilbe~ação, 
2 .- de amortização: 216 meses; 
a- Enca.rgos: 
1 - juros: 5% a.a. (4% + 1% pelo JJej)rul.Se), 
2 - correção monetárla: tr!mMtraJ, conforme varia

ções da UPC, 

3 - seguros! previstos j:elo SFH; 
D - Garan.Ua: vinculação de quotas do Jmposto Sobre 

Circu:lação de Menca'do,rtas UCM); 

E - Destinação dos RecUloe>s: e:mecuçâ9 de oooa:s de 
infora-estrutura urbana ne;cessárias à construção das 4.000 
unidades habitacionais, ob}elo da operação I." 

O Conselho MonetáriO' Nacional ~pronunciou-se favora.wlmente 
ao pedido <por enrtendê-lq ~téooico e finamceiramente viávrel, não 
deVietn.do os com.p.romissos -doecorrentes da opemção 'd·e crédirto -sob 
exa.m,e a-carreW maiores pressões nâ· execução o:rç.amen.rtárla · doo 
próximos exercícios. 

No ,mérito, -a ICOnstroção de unidades ha.bitadonais, destinadas 
a famílias de trabalhad~lt'es 'de baixa renda, enquadll'a-se nas dire
<bri2les operacionais do P'ROMORAR 'e tem g1'runde alcance sócio
econômico ,pa·ra a Regiãodo'Projeto. 

Assim, acolhemos a mensagem nos termos do seguinte 
PROJETO DE RESOLUÇãO N.O 144, DE Ul81 

Autoriza a Prefeiturà Municipal de Betim (MG) a ele
var em Cr$ 846.846.000,00 (oitocentos e quarenta. e seis 
milhões, oitocentos e quarenta e seis mil cruze-iros) o n:wn
tante de su~- dívida consolidada interna. 

O Senardo Federal reoolv>e: 

Art. 1.0 :ti: a Frefeitura Municipal <Ire Betlm, Estado de Minas 
Gerahs, nos ternlos do '"'"t. 2.o da Rflsol. n.O 93, de 11 'de outubro de 
1976, do Sena;do Fed,eral, autorlza<ia a elevar em Cr$ 846.846.000,00 
<oitooE!<Iltos ,e quare<nta e seis milhões, oitocentos e quarenlta e seis 
mil cruzeiros) o montanfle de sua 'divida consolldaida Interna, a fim 
de que possa contrrutar empréstimo de igual valm, j'!IDto à ~a 
Econômica ·do Estado de Minas Gerais, esta :r,a qualidade de agen~· 
f!nanoel:ro 'do Banco Nacional da Hab;tação, destlnado à cons
trução de 4. 000 unldrudes habLtacionahs de interesse SOCial, e exe
cução das obras de Infra-estrutura nooessáirlas, obedecidas as con
dições admitidas pelo Bamco OooJtral do Brasil, no l'eSIPectivo pro
cesso. 

Art. 2.0 Est:J. Resolução E!<Iltra em v:igor na- d"'ta de sua publi
cação. 

s.ala das ()omisSÕe'S, 16 de setembro de 1981 - .José Richa, 
Pre.s-idenrte - BernardinQ Viana, RelSJtor - Luiz Cavalcante -
Alberto Silva - Gabriel Hermes ~ Arno Damiani - .José Fragelli. 

PARECERES N.•' 893 E 894, DE 1981 

Sobre o IP'xnjeto 11"< BlesoluçãO ;n.o 144, de 19S1, da. 
Comissão de Economia, que 1'autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 846.846.000,00 (oito
centOs e quarenta e seis milhões, oitocentos e quarenta e 
seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna''. 

PARECER N.0 893, DE 1981 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Murilo Badaró 
O Projeto sob exame, de auioria da C<>missão de Economia do 

Benado Fed~al, como conclusão de seu parecei!" sobl'le a Mleniagem 



Outubro de- t9RI DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão II) Quinta-feira 15 5417 

n.O 41/81 do Swhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura 
MUnicipal de Betim (MG) a contratar ope.ração de Cl"édi<to no 
valor de OI$ 846.846.000,00 (oito<!entos e q!Ia-nenta e seis mllilões, 
oitocentos e quarenta e seis mil cruzeiros) destinada a financiar 
habitações populares para trabalhadores com renda familiar de 
aJté 3 salários mlnimos. 

O pc -::ido de autorização foi for:mulrudo nos te~rmo.s do precei
tuado no parágrafo único do ar.t. 2.0 da Res-olução n.O 9-3, de 1976, 
do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância 
dos limites fixa;dos pelo ant. 2.0 da Re\Soúução n.0 62, ele 28-.10-75, 
<também da Oâmara Alta do Congresso Na;cional. 

Do ponto de vista que nos compete· examinar, verifi-ca-~ que 
;tordas as fo::.ml.o.J.idades fOil'am atend1da'S, não have·ndo nenhum 
óbice à tramitação no-rmal da presente proposição, porquanto é 
juridica, con.s1tfitu'Cionaol e de boa técnica legislartiva. 

Sala das Com!ssées, SO de S•e1Jembro de 1981. - ,Aloysio Chaves, 
Presidente - Murilo Badaró, Relat-or - Tancredo Neves - Bene
dito CaneUas - Bernardino Viana - Aderbal Jurema - Hugo 
Ramos, vencido - José Fragelli - Leite Chaves - Humberto Lu
cena. 

PA..JU!CER N.O 894, DE' 1981 
Da Comissão de Municípios 

Reator: Senador Raimundo Parente 
A m"'téria sob a nossa ap·reciação, já, exaustiva;men<te ana:Iisa.da 

pela autora do Projeto de Resolução~ em tela~ obj·e•tiva autorizar a 
Prefeitura MU·nicl))al de Betim (MG) nos termos do que estabelece 
o art. 2.0 da Resolução n.o 93, de )976, ao Senado Fedm-a;l, a con
tratar <>peração de crédito no valor de Cr$ 846.846. OOü,üil (oito
centos e ·quaxenta e seis milhões, oi•t·ocentos e quarenta e· seis mil 
cruzeiros) destinada à •CO:n.s·truç.ão de 4. 000 unidades habttadonais 
'Cie interesse social e à execucão d~ obras de infra-estrutura ne-
cessá-rias. -

A proposição mereoeu a acolt.ida da Comls.são de Constituição 
e Justiça, que a e!ltende1.~ conforme os cânones legais pertinentes 
ao assunto. 

Nos aspectos que competem a es'te órgão Técnico éxaminar, 
E•ntendemos que o pleito deva ser a~tendid.o nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia da Casa, visto que a opemção de cré
di·to a ser autorizada será de wanje ~mpacto- sócio~econõmico para. 
a Região ooneficia:da pelo investimento. 

Sala das Com.iz-,o:;ões~ 3 d-e outubro de 1981. - Agencr 1\-faria, 
F'r0Sidente em ·exercício - RaimWldD Parente, Relator - Arno 
Darr ... ü:mi -~~·Benedito Canelas -- Almir Pinto - Aderbal .Jurema 
- Amaral Fur!o.u - Amaral Peixoto - Orestes Quércia. 

PARECERES N•s 895, 896 e 897, DE 1981 

PARECER N• 895, DE 1981 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.0 
· 42 

de 1981 (n.0 87/81, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal 
proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Carlos Chagas (nfG) a e<>ntratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 116.123.000,00 (cento e dez.essels milhões, 
cento e vfnte e três mil cruzeiros). 

Relator: Senador Bernardino Viana 
Com a Mensagem n.0 42/81, o Senhor Presidente da Repúbllca 

submete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Mu
nicipal de Carlos Chagas (MG) que objetiva contratar, junto à, 
Ca;!xa Econômiea do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, as seguintes 
operações de crédito: 

"Características das Operações: 
OPERAÇÃO I 

A - Valor: Cr$ 99.534.000,00 (correspondentes a 
150.000. UPC de Cr$ 663,56, em outubro/80); 

B- Prazos: 
1 - de carência: até 36 meses, contados a partir da 

última lib'eração dos recursos, 

2 - de amortização: até 360 meses; 
C - Encargos: 
1- juros: até 1% a.a. na carência e aU 1,6% a.a. após. 

a mesma. 
2 - correção monetária: trimestral, conforme varia

ções da UPC, 
3 ·- seguros: previstos pelo SFH; 

D - Garantias: primeira e especial hipoteca dos lo
tes de terreno e das habitações a serem edillcadas, bem 
como caução das quotas do !CM; 

E - Destinação d<n recursos: construção de 500 uni
dades habitacionais de interesse .social, com valores unitá
rios limitados ao máximo de 300 UPC, destinadas a traba
lhadores co:n renda familiar de até 3 salários mínimos. aos 
quais o financiamento será transferido após a comerciali
zação dos imóv,eis. 

OPERAÇÃO ll 
A - Valor: Cr$ 16.589.000,00 tcorrespon<\entes a 

25.000 UPC de Cr$ 663 56; em outubro/80) ; 

B- Prazos: 
1 - de carência: até 18 meses, contados a partir da 

última liberação dos recursos, 
2 -de amortização: até 360 meses; 

C - Encargos: 
1 - juros: 1% a.n., 
2 - correção monetária: trimestral, conforme varia

ções das UPC, 
3 - seguros: pr·ev!stos pelo SFH; 
D - Garantia: vinculação das cotas do Imposto sobre 

a Circulação de Mercadorias (!CM) ; 
E - Destinação dos recursos: execução de obra-s de in

fra-estrutura urtana necessárias à construção das 500 uni
dades habitacionais, objeto da operação I." 

o Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente 
ao pedido por entendê-lo técnico c financeiran:ente vi~v~l, não 
devendo os compromissps decorrentes da operaçao de credito sob 
exame acarretar malüres pressões na execução orç:?~.mentária dos 
próximos exercícios. 

No mérito o empreendimento .se enquadra nas normas do Pro
grama "PROMORAR" e tem grande rep·ercurssão sócio-econômica 

-para a Região beneficiada p-t:lo projeto. 
Assim, acolhemos a r ... -r-ensagem nos termos do seguinte 

PROJETO DE RES.OLUÇAO N.O 145, DE 1981 
Autoriza a Prefeitura Municipal de .Carlos Chagas 

(MG) a elevar em Cr$ ll6.123.C00,01) (cento e dezessels 
milhões, cento e vinte e três mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna-. 

o Senado Federal resolve: 
Art. 1,0 É a Prefeitura Municipal de Carlos Chagas. Estado 

de Minas Gerais, nos termos do art. 2.0 da Re~olução n.O 93, de 
11 de outubro .d-e 1976, do Senado Fe-deral, autorlzada a. elevar e:tp 
Cr$ 116.123.000 00 (cento e dezesseis milhõ~s. cento e vinte e tres 
mil cruzeiros) Ó montante de sua dívida cons-olidada interna, a 
fiffi de que pOssa contratar empréstimo no valor global acima. 
junto à Caixa Económica do Estado de Minas Gerais, esta na qua
lidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, des
tinado à construção de 500 unidades habitacionais de interesse 
social, e exe_cução das obras de infra-~strutura necessárias, na
quele Município, obedecidas as cond!çoes admitidas pelo Banco 
c.entral do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publl
cação. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 1981. - José Richa, Pre
sidente - Bernardino Viana, Relator - José Fragelli - Arno Da
m.iani - Gabriel Hermes - José Lins - Affonso Camargo, sem 
voto - Alberto Silva. 

PAREOORES N.os 896 E 897, <DE 1981 
Sobre o Projeto de Reso1w;ão n.o 145, de 1981, da. CO

m:i.Ssão- de Economia, que "autoriza a Prefeitura. Municipal 
de C31I'kls Chagas (MG) a elevar em Cr$ 116.123.000,00 
(cento e dez.esseis milhões, cento e vinte e três mil cru
zeiros) o m:onta.nte d·e sua dívida. .consolidada interna.". 

PARECER N.o 896, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e ·Justi~a 
Relator: Senador Muri!<> Bada.ró 
O Projeto sob exame, de autoria da Comis.são de Economia do 

Senado Federal, como cocnlusão de seu parecer sobre a Mensagem 
ri.0 . 42/81 do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura 
Municipal de Carlos Chagas (·MG) a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 116.123.0GO,OO (cento e dezessels mllh5es, cento e 
vinte e três mil cruzeiros) destinada a financiar unidades habita
cionais de ln ter ess-e social. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do precei
tuado no parágrafo único do art. 2.o da Resolução n.o 93, de 1976, 
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do Senado F-ederal, implicando, por conseguinte, a não Observân
cia dos limites fixados ]J<'lo art. 2.0 da Resolução n.o 62, de 28-10-75, 
também da Câmara Alta do Congresso Nacional. 

Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que 
todas as formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tra
mitação normal da presente proposição, pOrquanto é jurídica, cons
titucional e de boa técnica legislativa. 

Sala das Comissões, :W· de setembro de 1981. - Aloysio Chaves, 
Presidente - Murilo Badaró, Relator - Taneredt> Neves - Be~e
dito Canelas - Bemardino Viana - Aderbal Jurema - Hugo 
Ramos, vencido - José Fragelli - Leite Chaves - Humberto Lu
cena. 

PARECE·R N." 897, DE 1981 

Da Comissão de Municípios 
Relator: Senador Raimundo Parente 
A matéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente anal!sa

da pela autora do Projeto de Resolução, em tela, objetiva autori
zar a Prefeitura Municipal de Car:05 Chagas (MG) nos termos do 
que estabelece o art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 1976, do Senado 
Federal, a contratar O]J<'ração de crédito no valor de ........ . 
Cr$ 116.123.000,00 (cento e dezesseis milhões, cento e vinte e três 
mil cruzeiros) destinada a financiar unidades habitacional de In
teresse SOCial naquele Município. 

A prop05ição mereceu a acolhida da ComisSão de Constituição 
e Justiça, que a entendeu conforme os cãnon.es legais, pertinentes 
ao as.sun to. 

Nos aspectos que competem a este órgão Técnico examinar, 
entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de cré
dito a ser autorizada .será de grande impacto sócio-económico para 
a Região beneficiada ·pelo investimento. 

Sala das ComisSões, 8 de outubro de 1981. - Agenor MaJ.ia, 
Pre,sidente, em exercício - Ra""rmundo Parente, Relator - Arno 
Damiani - Benedito Canelas - Almir Pinto - Aderbal Jurema 
- Amaral Furlan - Amaral Peixoto - Orestes Quércia. 

PARECERES N's 898, 899 e 900, DE 1981 

PARECER N' 898, DE 1981 

Da Comissão c;le Economia. SQbre a Mensagem n.0 51 
de 1981 (n." 96/81 - na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo ao exame do &:nado Fed~r:tl pro
posta para qne seja aut.orizada a Prefeitura 1\lwuCJpal de 
Raul 'Soares. (MG) a elevar. em Cr$ 211.711.500,00 (duzentos 
e onze milhões, setecentos e onze mil e quinhentos cru
zeiros) o montante de sua. dívida consolidada. interna. 

Relator: Sen~or Bernardino Viana 
Na forma do art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor Pre

sidente da República encaminha ao ·exame do Senad!J, Federal a 
Exposição de Motivos n.o 48, de 1981, do Senhor Ministro de Es
tado da Fazenda, relacionada com o pleito da Pref~ttura Municipal 
de Raul soares, Estado de Minas ~rãis, no sentido de que seja 
concedida a necessária autorizaçao para que possa elevar em 
Cr$ 211.711.500,00 (duzentos e onze milhões, setecentos e onze 
mil e quinhentos cruzeiros), o montante de sua <!iVlda conso~da
da interna a fim de que possa contratar operaçoes de emprestl
mo junto 'à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta 
na 'qualidade de agente finanqeiro do Banco Nacional da Habita
ção. 

2. As condições báSicas das operações são as seguintes: 

"OPERAÇAO I 
A _ Valor: Cr$ 181.4e7 .ooo,oo (correspondentes a 
300.000 UPC de Cr$ 604,89, em julho/80); 

B- Prazos: 
1 - de carência: até 18 meses, contados a partir da 

última liberação dos recursos; 
2 - de amortização: até 300 mese.s; 
o - Encargos: 
1 -juros: 1% a.a.; 
2 - correção monetária: trimestral, conforme varia

ções da UPC; 
3 - seguros: previstos pelo SFJ'I; 
D - Garantias: primeira e especial hipoteca dos lotes 

de terreno e das habitações a serem edlf!cadas, bem como 
caução das quotas do !CM; 

E- Destlnação dos recursos: construção de 1.00() uni
dades habitacionais de interesse social, c.om- yalores uni
tártos limitados ao máximo de 300 UPC, de.sti_nadas a tra
balhadores com renda familiar de até 3 salários mínimos, 
aos quais o financia.mento será transferido ·após a comer
cta!lzação d05 imóveis. 

OPERAÇAO li 
A - Valor: Cr$ 30.244.·500,00 (correspondentés a 

50.000 UPC de Cr$ 604,89, em julho/80); 
B- Prazos: 
1 - de carêncl<l: até 18 meses, contados a partir da 

última liberação dos. recursos; 
2 - de amortização: 216 meses; 
C- EncargoS: 
1:.... juros: S% a.a. (4% + 1% pelo repasse); 
2- - correção monetária: trimestral, conforme varia

ções da UPC; 
3 - seguros: previsto~· pelo SFH; 

D - Garantia: -,inculação das quotas do Imposto so
bre Circulação de Mercadorias (ICMJ ; 

E - Destinação_ dos recursos: execução- de obras de 
infra-estrutura urbana necessárias à construção da.s 1. 000 
unidades habitacionais, obj eto da operação I." 

3. No pioce.s.so, encontram-se os seguintes documentos e re
ferências principais; 

a) Lei Municipal n.O 869, de 9 de junho de 1980, alterada pela 
Lei n.0 876, de 14 de setembro de 1980, ambas autorizadoras da ope
ração; 

b) Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fa
zenda ao Exm.O Senhor Presidente da República, comunicando que 
o Conselho Monetário Nacional manifestou-se favoravelmente ao 
pleito formulado conforme o art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 19'16, 
do Senado Federal; ·e 

c) Parecer do Banco Central do Brasil que concluiu pelo de
ferimento do pedido. 

4. Face às disposições contidas no axt. 2.0 da Resolução n.O 
62 de 1975 com as alterações Introduzidas pela Resolução n.0 93, 
d~ 1976, e 'tendo em vista determinação desta Comissão para ve
rificação da capacidade de pagamento da entidade, foi adicionado 
à dívida intralimite a parcela da divida exlt.ralimite. 

'5. De_ac<Jrc!o com o orçamento de 197·9, descontadas as ope
rações de crédito realizadas, teríamos uma receita liquida de Cr$ 
17.148,6 mll, que, devidamente corrigida até a época da análise 
pelo Banco Central do Bra..til (índice de 1,29(}5)l .eleyaria o ~lor 
da receita para Cr$ 22.130,3 mil. Com a receita líqmda corrig:J.da, 
os limites do art. 2.o da Resolução n.O 62n5 (Divida lntrallmite) 
-seriam: 

I - Montante Global 15.491,2 mil; 
II.- Crescimento real anual 

III ~ DisPêndio anual máximo 
4.426,1 mil; 
3.319,6 mil;. 

e. Considerada a soma da Dívida Intra + Extralimite, esses 
itens atingiriam ·os valores (pos. 31-7-80); 

·r = 2.468,8 mil; 

li= 

ill= 

285,3 mil; 
369,() mil; 

7. Adlclonda a operação sob exame - situação posterior a 
contratação -, esses itens atingem os seguintes valores: 

I = 214.180,0 mil; 
li = 21}. 835,9 mil; 

Ili = 11.127,8 mil. 

8. Verifica-se, assim, que .seriam ulti-apassados os tetos que 
lhe foram fixados pelos Itens I, II e ll1 do art. 2.0 da Resolução n,0 

62, de 1S75, não obstante o tipo de operação - extralimlte - pois 
à operação náo se aplicam· os limites da Res:Dlução n. 0 62/75, tendo 
sido feita a análise da dívida com um todo, apenas para limitar, 
em alguns casos, o endividamento acelerado -de alguns Estados e 
li!Iunicípi05. 

9. A favor da operação em exame, temos os seguintes ar
guriléntos, constantes do parecer do Departamento da Divida Pú
blica: 

"a) o orçamento da pleiteante, para. o corrente ano, 
prevê a reallzação de receita de Cr$ 25.320.500,00 (deduzi
das as operações de crédito), da qual cerca de 13,06·% se 
destinam a atender a inves_tlm.entos com recursos próprios; 
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b) sua poupança real é superior ao maior dispêndio 
relatiV'O à dívida contraída somado ao do financia~ento, 
no montante de 50.000 UPC (Cr$ 30.244 .'500,00), destinado 
à realização de obras de infra-estrutura, cujas amorhza~ 
ções efetiV'amente correrão por conta do erário municipal, 

. c) a amortização do empréstimO cOrrespo:hdente a 
300.000 UPC (Cr$ 181.467 .000) será feHa d!retamente ao 
agente financeiro pelos adquirentes das unidades habita
clonais, aos quais a dívida será transferida após. a comer
cialização dos imóveis, desonerando-se a Prefe1tura, por 
conseguinte, de quaisquer ônus; 

d) o parecer apresentado pela Caixa EcoD.õmica do Es
tado de :MJ.nas Gerais conclui pela viabilidade técnica, eco
nõmica e financeira dos empréstimos." 

10. Cumpridas as exigências esfàbelecidas no Regimento In
terno e na.s nqrmas yjgentes, concluímos por aceitar o pleito con
tido na Mensagem do Senhor Presidente da República, na forma 
do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇl!:O N.0 146, DE 1981 
Autoriza a P.refeitura Municipal de Raul soares (MG) 

a elevar em Cr$ 211.711.500,00 (duzentos e onze milhões, 
setecentos e onze rr.ill e quinhentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida. consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 !li a Prefeitura Municipal de Raul SOares, Estado de 

:Minas Gerais, nos termos do art.. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de 
outubro de 1976 do senado Federal, :(utorizada a elevar em 
Cr$ 211.711.500,00' (duzentos e onze milhões, setecentos e onze mil 
e qu!nhentOO cruzeiros) o montante de su•a dívida oonsolidada inter
na, a fim de que P<JilSS. contratar o~exações ·de crédito no vai?" 
global acima, jtmto à caixa Eoonõmica do Estado de Minas Gerars, 
eosta na qualidade de agente financeiro do Banoo Nacronal da Ha
bitação, destinadas à construção d;e 1000 (mil) unidades hrul>ita
cionals de interesse social e execuçao das obras de mfra-estrutura 
ur.bana. neces.sárias, obedecidas as condições ·adm.ltidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo ·~rocesso. 

Art. 2.o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
ça~. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 1981. - José Rlcha, Pre
;. slden te - Bernardino Viana, Relator - Alberto Sllva - Affonso 

Camari:'o - Arno Damiani - José Fragelli - Gabriel Hermes. 

PAR.I'JOERES N.0s 899 E 900, DE 1981 
Sobre o Projeto de Resolução n. 0 146, de 1981, da Co

missão de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal 
de Raul Soares (l'tiG) a elevar em Cr$ 211.71l.500,0tl (du
zentos e onze milhÕes, setecentos e onze mil e quinhentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada ilitema". 

PARECER N.0 899, DE 1981 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Murilo Badarõ. 
Apresentado ~ela Comissão de Economia, o projeto de resolu

ção em exame autoriza a Prefeitura Municipal de Raul SOares "a 
elevar, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de outubro 
de 1976 em Dr$ 211.711.500,00 (duzentos e onze milhões, setecen
tlos e onze mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua· dívida 
con.solidada interna, a fim de que [pOSSa contratar <>peração .de 
empréstimo no valor global acima, junto à Cabm Económica do 
Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro 
do Banco Nacional da Habitação, destinadas ·à construção de 1000 
(ml!) unidades habitacionais de interesse social e execução <las 
obras de lnfra-·estrutura~ urbana necessárias, obedecidas as con
dições ac1mlt.i!das ·pelo Banco Centra:! do Brasil, no·.roopect!vo pro
cesso. 

2. Enquadra-se a o~ e ração ao disposto no art. 2 .O da Reso" 
lução n. 0 93, de 1976 - alterou a Resolução n.o 62, de 1975 - pois 
<>s recursos serão provenientes do Banco NaCional da H!Lbitação, e, 
dessa forma, consldera:da extralimite. 

3. Anexo ao processado, encontrrun-se: 
a) Lei Municl~al n.0 869, de 9-6-80, alterada nela de n.0 876, de 

14-9-80, autorizadoras da operação; 
b) Exposição de Motivos !do Benhor Mln!stro de Estado da 

Fazenda, encaminhando o pleito ao Senhor Presidente <la Repú
blica, favorável; 

c) Parecer do Conselho Monetário Nacional, favorável; 
d) Parecer da Dlretoria do Banco Central do Brasil pelo enca

minhamento ao Conselho Moneltáxlo Nacional e, posteriormente, à 
Presidência da :RepÍllbl!ca e ao Senado Feõ•.r&. 

4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no art. 
42, Item VI, da COnstituição; atendeu as normas legais (Resolu
ções n.Os 62, de 1975 e 93, 'de 1976), e, ainda, o estabelecido no Re-
gimento Interno (art. 106, Item ll). · 

5. Ante_ o eXlpOsto, opinamos no se~titdo da normal.tramlta
ç.áo do projeto, mna vez que constitucional e jurí-dico. 

Sala das COmissões, 30 de setembro de 1981. - Aloysio Chaves, 
Presidente - Murilo Bada.ró, Relallor - Hugo Ramos, vencido -
José Fra.gelli - Bernardino Viana - Tancredo Neves - Benedito 
Canellas - Aderbal Jurelna - Humberto Lucena.. 

PARECER N.0 900, DE 1981 

Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Raimundo Parente 

A Conri&sào de Economia, oomo conclusão de seu parecer sobre 
a Mensagem n.0 51, 'de 1981 do Benhor Presidente da República, 
apresenllou projeto de resolução que autoriza 'la Prefeitura Muni
cipal de Raul soares, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 
2.0 da Res. n.o 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal a 
elevar em Cr$.211.711.500,00 (duzentos e onze milhões, setecentos 
e onze mel e quinhentos cruzeirOs) o montante de sua divida con
solidada interna, a fim de que possa .oontratar operação de em
préstimo no valor global acima, junto à Caixa Económica Ido Esta
do de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação, destinada à construção de ·1000 (mil) 
unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de 
infra-estrutura uvhana necessárias, obedeci'da.; as condições adml
tid!l.S pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo". 

2. Na forma do art. 2.0 , Item rv, 'da Resolução n.o 132, de 
1979, do Senado Federal, as proposições que envolvem operações 
de crédito lntm-nas e externas, de qualquer natureza, em que um 
ou mais Munici~los sejam parte in wessada, deverão merecer es
.tudo e parecer desta Comissão. 

3. O projeto em pauta está relacionado com· a construção de 
1000 (mil) unidades hrul>!tacionals de Interesse social e execução 
das obras de infra-estrutura ur.bana necessárias. 

4. Pel:as rasões eJ<~postas, somos pela aprovação do projeto 
de resolução de autoria da Comissão oo Economia, ora sob nosso 
exame. 

Sala das Comlssões, 8 de outubro de 1981. - Agenor Maria, 
Presidente, em exercício - Raimundo Parente - Relator - Arno 
Damiani - Benedito Oanelas - Almlr Pinto - Aderbal Jurema -
Amaral Furlan - Alliaral Peixoto - Orestes Quéroia. 

PARECERES N's 901, 902 e 903, DE 1981 

PARECER N' 901, DE 1981 
i' ,. 

Da Comissão de Economia sobre a Mensagem n.0 1«.4, 
de 1981 (n.O 249/81, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta. para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Cascavel (CE), a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 24.702.600,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e 
dois mil e seisoontos cruzeiros). 

Relator: Senador José Lins 

Com " Mensagem n.0 144181, o Senhor Rr<esidente da Repúbli
·ca submiete à delihera,çã<> do Se!!!iaido Federal pleito da Prefeitura 
Mutrlcipal de Ce.&clwel (OE), que ol>j.el!iva oontratar, junto à CJalxa. 
Econõmloa. Federal, mediante a utllWação ide r=s do Fwndo 
de Apoio a;o Desenvolvlimento SOcial, a .seguinte operação de cré
d1to: 

'
4Carac.terísticas da; operação: 

A- Valor: Cr$ 24. 702.600,00. 
B-P~: 

1 - de c<a.rê!nei<t: 3 wnos; 
2 - de amortização: 12 anos; 
C- En0a.11goo: 
1 - juros de 6% .a.a., cobl'ados 1>rlmíesbralmenúe; 
2 - oorreçãt> mone1lãiria: 
a) 20% do fndke de varl:ação das ORTN sobre a pax

ce!a dest!nadà às esci>!as da zona =al (Or$ 16.895.400:,00); 
b) 40% do citado lnd!!lle sobre a pMceh destinad!a às 

esC'Olas da Z<ma ur<bao:1a (Cr$ 7.807.200,00); 

r> - Gaa1aJnltía: Vinculação de q;uotas do F1undp de 
PlartJcltpação dos Mrm.!clplos; 
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E - De~tinação doo recursas: oonstrução de 41 uni
dades escolares d-e 1.0 Grau, nos diversos distritos e na 
sede rdo Municipio. u 

O Oonse,lho M<>ll<!tárlo Nacional pronunciou-se ~:woraveimen
te 'ao pedido por entendê-lo téc:nico e finam:celram<mte viável, 
não devendo os compro:rrrissos decornen1t.es da opeiiação de crédirto 
s:ob exame aoa.n-etar maiores :pressões na execução orçamentária 
dos próxiln1os exercícios. 

No mérito, o empreendimento, a ser financiado pela presente 
operação de crédito se ·enquadrra em ea.sos análogos qUJe têm lne
recido a rucolhirda da Casa, a·té meSmo .porque se tra1ta de iniVes
time:nto com uma ru.ta. taxa .de !'1etO!'illO CUS!to/benefício~ 

Assi.m, acolhemos a monsagem nos tel'1Il110iS· do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.0 147, DE 1981 

Autoriza a Preftitnra Municipal de Cascavel (CE), a 
elevar em Cr$ 24.702.600,00 (vinte e quatro núlhões~ sete
centos e dois mil e seiscentos cruzeiros) o· montante de 
sua dívida consolidada interna. 

O Senado Fedel'al ~esolve: 
.B;rt. 1.0 É 13. Prefeitu...~ Munic:ip.al de Cascavel, Esta'do do 

Caa.rf., nos termos do art. 2.0 da R<:.Solução n.0 93, de U de outubro 
de 1976, do Senado Fed.eral, au;,o-riza.da a .elevar ·em Or$ 24.7U2.60V.OO 
(Vinte e quatro milhões, setecentos e dois mil e seis:cent'OS cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada interilla, a f:im de 
~;tue possa contratar emprésti·mo de igwal valor, junto à Cai:x:a 
Económica F.edera.I, mediante a utilização da •recursos do F·J.nrlo 
de Ap.oio aQ_ De.se:ovolvlme:nto Sorcial, destinado à corwtrução -de 
41 unidades escolares de 1.0 Grau, nos diversos distritos e na sede 
do Município, obedecidas as oondições admitidas .pelo Banco Ce:rutral 
do Br.a.sll, no respectivo p.roceroo. 

Art. 2.o Esta Resolução entra em vigor na rlata de sua publi
cação. 

Sala das Comis.sões, 9 de setembro de 1981. - Luiz Cavalcante, 
Presidente em exercício -:- José Lins, Relator - José Frag'elli_ 
Alberto Silva - Bernardino Viana - Teotónio Vilela. 

PARECERES N.0> 902 e 9C3, DE 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.0 147, de 1981, da 
Comissão de Economia que "autoriza a Prefeitura Muni
cipal die Cascavel (CE) a eleva rem Cr$ 24.702.600,00 (!Jir>to 
e quatro milhões, setecentos e dois mil. e seiscentos cru
zeiros) o montante de sua divida consolidada interna.-

PARECER N." 902, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
Relator: Senador Almir Pinto 
O Projeto sob e':x.ame, de autoria da· • Comissão de Ecrulomia 

do Senado Federal, como conclusão de seu pareceT sabre a Mozn
sagem n.0 144/81, do Senhor •Pnes1K1entie da República. autoriza a 
Prefeitura IVIu;niclpal de cascavel {OEJ a oontra:tar operaç.ã;o. de 
crédito no v:alor de Cr$ 24.70.2.600,00 (vinte e quatr:o :mllhões, 
ser.ecentos e dois mil e seiscentos cruZJeiroo:) destinada a financiar 
a cor!stl'ução de 41 unidades escoJa.res, em distritos daquele Mu
nicí,pio. 

O pedido de autorização foi formulOOo nos termos do precei
~uado no parágrafo único do art. 2.o da Resolt'!.ção n.0 . 93, de 1976, 
do s,~n;J.dO Federal, implicando, por oonsegUinte, a nio observân
cb dos Umite.s fixados pelo ;;.rt. 2.o da. Rle.510luçã.a n.0 62. de 
28-10-75, .tamb-ém da Câma•ra Alta do Congresso Nacional. 

Do ponto de v1sta que nós compete examinar veJ:ific:a--se que 
todas as formalidades foram atendidas, não havendo nenhum 
óbice à tramitação nonnal da presentE: proposição, porquanto é 
jm.·idíca, constitucional e_ de boa técnica legislatd.va .. 

Sala das Cmnissães, 30 de Setembro d.e 1981. - Aloysio Chave.s, 
Freslden~e - Almir PÍnto, Rela/.:or - Bernardino Viana - Hug{) 
Ram~s. ve-ncí·dO - Jcsé Fragelli - Murllo Bad::rró - T~ní'Tedo 
1\c.:ves - Benedito Cnnelias - Humberto Lucena. 

PARECER N." 903, DE 198). 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Almir Pinto 

A maté-ria soh a nos,s,a apreciação, já exaustivamente a.nali
s;~·da pela autora do Prujeto de ResoluçãJo, em tela, objetiva aut:.o
riza" a Prefeit,ura Municipal de Casca>el CGE), nos temws do que 
e.:::t&bc!ece o z..I"t. 2.0 da Resclução :n.0 53, d.e 1976, do Senado F:eder.s..·l, 
a ccn:..rJ.to.r op~ra0ão ct.2 crédito no valor de Cr$ 24.7ü2.600,00 {vinte 
e qu::..tro milhões, s-etece·:ntos e ãoiz mil e .seiscentos CilUZleiros) des
tinada a flnanciÇJ.r unid.ades escolares, naquele 1o.1:unicipio. 

A propiooição ·mereceu .a aoolhid.a da· Comi:ssão 'de Oo~nsti Cuiçá!O 
e Justiça, q t>e a e;ru!Je111deu .conforme os cânones legM.s, pertinentes 
;tO assunto. 

Noo aspectos que ~etem a este órgão Técruco examlnM, 
enten<lemos que o pl!ebbo ICletVa ser atelll(tldo nos •temoo dio proposto 
pela aom;.;são ~e Economia da Casa, visto que a opera~ <Le 
erédij)Q a se•r autorizada será (!e grande impacto sócio-oconônli
oo para a Rleg!áo !>eneficiada pelo investimento. 

Sala das C<Xmissões, 8 de outubro <le 1981. - Agenor Maria, 
Presidente em exerci<>lo - A.lm.ir Pinto, Relator - Arno Ua:miani 
- Benedito Canelas - Aderbal Jurema - Raimundo Parente 
- A'm.aral Furlan - Amaral Peixoto - Orestes Quércia. 

PARECERES N•s 904, 905 e 906, DE 1981 

PARECER N• 904, DE 1981 

Da Comissão de Economia. Sob!"~' a Mensagem núme
ro 145, de 1981 (n.0 250/81, na. origem), do ·senhor Presi
dente da. República, submetendo à ajll'Ovação do Senado 
Federal, proposta para que seja autorizada a Prefeitura 
Muni.cipal de Acaraú (CE), a contratar operaÇão de cré
dito no valor de Cr$ 10.531.400,00 (dez milhões, quinhen
tos e trinta e um mil e quatrocentos eruzeiros). 

Relator: Senador José Lins 

. Com a Mensagem n.0 145/81, o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefei
tura Municip~ de Acaraú (OE), que objetlva contratar, junto à 
Caixa Economwa Federal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SOcial (!"AS), a seguinte ope
-ação de crédito: 

''CaracteríSticas dR- ope~ão": 

A - Valor: Cr$ 10.531.400,00; 
B -,Prazos: 
1 - de carência: 2 anos; 
2 - de amortização: 8 anos: 
C - Encargos: 
1 - juros de 6% a.a.; 
2 - correção monetária correspondente a 20% do in

dice de variação das ORTN; 

:o - Garantia: Fundo de Participação dos !Munic!pios 
fFPM): 

E - Destinação dos recursos: construção de vinte 
unidades éscola~s na zona rural do município." 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente 
ao pedido por entendê-lo técnico e financeiramente viável, não 
devendo os compromissos decorrentes da operação de crédito sob 
exame acarretar maiores pressões na exeeução orçamentária dos 
próximos exercícios. 

No mérito, a construção de: unidades e~colares na zona rural 
se enquadra nas diretrtzes do Plano Nacional de Desenvolvimento, 
no tocante à fixação do homem ao campo, possibilitando-lhe o 
Integral aperfeiçoamento de suas aptidões. Ademais, o empreen
dimento apresenta uma alta taxa de retorno cus1x>lbenef!cio so
cial. 

A.Ssim1 acolhemos a mensagem nos termos do seguinte 

l'ROJJ!roO DE :RESOLUÇAO N.0 148, DE 1981 
Autoriza a Prefeitura. Municipal de Acaraú (CE) a 

elevar em Cr$ 10.531.400,00 (dez milhões, quinhentos e 
trinta e um mn e quatrocentos cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municlpel de Acaraú, Estado do Ceará, 

nos termos do art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 11 de, outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ ta.531.400,00 
(dez mühões, qulnhenJJos e trinta e um mil e quatrocentos cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada Interna, a fim de 
que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa 
Econômlca Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social CFAS), destinado a constru
ção de vinte unidades eseolares na zona. rural, daquele Municipio, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bl'llllil, 
no respectivo processo. 

Art. 2.o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação_ 

Sala das COmissões, 9 die seteml>ro de 1981. - Luiz Cavalcante, 
Presidente em exerc!clo - José IAns, Rlelator - Bernardino VIana 
- Alberto Silva - José Fragelli - Teotônio Vilela. 
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p~ N.os 005 E 900, DE 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.0 148, de. 1981, da Co
missão de EconO!DJ.ia, que "autoriza a Prefeitura Municipal 
de Acaraú (()E) a elevar em Cr$ 141.531.400,00 (dez mi
lhões, quinhentos e trinta e 1DI1 mll e quatrocentos cru
zeiros) o montante de sua dívida eonsolidada interna". 

PABEOKR N.0 905, DE J9sl. 

Da Comissão. de Constituição e Justiça 
Relator: Senador Almlr Pinto 
O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de !Economia do 

Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a !Mensagem 
n.0 145/81 do Senhor Presidente da República, autorizava a Pre
feitura !Municipal de Acaraú (CE) a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 10.'531.400,00 (dez milhões, qUinhentos e 
trinta e um mil ·e quatrocentos cruzeiros) destinada a financiar 
a construção de unidades escolares na zona rural do Municlpio. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do pre
ceituado no parágrafo único do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 
1976, do Senado Federai, !mplleando, por consegUinte, a não obser
vância dos llmites fixados pelo art. 2.0 da Resolução n.o 62, de 
28-10-75, também da Câmara Alta do Congresso .IN'acional. 

Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que 
todas as formalidades foram atendidas, não havendo nenhum 
óbice à tramitação normal da presente proposição, porquanto é' 
Jurídica, constitucion~l e de boa técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 1981. - ..Uoysio Chac 
ves, Presidente - Almir Pinto, Relator - Murilo Bada.ró - Tan
credo Neves - Leite Chaves - Humberto Lucena. - Benedito 
Canelas - José Fra.gelli - Berna.rdino Viana. 

PARECER N.0 906, DE 1981 

Da COiDJ,Issão de Municípios 
Relator: •Senador Almlr Pinto 
A matéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente anali

sada pela autora do Projeto de Resolução, em tela,. objetiva. auto
rizar a Prefeitura Municipal de Acaraú (CE), nos termos do que 
estabelece o art. 2.o da Resolução n.• 93, de 1976, do Senado Fe
deral, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 10.531.400,00 
(dez milhões qUinhentos e trinta e um mll e quatrccentos cru
zeiros) destiiÍada a construção de vinte unidades escolares na zona 
rural daquele munic1p1o. 

A proposição méreceu a acolhida da Comissão de Constitui
ção e Justiça, que a entendeu conforme os cânones legais, perti
nentes ao aSSUl;ltor 

!Nos aspectos que competem a este órgão Técnico examinar, 
entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos d!;~ proposto 
pela Comisaão de Economia da Casa, visto que a operaçao de· cré
dito a ser autorizada será de grande Impacto sóclo-econõmico para 
a Região beneficiada pelo investimento. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1981. - Apnor Maria, 
Presidente em exerclcio- Almlr Pinto, Relator - Arno Damlani 
- Benedito Canelas - Aderbal J'urema - Raimundo Parente -
&naral Fur!Jin - Amaral Peixoto - Orestes Quércia. 

O SR. PRES([)ENTE (Jarbas Passarinho) -O Expediente lido vai à 
publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser tido pelo Sr. !'>'-Secretário. 

E /ido o se?guinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 301, DE !981- COMPLEMENTAR 

Introduz alteração na Lei Complementar n.• 11, de 25 
de maio de 1971, visa.il.do ·reduzir a idade limite exigida 
para obtenção da apose~~cl..ooia por velhice, possibilitar 
a conc2-ssão do benefíCi() à. mulher do trabalhador rural 
e indicar a fonte de custeio para ·tanto. 

O oongres.so Na.cion!al ·dem'eta: 
Mt. 1.o !inbroduzam-se l1Ja LeJ. OomplementaJr n.• 11, de 25 

de mado de 1971, as ""'guintes mmllilcações: 
"Art. 4.o A .aporentad.Orta por ve!hilce . corr<>SipOnde·rá 

a uma prootação mensal "de vak>r !guru à m~tade d:o maLs 
alto "alâ!W mínimo, sendo d~viéla ·ao trrubalh!l.<k>r rural 
que tiv·er COilliPl€11Ja<1it cinqüeonta e· cinco é55) =~ de ldad~, 
.s.e do .sexo :n'l.la.séu1ino ou clnqüe.n.ta, .se do feminino. 

Parágrafo único. ·. A 'I!!PO!'enl;adorla .. de QlUie · trata este 
antigo pooe:rá ser oonced>da ao che® da unJ<iade IanúJjar 
e à sua mui!IJJer ou ·ao a.rrlailb, a.té o máximo .de dois c<J<)l· 
ponentes. 

Art. 16. 
I - da. =ntribul.ção de dois e melo por Cieii1Jto (2,5%) , 

d:evi<loa pelo produúox robre o va,Ior comereLaol dos produtos 
=&s e reoolbida.: 

Art. 2.o Esta Lei OO!nq;>lellllOOtar en1:orw'á em vlgor na data 
de sua ,publicação. 

.Airt. 3.0 .Eevogram-se "" dl5posdçôeS em contrárlo. 

.Justificação 

A tota'iida<lé dos sm<ll=tbs de trad>alhadores rura.ls do Pals 
estâ neiv!ndlroando a diminuição "~dia !élade-liumte exlgid<~ paJJa 
®benção da a,posmtadoria ;per velhire, como se p!elt-ooa. :nJO pmsen~ 

·te !Projeto de. lei que, .entretanto busca atender, particularmente, 
às sugestões oferecidas ao signatário pelos sindicatos de trabalha
dores rurais de Jaboticaba! (SP), Ap!aí, Santa Fé do Sul, Arara
qlll:a"a, Rhl.ópo.Jis e P<mã.po!J.s, tlod<J\l, aliás, 01.0 Estado de São il'aulo. 

o que se busca aleança.r .win i> projeto, l>asicamerute, e está 
eXJplicitado na ·em.·enta, é a ;tll~ da idJa:de-.J.im.ite de 55 amos 
para os tmballlhadores TUr'ais ,d.o·.seXO ll113.sculino e d~ 50 ano~ para 
<JG do !leminlno beo:n como a .!l110diftcação do texto do pal"agrafo 
úrtioo do art. 4: o dla Lei ooonj)leri:iênltlrur nP l!l/71, paTa o fim d:e 
)>ermltir que a . aposentadoria. !Por velh1ce possa ser ccmoedlda 
também à mulher do.JraJlaJlll>dor, mm>ulat!V1Mllenlte oom a desse. 

Além disto, trata a proposição de dar atend!men~ à exigência 
contida no pa.rágl13Jfo únltlo do art. 1615, da Constltuàçao, indteando 
a fonJte de cu~tell> S)li[dclente.palll!- suportai!' 05 .en<lll4'go.s <!eco1'rentes 
da eJ.:.ecuç.ão (Ia lei;" re aproVad~ ~10 pretende!llLOS ('Vej a.-se a nm:a 
n.."<lação d~ !!<> l.n:cJ.oo.F. ~ ll!rt. 15, que eleva,rpli!OOo 2,5% a contn
i:>ui<;ãro devida pelos pl'Oidutores rurals). 

Os motlvq.s jus"cadores " .. da. dlminluição <la ld:lJde-llm!te para 
apos;énrtado),'la no melo rural .são J>S mais oonh<lcidos pooslvels, de 
mO(!\> que nqs <Jil)l1timos de ;repeti-los cruwativramente. O fato é 
q;ue a medida é .iusta e deve sa:-. adloltada .prontamerute. 

Sala das Bessões; 13 .. de outubro de 1M1. - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇA.i:YCITADA 
LEI CO~AR ;N'.0 ''H, DE 25 DE MAJlO !DE 1971· 

AJJt. 4. o ii\. apo.Oeptll!clo!!'la 170r v;élhlce cowespol11CLel'á a uma 
pr~tação m~ €.0'Uiv3ilente a 50% (cinqüJeon 1la por o~nli:o l do 
salário mlnlmo de maiOr va!or ":ltO País, e será devdda ao traba
lhador 'rural que tiver conroletado'.65 (sessenta e cinco) anos de 
idade. 

P>àregrMo ú:rilob. N"ai> se!rá . ~el'i<ia " ·ap!Osentador!a a mais 
de UJih ~te da unldàde familia;r, Cll!Pando ~nas o bene
ficio ao :re.!IPeoti'I'O cllete ou aJl'l'ilmo. 

.Airt. 15. Os xooursos para o custeio do ProgJCanl<l. de Assistên
cia aiO Traibalhador Rural provirão das segumtes forutes: 

I - dá oonti'ibuição de 2.% (dois iJ>Ol: celt1to l devida pelo 
prodnltor, sobre o valor .eomeltial dos ·prod'lllÚOS rurals, e recolhida: 

• ·- ................ ~ ••••••• + •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·(As Com!s86e3 de- donstttuição e Just:4;a, de Legis
Uzção Social e de Econom:ln_ J 

O SR. PRESIDl.i'iTE (Jarbas Passarinho) - O projeto lido será 
publicado e remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicãção- que será lida pelo Sr. }9-Secretário. 

E lida a seguinte 

Em 14 de outubro de 1981 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a V. Exelência que me ausentarei do País a 
partir de 15-ID-=1981, para, devidamente autorizado pelo Sen•ldo, na forma 
dos arts. 36, § 29, da Constituição e 44 do Regimento Interr·o, participar, 
como Observador Parlamentar, da- Delegação do Brasil à XXXVI Sessão da 
Assembléia Geral das Nações Unidas. 

Atenciosas saudações, - Aderbal Jurema. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A presidência fica ciente. 
Há oradores íncritos . 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO - (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Não posso me furtar a tecer considerações sobre o que escreveu, sâbado 
último, lO do mês em curso, um· editorialista do ''Jornal de Brasília", a 
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respeito do Plano de Assistência e Desenvolvimento dos Municípios, através 
do qual o Ministério do Interior pretende investir pesados recursos, nestes 
próJ~o:.imos anos. 

A idéia preconiZada pelo Exm9 Sr. Ministro Mario Andreazza, vem ao 
encontro do que foi exuberantemente discutido, nas Comissões e no Plenário 
do_ I Simpósio Brasileiro de Estudo do Desenvolvimetno dos Municípios, 
realizado em setembro do ano passado, na cidade de FOrtaleza, certamente 
este, patrOcin,ado pela Associação dos Prefeitos do Cearã -APRECE, com a 
participação de um alentado número de prefeitos e vereadores de comunas de 
todos os Estados Brasileiros. 

Teses importantes e até mesmo explosivas foram -debatids, todas 
unânimes em apontarem o empobrecimento crescente das Municipalidades· 
nacionais, sem capacidade financeira para execução de um modesto 
programa administrativo. 

A centralização de recursos pela União e pelos Estados~ muito mais por 
parte daquela, deixa, as nossas Edilidades sem qualquer autonomia no setor 
financeiro. 

Certa feita, num dos primeiros pronunciamentos que fiz no Senado, fiz 
sentir que as estatísticas brasileiras são ~abidamente falhas. Então, as que 
dizem respeito aos municípios têm um atraso médio de três anos. 

Assim é que fui buscar no Anuário Estatístico Brasileiro de 1977, os 
seguintes dados: Entre os anos de 1970 e 1976 em cada um deles a União tem 
superavit entre a receita estimada e a receita efetivamente arrecadada. 

Os Estados a equilibraram entre 70 e 72 e a superaram a partir daí. 
Os Municípios tiveram sempre déficits entre 70 e 73 sendo de se 

presumir, por falta de dados oficiais, qtie a tendência se tenha mantido ou 
piorado, se bem que haja uma ligeira- expectativa de melhora, face ao 
pequeno percentual da participação no ICM e do Imposto de Transmissão de 
Bens Imóveis, este a partir de janeiro de 1982, dividido que será de partes 
iguais, eTitre Estado e Município. 

Para determinados Estados é tão insignificante este imposto que, no caso 
do Ceará por exemplo, sua arrecadaçã_o chegarã a 150 milhões de cruzeiros, 
cabendo como se poderá constatar 75 milhões para serem divididos por 141 
municípios! ... Lógico que as maiores comunas, pelo maior número de bens 
comerciados ficarão com um quinhão maior; e os menores com quantias tão 
insignificantes que não vale mencionar. 

Num ligeiro retrospecto, para se ter idéia de verdadeira posição das 
arrecadações municipais, tirante oS três impostos diretamente cobrados pelos 
Municípios: Predial, Territorial Urbano e de Serviços, iremos encontrar o 
quadro seguinte: Em 1965 a União participava da arrecadação geral Com 
63,9%, passando essa participação a 72,9% em 1975. 

Nc.- mesmo período a dos Estados foLredui:ida de 31,2% para 24,5% e a 
dos municípios muito pior, de 4% para 2,6%, o que deixa bem claro que a 
Reforma Tributária de 1966 fo'r'taleceu apenas a União, enfraquecendo 
tremendamente os Estados e MunicíPios. 

Enquanto isto acontece, em relação ao nosso Brasil iremos encontrar 
níveis bem distintos em outros_ países que fortalecem financeiramente a 
unidade municipal, como ce/ufa mater da nacionalidade. Por isto mesmo, 
nações fortes como os Estados Unidos da América do Norte que reservam 
para os seus município.s-49%, da sua renda ficando por conseguinte com 
apenas 51% para a União; a Inglaterra reserva 39% da sua renda para os 
municípios, ficando com 61% para o país; a França resreva para os 
municípiÓs 38% e a Itália 34%, ficando a nação com 62% e 66%, 
respectivamente. 

O Sr. Mauro Benew'des- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO- Com o -maior prazer. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Almir Pinto, V. Ex• como 
municipalista tradicional, c_om uma inestimável folha de serviços prestados à 
defesa dos interesses das comunas brasileiras traz hoje a debate, uma vez 
mais, a questão relacionada com a situação tributária dos municípios do 
nosso País. Devo dizer a V. Ex~ que há poucos dias realizou-se na cidade 
catarinense de Joinvile um seminádo reUnindo os prefeitos eleitos na legenda 
do Partido do Movimento Democrático_ Brasileiro. Do ternário apreciado 
naquele coitclave constava exatamente um item pertinente às escassas rendas 
atribuídas aos municípios do nosso País. Neste em que V. Ex• se ieporta ao 
atendimento, por parte do Ministério do Interior, de reivindicações desses 
mesmos municípios, eu preferiria destacar - e creio ser este o ponto de vista 
de V. Ex~ -que seria muito mais significativa a consignação de recursos, 
através de uma distribuição correta da receita do País, do que se atribuir a 
uma pasta a concessão a título de magnanimidade de ajuda a essas mesmas 
comunas. Portanto, acho que V. Ex• pela tradição de sua luta se insere entre 
aqueles que desejam muito mais o fortalecimento dos municípios, através de 

uma exata distribuição da receita do País do que uma concessão de auxílio ou 
de ajuda, como pretende fazer em 1982 o Ministério do Interior. 

O SR. ALMIR PINTO - Agradeço o aparte de V. Ex• e tenho a 
impressão de que sendo uma verba extra-orçamentária e visando, sobretudo, 
prefeituras de pequeno e médiO porte, pretende o Ministério do Interior dar 
como qUe um alento a essas pobres municipalidades, há t~ês anos a braços 
com a estiagem. . . 

De forma que, é copto eu digo e jâ repeti algumas vezes: teremos a todo 
custo de fortalecer as municipalidades, porque jamais teremos nação forte 
com municípios fracos - não é minha esta expressão; talvez muitos 
estadistas jâ a tenham dito. 

O Sr. Bernardino Viana- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO - Com o maior prazer, Senador Bernardino 
Viana. 

O Sr. Bernardino Viana - No momento em que V. Ex• focaliza o plano 
que está sendo elaborado para o Ministério do Interior para destinar verbas 
de investimentos de capital para as prefeituras, queria também lembrar a V. 
·Ex~ a nova distribuição de verbas fixada pela Secretaria de Planejamento, 
através da SAREM, no sentido de beneficiar os munÍcípios de 3.200 a 6.400 
habitantes, estabelecendo o mínimo para o Fundo de Participação dos 
Municípios de Cr$ 21 milhões e 300 mil para este ano. Isto equivaleria ao 
totaf do que recebiam os municípios de até 10.200 habitantes. Essa decisão 
vai fortalecer grandemente os pequerios municípios, e cerca de 40% dos 
municípios brasileiros, segundo levantamento por mim realizado lá no meu 
Estado vão ser beneficiados com _essa medicl.a. Inclusive, municípios cfue 
arrecadavam pouco mais de seis milhões de cruzeiros vão passar a receber, 
este ano Cr$ 21 milhões. Era o aparte que desejava dar a V. Ex• 

O SR. ALMIR PINTO - Agradeço a V. Ex• Devo dizer que já tinha 
conhecimento desse fato. No mês passado, esteve aqui uma Comissão da 
Associação dos Prefeitos do Ceará - APRECE - tendo à frenle o seu 
presidente, o prefeito de Aracati, o Sr. KJeber Godim, e tivemos uma 
audiência com o Dr. Paulo Lucéia, da SEPLAN. Na ocasião,-S. S' nos falava 
justamente sobre esse reforço financeiro para as comunas de_ pequena 
população e bãixa renda, que passarã a ser como que uma verba 
orçamentária a ser incluída no pr~prio orçamento daquelas prefeituras. A 
propósito dessa ajuda do Ministério do Interior, farei um comentário à parte 
quanto a prioridade e classificação dessas cidades de pequeno e médio porte. 
Se der tempo, depois da leitura que estou fazendo deste meu despretensioso 
pronunciamento, nós iremos apreciar o critério, que, de alguma maneira, não 
é lú muito justo, quando se refere, por exemplo, a cidades de pequeno porte, 
aquelas de 50 mil habitantes. Ora, para o Norte e o Nordeste, prefeitura de 
cidade de 50 mil habitantes é uma prefeitura de grande porte, uma cidade 
como Maranguape, no Ceará, uma cidade como Currais Novos, Como 
Caicó, no Rio Grande do Norte- eu já não falo em Picos, porque Picos é 
uma pré-capital, em homenagem ao nobre Senador Helvídio Nunes, filho 
ilustre daquela terra- e, por conseguinte, não é um crifériO ·muito acertado. 
Mas, se der tempo, nobre Senador Bernardino Viana, nós vamos discutir a 
questão da prioridade e da classificação e como deverá ser feita a distribuição 
desses recursos. Eu agradeço a V. Ex" 

Diante do exposto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é por demais justo o 
apoio que o Ministério do Interior se propõe dar aos Municípios, embora 
outros fatos imponham ao articulista o constrangimento de ·~duvidar da 
eficácia de qualquer programa de investimentos que se implemente através de 
repasses às prefeituras". Sem pretender generalizar, como ele mesmo diz, 
para não ser obviamente injusto, devemos reconhecer, diz o editorialista: 
"'que um grande número de prefeituras não possui capacidade administrativa 
para operar investimentos com nível sequer razoável de eficiência, e muitas 
delas, lamentavelmente, são geridas por prefeitos pouco atentos ao dever de 
probidade que indissoluvelmente obriga seus cargos." Acredita ainda que .. o 
problema da probidade, de fato, assume características alarmantes no nível 
da administração municipal do país". 

Como prefeito que fui de um dos grandes municípios digo grandes 
porque, como eu disse hã pouco, o Município de Maranguape tem hoje, 
quase IOO mil habitantes. Nos idos de 1940, quando fui seu Prefeito, 
Maranguape, teria uns 35 mil habitantes àquela época; e, já era um grande 
município do Estado do Ceará, vizinho à Capital, Fortaleza. Mas dizia eu, 
como prefeito que fui de um dos grandes municípios cearenses, e que 
antecedeu a promulgação da Constituição mais municipalista do País- a de 
1946, que proporcionou às comunas certa autonomia financeira, pude 
constatar que,_ àquela época, década de 40, os Edis_ sofriam mais as 
consequências do despreparo para o cargo do que mesmo falta de probidade 
administrativa. 
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Tanto um quanto a outra, ainda permanecem; porém, posso afirmar ser 
o despreparo bem maior do que a improbidade, principalmente no meio 
ruraL 

Quanto a fiscalização dos gastos prefeiturais, é realizada em alguns 
Estados da Federação pelos Tribunais de Contas estaduais que, como q 
próprio articulista reconhece, estão desaparelhados para fazê-la com eficácia. 

Acontece, porém, que uns poucos Estados criaram um órgão específico 
para a tomada de contas das suas Prefeituras e realização de audítagens 
quando são denunciados atos menos probos dos Edis. 

Refiro-me aos Conselhos de Contas dos Municípios - CCM que 
examinam os balancetes, opinam sobre a sua aprovação ou_ desaprovação 
pelas Câmaras Municipais a quem, em última instância cabe aprovar ou 
desaprovar as contas dos Edis. 

Esses Conselhos, através de conselheiros designados pela presidência, 
realizam auditagern quando pesam sobre o Edil denúncias na maneira sub
reptícia de administrar a coisa pública. 

De memória, poderei citar alguns Estados da União que dispõem de 
CCM: Ceará, Bahia, Espírito Santo, Paraná e Goiás. 

Os seus membros, todos recrutados entre brasileiros com a idade limite 
de 35 anos, são submetidos pelo Governador do Estado ao referendum da 
Assembléia Legislativa, que em votação secreta darã o agrement para a 
nomeação pelo Executivo. 

Acontece; em relação aos Conselhos de Contas dos Municípios, o 
mesmo ritual obedecido em relação às indicações para os tribunais do País. 

Quanto a maneira de como deverão ser geridos os recursos do Plano de 
Assistência e Desenvolvimento dos Municípios oriundos do Ministério do 
Interior, sabemos que a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
- SUDENE- poderá confiar o encargo de orientação, planos e projetes, às 
Superintendências Estaduais, e as obras serem executadas pelos Prefeitos 
Municipais com a fiscalização da SUDENE, a quem caberá a devida 
prestação de contas ao Tribunal de Contas da União. 

Seria esta apenas uma idéia, já _que se trata de verbas extra-
orçamentárias. -

Que venham os recursos prometidos, porque- u~a vez bem aplicados 
resultarão em inestimáveis benefícios para as cidades de pequeno e médio 
porte do Brasil. 

O que importa é que seja apressado o apoio prometido aos Municípios, 
ficando o modusfaciendi a critério dos técnicos do Ministério dO Ilúerior, se 
bem que sejam acolhidas, assim acredito, sugestões para evitar abusos e 
incorreções no investimento dos recursos destinados com o melhor dos 
propósitos de apoio às Edilidades brasileiras. 

Serão sete bilhões de cruzeiros a serem empregados em obras sociais e de 
saneamento em cidades de pequeno e médio portes, o que poderá beneficiar a 
um m~lhar de comunidades carentes de apoio por parte do Ministério do 
Interior. 

Sr. Presidente, na verdade nós vamos encontrar no Jornal de Brasflia os 
critérios de como se faria a distribuição desses recursos. 

E, já que me resta algum tempo, passo a falar sobre a questão da 
prioridade, como relatado pelo Sr. Adriano Lafeta, editorialista do Jornal de 
Brasília. 

Diz ele: 

Prioridade 
A parte o aspeéto político, quase dois mil pedidos de prefeitos 

estão sendo .examinados pelos técnicos_ da secretaria-geral do 
ministério do Interior, segundo uma ordem de prioridades que 
privilegia os municípios localizados nas regiões económica e 
socialmente mais carentes, notadamente o Norte e o Nordeste do 
País. 

Ao mesmo tempo, destaca-se os projetas que apresentem 
soluções para problemas críticos, como aqueles causados pelas 
enchentes e erosões. Para esses casos, determina o programa que a 
seleção seja feita em primeira etapa, mediante o estabelecimento de 
prioridades para os pedidos pendentes. 

Há também um critério de natureza intramunicipal, segundo o 
qual serão escolhidos, como primazia, setores onde a realização das 
obras atenda às n~essidades básicas da população, levando-se em 
conta, ao mesmo tempo, a possibilidade futura de implantação e 
operacionalização de serviços a nível local. Neste contexto, frisa o 
programa o caráter social de atender a classe de menor poder 
aquisitivo. 

E enfim, nos casos de atendimentos a médio prazo, a ordem é 
.. procurar atender, particularmente, projetes de pequeno e médio 
porte, mas de grande repercussão social, ao nível das comunidades 

{saneamento geral, obras urbanas, reparação de danos causados e 
equipamentos municipais por calamidades públicas, etc)". 

Dentro dessa sistemática de médio prazo destinada a ordenar o 
atendimento dos municípios selecionados, serão obedecidas as 
seguintes prioridades: obras que por seus atributos locacionais e 
intra-urbanos, permitam complementar as atividades das cidades de 
maior escala; obras inseridas em programas especiais de 
desenvolvimento regional (POLONOROESTE, 
POLOAMAZONIA, POLONORDESTE e outros); obras que 
conduzam ao aproveitamento dos fatores de produção locais, 
principalmente através de ações tecnOlógicas simples; obras que 
traduzam na solução dos problemas sociais, dentro de padrões 
simplificados, com baixo custo de implantação e operação; e obras 
que solucionem problemas que militam o desenvolvimento 
municipal. 

Essas são as prioridades. 

Classificação 
Não há critérios de definição do que sejam uma cidade de 

pequeno porte. Os técnicos-do Ministério do Interior, para facilitar 
o entendimento, dizem que são aquelas com menos de 50 mil 
habitantes. 

Foi o que eu disse: cidades de cinqilenta mil habitantes, no Norte e 
Nordeste, são consideradas cidades de grande porte; conquanto consideradas 
de pequeno porte, São Paulo, por exemplo. 

No entanto, lembram que essa média varia de região para 
região. Pof exemplo, uma cidade deste porte pode ser considerada 
pequena em São Paulo e grande no Norte do País. 

O programa de atendimento às capitais e cidades de porte 
médio, que segundo o Ministro Mário Andreazza vai aplicar 200 
milhões de dólares entre o ano passado e 1983, assiste no momento 
a cerca de 130 centros urbanos. Destes, Pelotas (RS), Campina 
Grande (PB), Florianópolis (SC), Juiz de Fora e Montes Claros 
(MG), Vitória (ES) e PetrolinajJuazeiro (PE e BA) recebem apoio 
do Banco Mundial - BIRD. 

Sr. Presidente, eram essas as considerações que, nesta tarde, desejava 
fazer, sobre esta boa quantia de sete bilhões de cruzeiros, que o Ministério do 
Interior pretende diStribuir em obras nas cidades de pequeno e médio porte 
da nossa querida Pátria. Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Evelásio Vieira. 

OSR. EVELiSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Ainda na hora do Expediente, 
concederemos a palavra a quatro Srs. Senadores, para breves comunicações. 

I.nicialmente, tem a palavra o nobre Senador Louríval Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Continuo recebendo diariamente estimulante correspondência, 
proveniente de quase todas as Unidades da Federação, manifestando 
irrestrito apoio, e aplaudindo a campanha contra o vício de fumar, que tem, 
no Senado Federal, a sua maior base de sustentação e dínamo propulsor. 

São cartas e telegramas em que se destacam a plena conscientização e o 
entusiasmo de professores universitários, cardiologistas e médicos, em geral, 
educadores, empresários, líderes estudantis e sindicais, jornalistas, 
estudantes, sacerdotes, prefeitos, vereadores, autoridade.!- f~u~Jais, estaduais e 
municipais, dirigentes de variadas entidades, e assim por diante. 

Os recortes de jornais que me chegam às mãos contendo notícias, 
reportagens, artigos e depoimentos diversos de pessoas que fumam, ou 
deixaram de fumar, estão-se acumulando de tal forma que, à medida em que 
a campanha contra o excessivo consumo de cigarros se amplia e adquire 
maior intensidade, e serã possível ter em mãos material suficiente para as 
mais variadas pesquisas e estudo sobrC a matéria do insidioso vício de fumar. 

Ainda recentemente, comentei, desta tribuna, as notícias divulgadas em 
o Estado de S. Paulo, de terça-feira, I~' de setembro de 1981, em que se 
transcreviam cartas do Rotary Clube de vários Municípios do Paraná, 
principalmente do Rotary Clube <je Ponta Grossa, dirigidas ao Presidente do 
Senado Federal, eminente Senador Jarbas Passarinho, reafirmando sua 
entusiástica solidariedade aos Senadores que se posicionaram contra o 
traiçoeiro vício, e se engajam na mencionada campanha. 
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Hoje, todavia, tenho a satisfação de levar ao conhecimento dos 
eminentes Senadores, um documento de singular importância pelo seu 
alcance c significado. 

Refiro-me à carta que me foi eriviada pela Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias, subscrita pelo seu Diretor de Comunicações 
Públi~1s para o Brasil, o Reverendo Jason G. Souza, de São Paulo. 

Trata-se do posicionamento dos mórmons, como são conhecidos os 
1integrntes dessa Igreja, organizada em 82 países, que funciona desde 1853, 
nos Estados Unidos, de onde se irradiou para o mundo inteiro, e conta com 
cerca de 5 milhões de membros, dos quais 150.000 no Brasil. 

A!iás, desde o início de suas atividades, que os mórmons vêm advertindo 
o povo contra os malefícios de fumo e os demais vícios, como o alcoolismo e 
as drogas, contribuindo, assim, para a defesa da saúde e integridade 
biopsíquica da população brasileira. 

Desejo, porconseguinte, felicitar, na pessoa do Reverendo Jason G. 
Souza, os abnegados 150.000 mórmons do Brasil, integrados na humanitãria 
campanha que o Senado Federal vem prestigiando, passando' a lê-la, para 
conhecimento desta Casa: 

A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS 
São Paulo, 16 de julho de 1981. 

Exmo. Sr. 
Dr. Lourival Batista 
DD. Senador da República 
SQS 309 Bloco G Apto. 402 
70.000 - Brasília - DF 

Ref.: Campanha Contra o Uso do Tabaco. 
Prezado Senhor Senador. 
Emocionado ouvi na semana que findou o seu discurso transmitido no 

programa ·~A Voz do Brasil" onde V. Ex• com riqueza de argumentos, 
combate o uso indevido do tabaco em suas mais variadas formas de 
apresentação. 

Em nome dos 150.000 membros de nossa Igreja apresento, aproveitando 
a presente, os cumprimentos a V. Ex• e o reconhecimento pelo grande 
trabalho desenvolvido no cumprimento de seu mandato visando a melhoria 
d<IS condições de saúde de nosso laborioso povo. 

Nossa Igreja, hoje organizada em 82 países, falando 42 idiomas e com 
cinco milhões de membros, desde 27 de fevereiro de 1.855, vem alertando o 
povo a respeito dos malefícios do fumo no organismo humano. Talvez por 
esta razão os mórmons, como somos chamados, apresentam o mais baixo 
índice de câncer do mundo. 

Orando para q~e o nosso querido Pai Celestial continue a abençoá-lo em 
suas grandes responsabilidades, aqui nos despedimos com o mais elevado 
respeito. - Atenciosamente, Jason G. Souza, Diretor de Comunicações 
Públicas, Área Brasileira. 

Sr. Presidente: 
Solicito que sejam incorporados a este meu pronunciamento, o 

documento intitulado '"Um Novo Desafio", publicado no Jornal Brasileiro de 
Mediâna, edição de maio de 1979, que condensa aspectos importantes da 
campanha antitabágica e a carta do Dr. Milton Lobato, livre docente de 
Tisiologia e Pneumologia da Faculdade Nacional de Medicina e membro 
nato do Conselho Deliberativo da Associação Médica do Estado do Rio de 
Janeiro, publicada, no Jornal do Brasil, de 5 de outubro de 1981. (Muito bem! 
Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL 
BAPTISTA EM SEU DISCURSO. 

UM NOVO DESAFIO 

O homem moderno traz consigo, inconscientemente, uma opaca vocação 
suicida. Nascido para conviver, ele se fecha em uma concha impermeável e 
rígida, onde apenas sobrevive. E, pouco a pouco, ele se esquece do ·~outro". 

O .. outro" é o seu semelhante; o "outro" é também o seu ambiente. 
Extinta, assim, a seiva de amor que o percorria, o homem, como um ser 
solitúrio e não mais solidário, os repele e agride. No dizer de Batisse, em um 
pcriodo nil.lítO ·curto-de sua-nistôtiã; relatÍVãiliente curta também, •~o homem 
~m tal maneira subjugou a natureza que está a ponto de matá-la". 

Quebrada essa harmonia primitiva e essencial, o homem, eleito para 
reinar, passa a ser, então, e cada vez mais, um escravo de seus hábitos e de seu 
ambiente. 

Divorciado de si mesmo, hostil a seus semelhantes e nocivo a seu meio, 
começa ele agora a se autodestruir. 

E de fato, libertado, graças ao espetacular progresso da Medicina, das 
grandes, graves e sucesivas epidemias que assolavam o Mundo, o homem 

criou para seu deleite uma nova epidemia, tão devastadora como as antigas e 
mais que elas insidiosa e assassina. 

O uso imoderado do fumo, que mais e mais se generaliza, condicionou 
em verdade o _advento de uma nova, lenta e permanente pandemia. 

Ao contrãrio das demais, habitualmente agudas e periódicas, o 
tabagismo é uma epidemia crônica e constante. Seu agente etiológico, o 
cigarro, é um tóxico atraente, perfeito, que se adquire direta e 
voluntariamente, em qualquer esquina e a baixo preço. Sim, que se compra 
barato, mas se paga caro. 

Daí por que Joseph Califano, da Secretaria de Saúde, Educação e Bem
Estar Social dos Estados Unidos, assegurou recentemente que, .. hoje em dia 
não pode haver mais dúvidas de que o fumo ê, em verdade, um suícidio em 
Câmara lenta". Jornal Brasileiro de Medicina, Maio- 1979. 

MAGNITUDE DO PROBLEMA 

A produção mundial de fumo está estimada em 5 milhões de toneladas 
ao ano, o que corresponde, aproximadamente, a 2 trilhões de cigarros. Para 
esse volume espantoso, o Brasil concorre com 250 mil toneladas ou seja, 100 
bilhões de cigarros. 

Mesmo assim, uma subsidiária da British American Tobacco Company, 
que já retém 84% do mercado nacional de fumo, pretende inverter, só em uma 
de suas agências, 350 milhões de dólares, a fim de elevar a sua produção de I 
bilhão e duzentos milhões para 1 O bilhões de cigarros por mês, nos próximos 
oito anos. 

A venda de cigarros em 1977 excedeu em 56% a do ano anterior, 
revertendo para os cofres amplos da companhia a importância global de 2 
bilhões de cruzeiros. 

E, mediante a aquisição de 12 mil hectares de terra no Cerrado, no nosso 
Cerrado, pretendem elevar, até 1982, em mais. de 24 toneladas, a· sua 
produção anual (conforme o projeto oemini). 

Esta espantosa escalada de progressão e lucros, por parte de uma 
indústria que mantém no país 300 mil postos de venda, 18 mil empregados e 
opera em convênio com 55 mil agricultores, reflete-se naturalmente em sua 
marcada contribuição à receita global do país. 

Só o IPI sobre o fumo representou, em 1977, quase 12% de toda a receita 
tributária nacional, alcançando no ano passado a cifra recorde de 30 bilhões 
de cruzeiros. 

Deslumbrado com a vertiginosa escalada desses lucros, assim falou 
recentemente Mr. Alan Long, seu ilustre e satisfeito vice-presidente: 

"O brasileiro é um bom fumante. O consumo per capita nos centros 
urbanos se situa na mais alta faixa do mercado mundial." E assim concluiu, 
lriunfalmente, o seu relatório: 

CARTA DE SALVADOR 
"Agora. tiramos o pé do freio e a ordem é expandir." 
Este é o panorama altamente estimulante, visto da ponte de comando de 

um próspero e competente "industrial, através da pequena angular da 
economia. 

ECOLOGIA E EPIDEMIOLOGIA 
Vejamos agora o outro lado da medalha, olhado através das grandes 

angulares da ecologia e da epidemiologia. 
No ponto de vista ecológico, não devemos esquecer, antes reconhecer e 

propalar, que cada hectare de plantação de tabaco, nos países em 
desenvolvimento, obriga à devastação de outro tanto de floresta, a fim de 
gerar o calor necessãiio à fermentação da nicotina. Cada 300 cigarros 
fabricados exigem a queima de uma árvore. 

Assim, um só fumaitte médio, destrói, inconscientemente, duas árvores 
por mês. E já somos 25 milhões de fumantes. 

~as não é só; 30% de todos os incêndios ocorridos em florestas, aviões, 
hotéis, museus e outros edifícios são provocados por cigarros. 

Também é outro o panorama, no ponto de vista estritamente 
epidemiológico. 

Conforme nos assegura a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo 
é, reconhecidamente, o maior problema de saúde pública do mundo moderno 
e um dos rpaiores desafios com que se defronta a Medicina Preventina de 
nosso-u~mpo;--- --------------------------- ------ --------

0 importante relatório. apresentado em 1964 pelo Diretor Geral de 
Saúde dos Estados Unidos, afirma que o coeficiente de mortalidade geral foi, 
entre os fumantes, 70% superior ·ao áe não fumantes, chegando a 500% rios
C"Jsos de bronquite e de enfisema e 1.000% nos de câncer no pulmão. 

E no terceiro relatório, publicado em 1978, apoiado sobre 30 mil 
pesquisas rigorosamente acompanhadas, o novo diretor, Julios Richmond, 
reafirma; .. 0 Fumo é a princiPal cauSa de câncer de pulmão, tanto para os 
homens como para as mulheres.". 
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Joseph Califano apoiado nas conclusões desse mesmo relatório diz que 
"o fumo é a maior causa previsível-de morte nos Estados Unidos." 

Pode-se hoje afirmar que, em decorrência do uso do tabaco, morrem 
naquele país mais de 360 mil pessoas por ano, otrseja, cerca de I .000 por dia, 
40 por hora ou 0,7 por minuto. 

No Brasil, pela mesma razão, falecem, no mínimo, 100 mil pessoas por 
ano, ou seja, 8.333 por mês, 277 poi' dia ou 12 por hora. 

Pode-se assim afirmar que, de cinco em cinco minutos, morre um 
brasileiro, em decorrência do vício. 

Já é reconhecido em todo o mundo que o consumo de cigarro é o fator 
etiológico mais importante~ de várias enfermidades mortais ou incapacitantes, 
especialmente o infarto do miocárdio, o câncer do pulmão e da laringe, a 
bronquite crônica e o enfisema. 

Como o reconhece Chretien, o fumo não é somente o nosso inimigo 
número um em patologia respiratória, mas, sim, um dos maiores fatores já 
reconhecidos de redução de longevidade. 

·No amplo inquérito de Hammond, realizado nos Estados UnidoS, 
cobrindo mais de I milhão de pessoas, ficou comprovado que os fumantes de 
mais de um maço tinham a sua vida rCC:uzida em 25%. 

O 3~ Relatório Norte-Americano deixou também evidente que os 
fumantes correm um risco 70% maior de morrer inais cedo, e este risCo vai até 
IOO% entre os que consomem mais de dois maços por dia. 

Já se comprovou, também, que a média de vida de um fumante a partir 
de 20 anos não vem progredindo desde 1920. O uso do cigarro, anula, assim, 
todo o lucro obtido, nesse particular, com as aquisições cieritíficas dos 
últimos 50 anos. E já se sabe com certeza suficiente que, para cada cigarro 
fumado, o homem perde cinco minutos e meio de vida. 

O perigo de um ataque cardíaco para as mulheres que fumam e, ao 
mesmo tempo, fazem uso de pílulas anticoncepcionais, ê 10 vezes maior do 
que entre as outras mulheres. 

E no entanto, esquecidas de que o fumo acelera o envelhecimento, são 
elas exatamente mais relutantes em deixar o vício. 

Conforme nos assegura- Blundi, a mortalidade causada pelo complexo 
bronquite crônica~efisema pulmonar aumentou 600% nestes últimos 10 anos. 

O excesso de fumo não apenas mata como, sobretudo, incapacita. Nos 
Estados Unidos II milhões de casos de enfermidades respiratórias foram 
assinalados, em decorrência de cigarros, o que determinou no mesmo ano, 
uma ausência ao trabalho superior a 77 milhões de dias. 

Por outro lado, o tabaco, no ponto de vista da patologia respiratória, é 
um criminoso perfeito. 

Um mililitro de fumo, proveniente de um só cigarro, vai criar no 
ambiente do fumante uma atmosfera cuja densidade supera as maiores 
concentrações encontradas entre os demais poluentes urbanos. 

Esta corrente secundária é aspirada pelos seus conviventes, que se 
tornam assim fumantes de segunda mão, ou fumantes passivos, com todas as 
trágicas conseqUências daí decorrentes. 

CARTA DE SALVADOR 

Este aspecto coletivo, que torna o tabagismo, de uma certa forma, uma 
doença contagiosa, é um ângulo novo do problema que mais ainda acentua a 
sua gravidade. Em conseqüência, hâ um aumento evidente de 33% na 
incidência de molêstias respiratórias entre os "contatos" dos grandes 
fumantes. Fletcher, uma das mais autorizadas vozes contra o fumo, afirmou 
recentemente que, se todos os fumantes parassem de fumar, as 
broncopneumopatias obstrutivas crónicas e suas graves repercussões sobre a 
mortalidade e a incapacidade de trabalho desapareceriam dentro de uma 
geraçã_o. 

RAZOES DE UMA CAMPANHA ANTITABÁGICA 

Bem apoiado em inúmeros e seguros trabalhos internacionais, 
referendados especialmente pelos pronunciamentos da Organização Mundial 
de Saúde, pelas pesquisas pioneiras do Real Colégio de Londres e pelos 
Relatórios da Secretaria de Saúde dos Estados Unidos, o Governo jâ possui o 
respaldo científico necessário para implantar no País uma política nacional 
contra o fumo, nela incluindo programas a curto, médio e longo prazos, 
dentro todavia de uma estratégia só, que visarã, em suas últimas etapas, a 
erradicação do vício. 

O pronunciamento da OMS assegura que "o controle do hâbito de 
fumar cigarros fará mais pela saúde do homem e sua expectativa de vida do 
que qualquer outra ação de Medicina Preventiva". 

Face aos enormes interesses económicos em jogo, aos atrativos sutis do 
tóxico e à sua inteligente propaganda, face ao comportamento suicida da 
sociedade atual e da filosofia imediatista das gerações de hoje, devemos 
permanecer em estado de vigilância permanente. 

A Comissão consultiva sobre o fumo, designada pelo governo dos 
Estados Unidos, ·em seu primeiro relatório declara: "O cigarro é um risco 
para a Saúde de suficiente importância para autorizar uma ação coerciva 
sobre ele". 

Todavia, ao considerar os evidentes benefícios económicos a breve 
prazo, carreados pela produção de tabaco, os economistas de visão curta 
receiam tomar medidas restritivas ao seu comércio. 

Embora seja este um argumento sério, e nós o enfatizamos no início 
desta exposição, não se pode deixar de conSiderar, em contrapartida, que o 
aumento progressivo das taxas de morbidade e mortalidade que o tabaco 
condiciona, precisamente .qas idades de mais ativo trabalho, representa uma 
perda de produção só comparâvel às que provocam os acidentes de trabalho e 
os desastres automobilísticos, conforme nos alerta a Associação 
Internacional de Broncopneumologia. 

Os pretensos benefícios apurados pelo monopólio do Estado, na 
exploração do fumo, ou pelos impostos recebidos, não alcançam a metade 
das despesas que o tabagismo condiciona. 

E mesmo que o superassem. Como diz muito bem Rigatto, "o Brasil não 
pode vender a saúde e a vida de seus filhos para melhorar as suas finanças". E 
já deu provas seguras desta sua política social, pois aboliu a escravatura e 
interditou o jogo, cujos prOventoS seriam bem mais consideráveis. 

Ao contrário do que, intencionalmente, procuram deixar transparecer, 
uma campanha contra o fumo, por mais difícil que seja, deixa dividendos 
razoáveis, graças à redução que irá provocar certamente no largo espectro 
das enfermidades fumo-dependentes e em suas trâgicas conseqüências. 

Não podemos, entretanto, deixar de reconhecer que o fumo ê um hábito 
tenaz, mantido pela nicotina e por fatores psicossociais e inflacionado pela 
agressiva propaganda das multinacionais, na imprensa e na televisão. 

Mas, apesar de opiniões contrárias, evidentemente suspeitas, uma 
campanha antifumo inteligente contribui significativamente para a reduçã·o 
do consumo de cigarros. 

Kenneth Warner chega até a afirmar que uma contracampanha pela 
televisão reduz bem mais poderosamene o hábito, do que uma campanha pró 
o encoraja. E é fácil perceber que, além de reduzi-lo no presente, ela terâ 
repercussões ainda mais sensíveis sobre as futuras gerações. 

Apesar de suas extensas e profundas implicações políticas, econômicas e 
sociais, uma ação antitabãgica deverá ser conduzida dentro das diretrize.s e 
normas essenciais de uma campanha de Saúde Pública. 

Em que pesem as expectativas pessimistas, o combate ao tabagismo é um 
r'"• empreendimento técnico e economicamente viável e de seguro rendimento 

social e humano. 
Mas, para tanto, ele deve Ser: 
- incluído no Plano Nacional de Saúde 
- exercido em carãter permanente 
- estendido a todo o território nacional 
- operado através das Sociedades de Medicina e outras entidades 

envolvidas no problema 
- afinado aos interesses da coletividade 
-conduzido sob o comando único de um Comitê Nacional de caráter 

multiinstitucional, que estude o problema, participe na planificação da 
campanha, acompanhe o seu desenvolvimento, e avalie os seus resultados. 

Essas providências se justificam plenamente, ao considerarmos que, 
estimada a mortalidade conseqüênte ao uso moderado do fumo, em 100 mil 
óbitos por ano, fácil será calcular que, caso não venham a ser tomadas pelo 
Governo rigorosas medidas coercivas, morrerão certamente, até o fim do 
século, mais de 2 milhões de brasileiros. -

No combate ao tabagismo, nossos propósitos serão extremamente 
simples: 

- evitar que os não fumantes comecem a fumar 
- conseguir que os já fumantes parem de fumar 
Para isto, não nos devemos limitar a uma campanha de alerta, sim de 

ação, corajosa e efetiva que objetive: 
l acentuar a importância de uma boa saúde 
2 defender o direito dos não fumantes 
3 reduzir progressivamente o consumo per capita 
4 baixar o número de fumantes 
5 esclarecer o povo sobre a nocividade do tabaco cientificamente 

indiscutível 
6 travar e restringir a produção de cigarros 
7 taxar gradualisticamente o preço dos cigarros 
8 frear a propaganda das multinacionais 
9 proteger as crianças e as gestantes do convívio de fumantes 
I O baixar no cigarro o teor de nicotina, alcatrão e monóxido de 

carbono 
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11 interditar o uso do cigarro nas instituições de saúde e educação 
12 proibir a venda de cigarros a menores de 18 anos 
13 criar um comitê nacional, um secretariado permanente para 

controle e possível erradicação do vício. 
Mas ao lado dessas medidas essenciais, aplicadas progressivamente, de 

acordo com a sua receptividade, deverá ser instalada uma ação paralela de 
esclarecimento público, particularmente dirigida aos líderes comunitários, 
aos médicos, professores, políticos, juristas e legisladores e clero. 

É natural que as poderosas indústri_as do tabaco estejam preocupadas, 
não apenas em decorrência das medidas restritivas, em vigor em vários países 
do mundo, como, e muito especialmente, pela recente possibilidade de ações 
judiciais já promovidas contra elas. 

Edward Blounstein, professor de Direito da Universidade de New York 
assegura: ·~o relatório da Cotnis_são ConsUltiva designada pelo Diretor de 
Saúde dos Estados Unidos terâ iD.dubitavelmente muito peso aos olhos dos 
jurados". 

Seria, pois, extremamente interessante que processos judiciais 
semelhantes proliferassem no Brasil, e que a Justiça continuadamente 
esclarecida viesse a apoiar essas legítimas reivindicações. 

Mas, como bem o reconhece Ball, os nosso legisladores têm sido 
extremamente tíml.dos em promover medidas de controle do tabagismo, 
nossa principal causa ambiental de morte. 

Se cons-iderarmos, todavia, a influência nefasta sobre nossa saúde e 
nossa economia, conseqüente ao largo espectro das enfermidades fumo
dependentes, não deverá haver lugar para vacilações. 

Mesmo porque o problema do tabagismo jâ é um problema de pânico e 
não apenas de receio. 

Em decorrência, pois, desses nume~osos e convincentes depoimentos e 
considerando ainda que mais de 30 países membros d~1 Organização Mundial 
de Saúde, acolhendo as suas recomendações, j' vêm desenvolvendo 
programas e campanhas oficiais jâ promulgaram lei~ estritivas ao consumo e 
proraganda de cigarros, impõe~se também entre n :.,, e com a maior urgência, 
a criação e desenvolvimento de um Programa Nacional contra o Fumo. 

Voltando agora ao final desta exposição, o nosso pensamento para o 
último relatório daquela prestigiosa indústria de tabaco, e bem pensando, de 
um lad_o o seu lucro de 2 bilhões de cruz.eiros no ano de 1977 e de outro _os 100 
mil óbitos, de nosso excesso de mortalidade no mesmo ano, teremos que 
exclamar, indignados mas convictos: 

NÃO, NÃO, meu Caro Mr. Long, a ordem não é tirar o pé do freio e 
expandir. 

A ordem agora é FREAR E RETROCEDER! 
Salvador, Bahia, março de 1979 

José Silveira -Superintendente Técnico do IBIT, entidade promotora 
do encontro 

Jaime Santos Neves- Professor de Pneumologia da Escola de Medicina 
do Espírito Santo - Relator 

Antonio Carlos Peçanha Martins - Presidente da Associação Baiana de 
Medicina 

Mário Rigatto - Vice--Reitor da Universidade de Porto Alegre 
Edmundo Blundi - Professor da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro 
Angelo Rizzo - professor da Universidade Federal de Pernambuco 
Antonio Pedro Mirra- Diretor do Departamento de Cirurgia Torâxica 

da Fundação antonio Prudente - S .. Paulo 
Josê Rosembergo - Professor da Faculdade de Medicina de Sorocaba 

-São Paulo. 

Apelo a Figueiredo 

Não estou entre aqueles uamigos do_ Presidente", na familia basta o pri
mo Sarney que é meu amigo do peito e respeitado entre seus pares. Incluo-me 
entre aqueles que no começo do século foram chamados amigos do povo e 
não busco cartaz na pretensão de dar um conselho a todas aquelas vítimas de 
acidentes semelhantes ao do Presidente. 

Refiro~me aos usuãrios de cigarro. Convencido estamos de que número 
avulso de enfartes do miocárdio deve-se ao uso do cigarro. Ao lado de stress, 
erros de alimentação em pessoas geneticamente-predispostas, o cigarro é um 
dos responsáveis pelo aumento de doentes cárdio~vasculares e pulmonares. 
Devido à constrição provocada, predispõe ao entupimento das coronárias e 
de outros vasos sangUíneos. O Presidente deve ter tido anteriormente trombo
flebite da perna, mascarada como neurite periférica e o meu amigo Paulo 
Nicmeyer não foi bastante eloqUente para aconselhá-lo à supressão do cigar
ro, sucedendo o acidente cardíac-o, como ocorrerão outros acidentes vascula~ 
res se o Presidente não vier a abolir o uso do cigarro, pois tais acidentes 

-_encadeiam-se freqüentemente. 

Daí este apelo ao Presidente: abandone o cigarro, pois a sua decisão não 
só lhe beneficiará, como servirá de exemplo a milhões de brasileiros sob 
ameaça do uso indevido do fumo. Parodiando propaganda de droga com 
efeito duvidoso afirmamos que participam do risco do Presidente milhões de 

·pessoas que de mãos dadas poderiam ir do Rio a São Paulo. 
Erraram os auxiliares do Delfim aconselhando que as companhias de ci~ 

garro aumentassem sua propaganda, visando maior consumo do tóxico. O 
aumento ilusório da Receita Federal causaria mais prejuízo que lucro. Petrô~ 
nio Portela deve ter sido outra vítima do cigarro, pois freqUentemente apare
cia na TV cigarro em punho e parece que o General Golbery, portador de in
suficiência respiratória crônica, é outra vítima, pois tal eventualidade costu
ma ocorrer, como seqüela de lesões brônquicas em antigos fumantes, isto sem 
falar dos milhões e milhões de trabalhadores, intelectuais, estudantes etc. que 
perdem milhões e milhões de horas de trabalho, em conseqüência do uso abu~ 
sivo de cigarro, em prejuízo do progresso da Naç~o. "Quem me aviSa meu 
amigo é" reza o ditado e assim sou levado a me tornar amigo do Presidente se 
seguir o meu apelo: 

Abandone o cigarro Presidente Figueiredo e não permita que milhões de 
brasileiros impunemente sejam vítimas da propaganda enganosa e criminosa 
dos fabricantes de cigarro! 

Como no caso da Volkswagen, diga à Souza Cruz que se lixe e vá rezar 
noutra freguezia. E que a terra lhe seja leve ... Já havia redigido esta carta 
quando li o apelo deJó Soares ao Presidente para que ele abandone o cigarro, 
assim corno um dos seus primeiros pedidos aos médicos-assistentes para que 
o deixassem fumar (dependente), então resolvi enviar mirihas ponderações 
sem mais corrigendas e sem perda de tempo. Dr. Milton Lobato, livre docen
te de Tisiologia e Pneumologia da Faculdade Nacional de Medicina e 
membro nato do Conselho Deliberativo da Associação Médica do Estado do 
Rio de Janeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Orestes Quércia. 

O SR. ORESTES QUI!:RCIA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na manhã de hoje, tiVemos uma reunião do Congresso Nacional para a 
votação de um projeto de emenda constitucional de nossa autoria e demais 
Srs. Senadores e Deputados federais; que objetiva a convocação de uma As
sembléia Nacional Constituinte para 15 de novembro de 1982. 

H ouve discussão, na semana passada, e na manhã de hoje deveríamos ter 
a votação. É uma matéria, Sr. Presidente, de fundamental interesse, principal
mente para os partidos de Oposição e, em especial, para o Partido do Movi
mento Democrático Brasileiro, que tem no seu programa, como objetivo 
prioritário, como objetivo bãsico, como o grande alvo, a convocação de uma 
Assembléia Nacional Constituinte, infelizmente, não houve número. Mas 
não haver número poderia ser considerado um fato normal, o que eu Jamanta 
foi porque não houve interesse. principalmente dos partidos de oposições e 
também do partido ao qual eu pertenço. 

Quero, Sr. Presidente, entretanto, dizer que de maneira alguma nós va
mos desistir da idéia de lutar para que este Congresso Nacional convoque 
uma Assembléia Nacional ConstitUinte, porque um dos pontos em discussão 
mais fundamentais, neste assunto, nesta matéria, é quem convoca a Consti
tuinte. Esta é a indagação fundamental mas esta já estâ respondida. Na medi
da. em que a Mesa aceitou o nosso projeto e que esse projeto estã em discus
são, significa a aceitação de que o Congresso Nacional pode convocar uma 
Assembléia Nacional Constituinte. Aliás, nós temos a companhia do ex
Ministro e ex-Senador Afonso Arinos, com a mesma tese. S. Ex~ que era con
tra a constituinte, e agora admite a constituinte, e a admite dando justificati
vas jurídicas a respeito de que este Congresso tem condições de convocar uma 
Assembléia Nacional Constituinte. Àqueles que porventura não aceitam o in
teiro teor da nossa proposta fugiu a oportunidade eventual de um pedido de 
mudança, quando o projeto tramitou na Comissão Mista. 

Portanto, se alguém do nosso ou de outro partido tem alguma restrição a 
ele, essa restrição poderia, na época oportuna, ter sido estabelecida através de 
uma emenda ao nosso projeto. Isso não ocorreu. O projeto teve a tramitação, 
não houve a reunião da Comissão Mista por falta de quorum, e hoje não foi 
possível a votação por falta de quornm no Congresso Nacional. 

Entretanto, como já disse, nós queremos anunciar, tendo em vista a ine
xorabilidade do arquivamento da nossa proposta, que no início do próximo 
ano nós voltaremos a apresentar a mesma proposta, talvez até com algumas 
modificações, e esperamos que na outra oportunidade que tivermos de possi
bilitar ao Congresso convocar uma Assembléia Nacional COnstituinte, prin
cipalmente os partidos de oposição tenham maior interesse, dêem maior ênfa
se a esse trabalho, a essa luta, a esse objetivo. 
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Portanto, Sr. Presidente, a minha intenção, ao falar, é apenas no sentido 
de anunciar que, mesmo não conseguindo o entusiasmo dos meus compa
nheiros do Coiigresso na tese da constituinte, voltaremos a apresentar um 
projeto idêntico no início do próximo ano, dentro das normas regimentais 
desta Casa c do Congresso. (Muito brNnf) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Aderbal Jurema. 

O SR. ADERBAL JUREM A (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi· 
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Os jornais divulgam as cifras que o Ministério da Educação e Cultura irá 
empregar cm 1982. Todos nós da Comissão de Educação e Cultura desta 
Casa acompanhamos a luta e a pertinácia do Ministro Rubem Ludwig em de
fesa do orçamento de seu Ministério. senadores como João Calmon e Adal
berto Sena preocuparam-se, naquela Comissão, com a posição do Ministro 
Rubem Ludwig, que, embora neófito em assuntos educacionais, portou-se 
com uma bravura digna de um Anísio Teixeira. Soube ele defender o seu Mi
nistériO, sCm agredir e sem atacar, dialogando com os altos escalões, no senti
do de que a educação brasileira possa fazer alguma coisa para que nós não 
continuemos a achar que ela é vergonha nacional. 

O Senador Adalberto Sena teve oportunidade de, num projeto jâ aprova~ 
do, aumentar sensivelmente os percentuais para a educação, porque nós te~ 
m·os atualmentc 24 milhões de crianças na faixa etâria abaixo de sete anos de
safiando o pré-escolar, mas, na faixa etária de sete a quartoze anos, nós temos 
sete milhões que. estão à margem do ensino de J9 e 29 graus. Este ensino de J9 
grau é garantido cm texto constitucional como obrigatório e gratuito. 

Estes são apenas dois dos imensos desafios a serem enfrentados pela 
Educação brasileira, segundo informação do próprio Ministério da Educação 
e Cultura, que se prepara com os meios de que dispõe para colocar a edu
cação básica como prioridade no setor educacional brasileiro. 

Estas considerações, que extraí de um jornal da minha terra, do velho 
Diário de Pernambuco, sem dúvida, merecem .ser divulgadas: 

DESAFIOS 
Os programas elaborados pela Secretaria de Ensino de 19 e 29 

graus- SEPS, Para 1982, visam a obter soluções para o desafio a 
que se referiu o Ministro Rubem Ludwig. Entre eles, estão os se
guintes: 

* As taxas de produtividade do sistema são significativamente 
afetadas pelos altos índices de evasão e repetência, que chegam a 
mais de 60% nas duas primeiras séries do 19 grau (de cada 100 alu
nos que entram na primeira série, somente 27 chegam à quarta, e 
apenas 17 à oitava série): 

* A concentração desta população estudantil nas periferias das 
grandes e médias cidades. Este, também, é uril outro desafio não 
apenas ao Ministério da Educação e Cultura, não apenas às Secreta
rias de Educação dos Estados, mas um desafio à sociedade brasilei
ra. (Muito hem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Helvídio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES- \f>roiiuncia o seguinte discurso. Sem revi· 
são do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores.: 

Desejo, com estas poucas palavras, borboletear sobre tema que não é da 
minha intimidade. E emprego o verbo na acepção que lhe dâ o Professor Pe
dro Calmon: rápida e superficialmente, abordarei o assunto. 

Toda vez, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que se trazem problemas do 
Nordeste a esta Casa, sobretudo quando esses problemas aparecem quantifi
cados, quando para o tratamento e para as soluções buscadas exige~se, pelo 
menos, a previsão de um percentual, tem-se a impressão de qUe todos os re
cursos nacionais estão sendo carreados para a nossa região, o Nordeste. 

Há três anos que os nordestinos sofrem as conseqüênciaS do flagelo da 
seca, e a cada ano verbas são transferidas para aquela região para o atendi
mento daquelas necessidades mais essenciais; -dirigidas, principalmente, ao 
homem. 

Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, essa iniagem é ióteiramente 
falsa. Secularmente, o Nordeste não recebe o mínimo minimorum que o Go
verno Federal lhe deve pelas suas potencialidades, exploradas ou a explorar, e 
pelo muito que tem dado, que tem oferecido ao desenvolvimento nacional. 

Hoje pela manhã, ao ler a Folha de S. Paulo, além da manchete de pri
meira página, na décima séxta, em letras garrafais encontramos: "BC libera 
80 bilhões para café a juros de 45%"". 

O tóptco principal dia notícia--é o seguinte: 

O Banco Central baixou ontem a regulamentação do plano de 
recuperação de cafezais geados no período 81/82, que envolve in
vestimentos de 79,8 bilhões, trazendo financiamentos para replan~ 
tio, pedação e prorrogação de créditos, inclusive permitindo a subs
tituição do café geado por outra cultura. 

Segundo a circular n~' 65 I baixada pelo Banco Central, perma
nece a obrigatoriedade de o agricultor cultivar 5% em feijão. 

Mais adiante, diz a notícia: 

PRORROGAÇÃO 
A Cirtular do BC estipula, ainda, que as prestações vencíveis a 

partir de !982, inclusive, relativas aOs créditos de plantio, replantio, 
recepa, decote e custeio de cafezais geados, podem ser prorrogadas. 

Ora, Sr. Presidente, o País inteiro tem notícia, tomou conhecimento de 
que geadas caídas nos Estados do Paraná e de São Paulo preju~icaram as 
plantações, prejudicaram os cafezais naqueles Estados. Que eu sat~a, as gea-. 
das não cafram no Estado do Senador Murilo Badaró, Minas Gerais, um dos 
grandes plantadores de café c que, dentro de pouco tempo, será o maior Esta
do produtor de café do País, e muito menos atingiram as geadas o Estado do 
Senador Dirceu Cardoso, que é o Espírito Santo. 

Em conseqüência, Sr, Presidente, e Srs. Senadores, apenas para atender 
aos efeitos pardais, porque não houve ã de5truição tOtal dos cafezais, o Ban
co Central está liberando em favor do Paraná e de São Paulo 80 bilhões de 
cruzeiros em 1981 fl982. 

Ao chegar a esta Casa, muito preocupado, procurei o Vice-Líder José 
Lins, homem que tem uma vivência muito grande das coisas do Nordeste, que 
até bem pouco tempo foi Superintendente da SUDENE e que a cada dia está 
em contato com o Ministério do Interior, à procura de solução para aquela 
região. E o Vice-Líder José Uns informou-me que, a cada mês, o Governo 
Federal está transferindo para o Nordeste, para atender aos efeitos da seca, 
para atender aos nagelados, importância que varia de 4 a 4,5 bilhões, e que 
atingirá, ao fim de 1981, a quantia aproximada de 50 bilhões de cruzeiros, 
praticamente, a metade daquela que o Banco Central acaba de liberar em fa
vor dos plantadores de café, que tiveram a suas plantações parcialmente pre~ 
judicadas pelas geadas recentemente ocorridas. 

Sr. Presidente, somos contra esse tipo de tratamento e venho, mais uma 
vez, à tribuna, não para protestar, mas f)edir ao Governo Federal, implorar 
ao Governo Federal que dê a nossa região, que dê ao Nordeste um tratamen
to mais condigno. E que lhe forneça os instrumentos capazes, porque, comes
ses instrumentos. os nodestinos, sabemos desenvolver a nossa região. (Muito 
hem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a palavra ao último 
orador inscrito para o período de breves comunicações, ci nobre Senador Dir
ceu Cardoso. 

O SR. DIRC"Ell CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi. 
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Assinalando o 90<.> aniversário do colendo Tribunal de Contas da União, 
seu ilustre Presidente, Dr. Luciano Brandão Alves de Souza, deu início à 
publicação da súmula das decisões daquele egrégio Tribunal. Ê um trabalho 
de aperfeiçoada técnica gráftca, que trouxe no seu compaginado, da Súmula 
n<.> 1 à Súmula n{' 161 daqueleegrégfo Tribunal, tudo numa perfeita forma grâ
fica, bem disposto, com sumãrio inicial por assuntos, todas as suas decisões, o 
que prova que um tempo novo está vivendo o Tribunal de Contas da União. 
EstaCasa está muito ligada ao Tribu_nal de Contas da União e, ainda há pou
co dele nos socorremos, através da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre 
o Acordo Nuclear e recebemos daquele tribunal as primeiras informações dos 
no~sos pedidos. 

Quero registrar. Sr. Presidente, com muita satisfação, o aparecimento 
dessa súmula, a terceira série que edita o Tribunal de Contas da União, mar
cando o seu 90~' aniversário e assinalando uma fase áurea para aquele tribu
nal. 

Quanto a nós, Sr. Presidente, devemos dizer que, quando recorremos ao 
egrégio Tribunal de Contas da União, ele nos atendeu e, embora não tenha
mos conhecimento ainda das suas decisões. através do ofício que recebemos 
fechado, por pessoa intermediária, sabemos que as informações solicitadas 
foram plenamente atendidas por aquele tribunal. 

Portanto, nossas felicitações ao Ministro Luciano Brandão Alves de 
Souza que impôs na presidência daquela egrégia corte de contas a sua perso
nalidade invulgar, a sua visão, o seu descortino, o seu patriotismo e brinda 
hoje a inteligência brasileira com os seus "Anais de Jurisprudência," que edi-
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ta da I' a 161• Súmula de Jugamentos do Tribunal, enriquecendo a biblioteca 
de todos os estudiosos no assunto. 

Portanto, as nossas felicitações ao Dr. Luciano Brandão Alves de Souza 
e ao egrégio Tribuna[ de Contas da União, pela magnífica publicação com 
que brindou a inteligência e os meios jurídicos do País. (Muito bem!) 

O Sr. Humberto Lucena- Peço a palavra como Líder, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos~Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Humberto Lucena, como Líder, para tratar de matéria relevante, pois 
jã estamos no período destinado à Ordem do Dia. 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONCUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

- Eunice Michiles- Evandro Carreira- Afoysio Chaves-· Gabriel 
Hermes- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire -José Sarney- Age
nor Maria- Humberto Lucena- Teotônio Vilela- Lourival Baptista
Jutahy Magalhães - Luiz Viana - João Calmon - Amaral Peixoto -
Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Tancredo Neves- Franco Montoro
Benedito Canelas- Vicente Vuolo- José Fragelli- Mendes Canal e- Sal
danha Derzi - Affonso Camargo - José Richa - Jaison Barreto. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência convoca ses
são extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à 
apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n'? 11, de 1981. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está finda a Hora do Ex
pediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Continuação da votação em turno único, do Projeto de Reso
lução n'? 49, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como 
conclusão de seu Parecer nº 361, de 1981, com voto vencido do Se
nador Affonso Camargo), -que-·autodza _o_ G-overno do Estado do 
Mato Grosso do Sul a_ realizar operação de empréstimo externo no 
valor de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos), 
destinado ao programa de investimentos do Estado, tendo 

PARECERES, sob nos 362,663 e 664, de 1981, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, lº pronunciamento: pela constitu
cionalidade e juridicidade, com voto_ vencido do Senador Hugo Ra
mos; 29 pronunciamento: favorãvel à EmCnda nº 1 da Comissão de 
Finanças, com voto vendido, em separado, do Senador Mendes Ca
nale; e 

- de Finan('as (2º pronunciamento: em virtude de documen
tação anexada), apresentando Emenda n'? 1-CF, com voto vencido 
dos Senadores José Fragelli, Afonso Camargo e Pedro Simon. 

(Dependendo da votação do Requerimento no 338, de 1981, do 
Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da votação para reexame da 
Comissão de Finanças.) 

Em votação o Requerimento nº 338(81, lido em sessão anterior. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação.' Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Sei1adores: 

Pela 12'- vez volto a encaminhar meu requerimento de retorno do projeto 
de empréstimo a Mato Grosso do Sul, à Comissão de Economia. em virtude 
de não existir em todo o bojo do projeto o plano viãrio, de que falam as auto
ridades federais e o Sr. Governador de Mato Grosso, conforme vamos verifi
car. 

Diz o ilustre Governador de Mato Grosso que remeteu às autoridades 
federais cópias do plano de aplicação dos recursos externos, no valor de 30 
milhões de dólares. Esta cópia do plano de aplicação nós não a encontramos 
em página alguma. em de~vão algum do projeto de empréstimo ao Estado de 
Mato Grosso do Sul, 

O ilustre Relator da Comissão de Finanças, o nobre Senador Jose Bene
dito Canelas, dentre os documentos que solicitou ao Sr. Governador do Esta
do, ele pede o plano de aplicação dos recursos externos no valor de 30 mi
lhões de dólares americanos- objeto do mencionado Projeto de Resolução. 
(letra .. c~•. pãgina 3, linha 6, do seu Ofício ao Sr. Governador). 

O Governador diz que mandou a cópia do plano de aplicação dos recur
sos externos, no valor de 30 milhões de dólares americanos, conforme o ane
xo do Ofício GYMS n' 257/81, de 13 de julho de 1981. 

O Sr. DD. Ministro e Chefe em exercício da Secretaria do Planejamento 
da Presidência da República. também faz referência a este plano, no seu ofí. 
cio. Ele diz: 

"Reconhecida a prioridade do programa de investimentos, 
através do mencionado aviso nv 161/81, encarecemos de V. Ex• a 
sua re-ratificação ... " 

Já hã uma terceira manobra de ratificação. 

" ... fundamentada no anexo plano de aplicação que por sua vez 
não-altera as finalidades da Lei Estadual n9 189, que propõe a im~ 
plantação do sistema viãrio de apoio à produção agrícola." 

O Sr. Ministro da Fazenda também faz referência a este plano viãrio. E é 
este plano viário que nós não encontramos em página alguma, em desvão al
gum, no contexto ou no bojo do projeto de empréstimo ao Estado de Mato 
Grosso 

Diz aqui o Sr. Ministro, em Exposição de Motivos ao Senhor Presidente 
da República e com o aprovo do Senhor Presidente da República João Fi
gueiredo. 

Na página 14 também faz referência ao plano viário remetido pelo Go
vernador do Estado. Mas, Sr. Presidente, não encontramos no projeto, em 
pãgina alguma, este plano viário. O que se encontrou foi, à página 9 do avul
so amarelo distribuído pela Presidência, uma relação de obras, e nunca um 
plano! Segundo as definições de tecnologia jurídica, segundo as definições do 
Plano de Viação Nacional, segundo as definições das autoridades màiores em 
planejamento neste País. nunca um plano viário sobre o qual o Senado pudes
se aprovar o empréstimo a Mato ,9rosso, no valor de 30 milhões de cruzeiros. 

Portanto, Sr. Presidente, tendo em vista esta dificuldade de não termos 
encontrado esse plano viário, o meu requerimento que vamos votar, é no sen
tido de que voltasse à Comissão de Finanças para dizer se hã esse plano, se ele 
existe, se o governo está comprometido ou compro missado em aplicar esse di~ 
nheiro em alguma estrada, em quais estradas, em que zonas. em que terri
tórios e sob que critério ele emprega esse dinheiro. 

Portanto, este é o requerimento que, há vários dias, dependendo devo
tação da Casa, por falta de número, não foi votado. Mas, hoje, jã que estou 
vendo a Bancada do Governo, não mais rareada como das outras vezes, mas 
com to-dos os seus claros quase que preenchidos. em que todos os seus inte
grantes, menos os que estão acamados ou doentes, estão aqui. pressurosos, a 
fim de atenderem o pedido da Liderança, da Presidência da Casa, ou do Go
verno. nós esperamos que esta Maioria, hoje, aprove ou negue o nosso reque
rimento. Mas, o que o requerimento quer, e na oportunidade, também, eu 
disse e vou repetir - vamos aprovar uma emenda que não diz nada sobre o 
dinheiro a ser emprestado, uma emenda, como eu disse da última vez, "bo
lha" - a Comissão deverã estudar essa emenda. se com este dispositivo que 
vamos aprovar hoje, se o Governo pode apanhar esse dinheiro. Essa emenda 
não concede esses poderes, essa emenda não afirma que o Governo de Mato 
Grosso do Sul possa apanhar esse dinheiro. Ê uma emenda freta, é lriOperan
te, é uma emenda que não existe, é como o arco-íris, brilha mas não existe, 
brilha aqui neste processo, brilha no contexto deste projeto, mas não dá força 
ao Governo de Mato Grosso do Sul para receber, ou apanhar, o dinheiro do 
empréstimo que o Senado vai aprovar. 

Ainda mais: o nosso requerimento objetiva apenas a ida à Comissão de 
Finanças, e que aquela Comissão, então, depois de estudar todo o processo 
novamente. nos dissesse, nos orientasse e nos esclarecesse se foram atendidas 
as exigências que os regulamentos, as decisões e os projetes de resolução da 
Casa foram atendidos. Este foi o critério que estabelecemos e que, infelizmen
te, engastalhou na falta de quorum, apesar das interpretações mais clãssicas 
que jã tivemos aqui, de economistas que renegam aquílo que leram no Prémio 
Nobel de Economia, renegam o que disse o Sr. Ministro do Planejamento 
aqui, no Anexo do Senado, renegam o que o Sr. Ministro Golbery disse ares
peito desses empréstimos, renegam tudo isso porque querem emprestar à ou~ 
trance, de qualquer maneira, a qualquer preço. o dinheiro do povo não pesa 
na consciência de muita gente. 

Assim, Sr. Presidente, ou aprovada ou renegada, requereremos a verih
cação de quonun porque desejo que a emenda ou seja aprovada ou seja rejei
tada, mas com o número que o nosso Regimento Interno disciplina o Senado. 
Não podemos aprovar com menos daquele número que os dispositivos regu
lamentares desta Casa estabelecem em casos que tais. 

Era o que tinha a dizer. (Muito h'4m!) 
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O Sr. Luiz Cavalcante- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a votaç-d.o. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Luiz Cavalcante, para encaminhar a votação. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Mais uma vez o eminente e bravo colega, Senador Dirceu Cardoso, 
reportou-se ao grande economista Milton Friedman, que tem sido corno que 
o sustentáculo da argumentação do eminente Senador espirito-santense de 
que os empréstimos são inflacionários por que eles redundarri em aumento 
dos meios de pagamento. O Senador Dirceu Cardoso tem, portanto, em altis
sima c justíssima cotação o nome do economista Milton Friedman. Mas 
acontece, que por celebrado economista que seja, não é o papa da economia, 
porque, felizmente, na Economia não há papa. 

Mas, reportando-me a alguns pronunciamentos do Senador Dirceu Car
doso, tenho aqui em mãos o Diário do Congresso de 20 de junho de 1980, no 
qual no encaminhamento da votação do empréstimo para a Prefeitura de Pa
trocínio, Minas Gerais, um emprêsiimo de 50 i!íiThôes de cruzeiros, entre ou
tras argumentações o Senador Dirceu Cardoso teve as seguintes palavras: 

"Tenho ouvido, aqui, dizer que qualquer desses empréstimos 
seria do Banco Nacional da Habitação, que isto não aumenta o 
meio de pagamento. Porém, o Prêmio Nobel de Economia diz que o 
aumento dos meios de pagamento inflaciona. O maior inimigo da 
inflação é o aumento dos meios de pagamento, diz o Prêmio Nobel. 
Mas nós temos "prêmios nobeizinhos" pequenininhos, aqui, no Se
nado, que interpretam diferente, e têm razão. Colocam a sua doutri
na acima da do Prêmio Nobel de Economia, Milton Friedrnan, que 
esteve aqui, em visita ao Brasil." 

E a 13 de agosto, também no encaminhamento de votação de um em
préstimo para a Prefeitura de São Paulo, o eminente Senador Dírceu Cardoso 
teve as seguintes palavras: 

"'Só a reconheço no Ministro Murilo Macêdo, no Sr. Ministro 
Delfim Netto, que me respondeu que é inflacionário, no Sr. Prêmio 
Nobel de Economia, que passou por aqui e disse que o aumento dos 
meios de pagamentos é altamente inflacionário e a Uriic3. causa da 
inflação." 

Mas adiante, desta vez quando se discutia o empréstimo do meu peque
nino Estado de A lagoas, um empréstimo de 20 milhões de dólares, o Senador 
Dirceu Cardoso, na sua argumentaçãO, disse: 

Disse, aqui, duas vezes, e torno a repetir, foi o Sr. Prêmio No
bel de Economia que disse: "'"0 maio i' fato r da inflação é o aumentO 
dos meios de pagamento". Não fui eu, mas o homem qUe está fala
do, nos Estados Unidos, para ser um dos assessores do futuro Presi
dente Ronald Rcagen, que esteve aqui e falou. 

E também, no Diáriõ-do Congresso de lç. de maio de 1980, encaminhando 
outro pleito da Prefeitura Municipal de Rincão em São Paulo, um emprésti
mo para aquele município. O Senador Dirceu Cardoso pronunciou as seguin
tes palavras: 

"Sr. Presidente, continuo contra. Não vou mais perlongar a mi
nha arenga, mas continuo contra. Um Prêmio Nobel de Economia 
falou para o mundo, mas o mundo fora do Brasil, o outro mundo, 
que todo aumento da massa dos meios de pagamento é inflacio
nário. Mas aqui no Brasil ninguém eiltende disso." 

Ora, Sr. Presidente o Senador Dii"ceu Cái-dOS-o~ como vemos, apoia-se 
fortemente na opinião de um eminente economista e não perde oportunidade 
para dizer que aquele economista foi Prêmio Nobel de Economia. Pois bem, 
tenho em mãos aqui recortes dos jornais dt:: -hoje que dão conta -de qlle um 
novo economista foi agraciado com o Prêmio Nobel este ano. É o economista 
norte-americano James Tobin, de 63 anos. E vou ler aqui o começo do Jornal 
do Brasil noticiando a respeito, sob o titulo: "Tobin ganha Nobel com teses 
económicas antimonetaristas."- Milton Friedman é o carro-chefe do mone
tadsmo. 

Estocolmo -O Professor James Tobin, de 63 anos, tornou-se 
ontem o 109 norte-americano a receber o Prêmio Nobel de Econo~ 
mia. Escolhido pela Real Academia Sueca de Ciências por sua análi
se das forças de mercado e seus efeitos sobre os investimentos, 
coloca-se em oposição à tese monetarista de Milton Friedman. 

E mais adiante: 

..Suas opiniões são contráriàs ã.o pensamento em voga de mui
tos políticos," disse Carl Hamilton," 

e se choca com a teoria monetarista de Milton Friedman. 

E aqui, mais adiante, dando a opinião do economista Edmar Bacha, es
se, brasileiro, que diz: 

Ao contrário de Milton Friedman, também ganhador do Nobel 
de Economia em 1976, TObin relativiza a importância da moeda na ma
croeconomia." 

(Jornal do Brasil.) 

O Globo de hoje, diz o seguinte: 

"Desse modo, as teorias de Tobin, que ensina Economia em 
Yale desde 1955, se opõem às de Milton Friedman, que ganhou o 
Prêmio Nobel de Economia de 1976."' 

O Jornal de Brasília. jornal daqui da terra, de hoje, diz o seguinte: 

"As teorias de Tobin con!litam com as de Milton Friedman, o 
menetarista de linha dura que ganhou o Nobel de Economia de 
1976."" 

O Estado de S. Paulo salienta, na primeira página a contraposição das te
ses de Tobin ao monetarismo de Milton Friedman. 

A Folha de S. Paulo. também na primeira pãgina, diz que as teses de To
bin entram em choque com a teoria monetarista de Milton Friedman, ganha
dor do Nobel de Economia de 1976. 

Assim, Sr. Presidente, parece-me que não é tão absoluto o arrimo do Se
nador Dirceu_ Cardoso na opinião de um economista, porque justamente ago
ra, um economista que expôs teses contrárias a ele foi também aquinhoado 
com o Prêmio Nobel de Economia. E que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eco
nomia não é ciência exata, não é Matemática, dois mais dois são quatro, aqui, 
na China, no Japão, em qualquer lugar do mundo. Mas Economia tem as 
suas leis econômicas, não é a mesma coisa, as leis econômicas são fluídas, elas 
variam no espaço, variam no tempo. O que para os ocidentais são considera
dos bens essenciais, não são essenciais em muitas :Partes. Urna gravata Pierre 
Cardin dada a um monge do Tibet não tem valor nenhum, mas como eu fico 
satisfeito quando um colega vem de Paris e me traz uma gravata Pierre Car
din! 

Malthus, que foí um dos prime!ros grandes economistas, logo em segui
da a Adam Smith, advertiu o mundo para o apocalipse que estabeleceu por 
sua lei: que a população crescia em progressão geométrica e que os alimentos 
cresciain em proporção aritmética. En'tão, dentro de alguns séculos o mundo 
iria morrer de fome. Mas acontece que Malthus, apesar da sua inteligência 
genial, não previu os fertilizantes, que estão duplicando e, a cada dia, decupli
cando a produção dos cereais. E Malthus não previlúambém a pílula, que es
tá tendo um efeito inverso: já, hoje,.......: e quando Malthus falou, a taxa demo
gráfica da Europa era igual à do Brasil -há países da Europa cuja taxa de
mográfica, aumento populacinal é praticamente zero. 

E, por fim, a lei da oferta e da procura, que parece ser a mais genial da 
Economia, no entanto não é. O. Chamado .. paradoxo de Gibson" como que 
se opõe à lei da Economia. O que diz o paradoxo de Gibson? Que os meios de 
pagamento e as taxas de juros 'variam no mesmo sentido, isto é, quando au
mentam os meios de pagamento, as taxas de juros aumentam. Ora, isso é um 
paradoxo, segundo Gibson, porque quando aumentam os meios de pagamen
to, aumenta a mercadoria .. dinheiro" e, então, deveria baixar o seu preço, 
que são as taxas de juros. 

Então, em Economia, n-ão há nada absoluto. Portanto, considero uma 
temeridade que o eminente Senador Dírce_u Cardoso, ou quem quer que seja, 
se apóie, para defender um ponto econômico, exclusivamente num economis
ta ou mesmo num grupo de celebrados economístas. 

Este o meu ponto de vista, no encaminhamento de votação. (Muito bem.') 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em votação. (Pausa.) 

O Sr. Dirceu Cardoso- Peço a palavra para uma questão de ordem, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• dispõe de 5 minu· 
tos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma questão de ordem. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente: 

O que se discute é o meu requerimento de volta do projeto de emprésti
mo a Mato Grosso, à Comissão de Finanças. O nobre contestante não abriu a 
boca para falar em "requerimento"; falou, aliás em linguagem alta, sobre o 
prêmio Nobel de Economia. Também não disse que a tese monetarista ou a . 



não~monetarista é éOhtrária cHi cótü:l.ena o-aume_nto dos meios de pagamento 
com meio inflacionário. Isso quer apenas significar que V. EX• permitiu que 
fosse encaminhado o meu requerimento sem que o-requerente abrisse, em um 
segundo, a boca, para dizer "requerimento". Falou sobre coisas altas, mas 
não disse nada ao que veio, nem ao que encaminhou. 

Era a minha questão de ordem, que espero que se registre nos Anais des
ta Casa. 

Sr. Presidente, estou de sobreaviso, de pé atrás contra aqueles que que
rem desenvolver pessoalmente,- contra mim, essa atuação. Conforme a músi~ 
ca, eu danço. 

Sr. Presidente, criamOs a assimetria, estamos sujeitos_ aos ventos, à ríspida 
nor.tada, ao tufão atê, mas não sou árvore que engambela vento, sou 
árvore que se parte ou que se joga-no -chão, mas engambelar vento, 

·não. Portanto, Sr._Presidente, quero que .se registre: não abriu a bo.ca 
para falar "requerimento" e teve os 10 minutos garantidos, e sustentou 
e quis contestar a tesç _que levantei aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• tem inteira razão e 
se eu utilizasse o Regimento Interno contra V. Ex~. V. Ex• também não fala
ria, porque falou várias vezes, encaminhando o requerimento, sobre um as
sunto já vencido. A título de encaminhar o requerimento, V. Ex• falou sobre 
o projeto, e o projeto já foi votado e aprovado. De maneira que, por isso, re
gistro a palavra de V. Ex•, com razão~ e daqui por diante, cumprirei mais ri~ 
gorosamente ainda o RcgimeritO Interno. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento do nobre Senador Dir~ 

ceu Cardos_o, permaneçam sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, requeiro verificação nominal de 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- foi pedida verificação no-
minal de votação. 

Solicito aos Srs. Senadores que tomem seus assentos ·individuais. 
Como vota o nobre Líder do Partido Democrãtico Social? 

O Sr. Nilo Coelho- Voto "Não". 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder 
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro.? 

O Sr. Humberto Lucena - "questão aberta". 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder 
do Partido Popular? 

O Sr. Evelásio Vieira - "QUestão aberta". 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jã po
dem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação} 

VOTAM '"SIM"' OS SRS. SENADORES: 
Adalberto Sena 
Affonso Ca-margo 
Dirceu Cardoso 
Pedro Simon 
Saldanha Derzi 
VOTAM ""NÃO"' OS SRS. SENADORES: 
Aderbal Jurema 
Agenor Maria 
Alberto Silva 
Almir Pinto 
Aloysio Chaves 
Arno Damiani 
Benedito Canelas 
Benedito Ferreira 
Bernardino V ia na 
Eunice Michiles 
Evelásio Vieira 
Gabriel Hermes 
Helvídio Nunes 
Henrique Santillo 
Hugo Ramos 
Humberto Luceoa 
Itamar Franco 
João Lucio 
José Lins 
Jutahy Magalhães 

__ Lourival Baptista 
Li.üz CavaiC~últe 
Luiz Viana 
Martins Filho 
Milton Cabral 
Mur~lo Badaró 
Nelson Carneiro 
Nilo Coelho 
Passos. Pôrto 

,. Raimundq Parente 
Valdon V arjão 
Vicente Vuolo_ 
ABSTÊM·SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Lázaro Barboza 
MaurO Benevides 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram "SIM" 5 Srs. Se
nadores; "NÃO" 32. Houve 2 abstenções. 

o requerimento foi rejeitado. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretârio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 340, DE 1981 

Senhor Presidente: 
As lideranças que o presente subscrevem, consideran.do que: 
1 - o Projeto de Resolução no 49/81, constante do item 1 da Ordem do 

Dia de hoje, tem suscitado, através de continuados encaminhamentos devo~ 
tação e de requerimentos formulados pelos Senhores Senadores, dúvidas 
quanto à sua perfeita instrução para que possa ser apreciado pelo Plenário da 
Casa, tendo sido, inicialmente, retirado da Ordem do Dia, por decisão de V. 
Ex•, para o reexame do processo, pelas Comissões competentes, frente às co
locações feitas pelos Senhores Senadores- José Fragelli e Paulo Brossard; 

2 -daquela providência resultou a Emenda, ora em votação, oriunda 
da Comissão de Finanças, sobre a qual pairam iguais reclamos, fundamental
mente no tocante ao que prescreve a letra .. a", infine, do art. 403 do Regi
mento Interno, assim expresso: 

.. Art. 403 - O Senado apreciará pedido de autorização para 
empréstimos, operações ou acordos externos, de qualquer natureza, 
a ser realizado por Estado, pelo Distrito Federal ou por Município 
(Const., art. 42. IV), instruído com:" (o grifo é nosso) 

"a) documentos que o habilitem a conhecer, perfeitamente, a 
operação, os recursos para satisfazer os compromissos e a ~ua finali

·dade."; 

3 -a relação encaminhada pelo Senhor Governador d_o Estado do 
Mato Grosso do Sul, através do Senador Be_nedito Cane!"", ~i"~t,egue em Pie~ 
nãrio, não mereceu a audiência das Comissões Técnicas da Casa, a fim de que 
estas pudessem verificar se a mesma preenche as exigências a que alude a par~ 
te ln ;ln e da norma regimentai citada; a quai é taxãtivã quãndo- dispõe que
o pedido de empréstimo deve ser instruído com documentos que habilitem o 
Senado Federal a "conhecer, perfeitamente, a sua finalidade"; 

4- não desejam as Lideranças, no que refletem o pensamento dos Se
nhores Senadores, que possam pairar quaisquer dúvidas no tocante à apre
ciação de matérias, especialmente dessa natureza, em que o Senado Federal é 
chamado a opinar, no caso, por determinação Constitucional; 

ACORDAM, diante do exposto, em requerer a V. Ex•, a retirada da Or
dem do Dia da citada matéria, com fundamento nos já invocados dispositivos 
Regimentais e calcados no que dispõe o art. 350 do Regimento Interno, para 
efeito de que, frente à exposição feita, possam, com base na letra b do art. 310 
e d do mesmo artigo, este oferecendo respaldo ao requerido, (parte infine do§ 
59 do citado artigo) - as Comissões Técnicas da Casa reexaminarem a ma
téria. 

Deixam, por outro lado, de fixar o período de adiamento requerido, o 
qual dependerá do tempo que julgarem as Comissões competentes da Casa 
necessário no que lhes couber apreciar. 

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1981.- Evelásio Vieira- Nilo Coe~ 
lho - Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o requerimen-
to. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

. O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para encaminhar a vo
tação, tein a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 
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O SR. DIRCE\1 CARDOSO (Para encaminhar a voiação. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, requeiro que V. Ex' me passe às mãos o reque
rimento, porque estou iniejwn sobre a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex• serã atendido. 
(Pausa) 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
O requerimento, hã pouco lido, testemuriha um acordo de Lideranças 

entre o nobre Senador Nilo Coelho, o nobre Senador Humberto Lucena e o 
nobre Senador Evelásio Vieira, Líderes, respectivamente, do PDS, do PMDB 
e do PP. Requerimento que me parece ter Sido feito hã muitos dias, porque 
nem data tem. 

O requerimento foi recebido sem data- estã aqui- ude outubro", vale 
em qualquer data. 

I -o projeto de Resolução n'? 49/81, constante dO item 1 da 
Ordem do Dia de hoje, tem suscitado, através de continuados enca
minhamentos de votação e de requerimentos formulados pelos Se
nhores Senadores, dúvidas quanto à sua perfeita instrução para que 
possa ser apreciado pelo Plenário da Casa, tendo sido, inicialmente, 
retirado da Ordem do Dia, por decisão de V. Ex', para o reexame do 
processo, pelas Comissões COmpetentes, frente às colocações feitas 
pelos Senhores Senadores José Fragelli e Paulo Brossard; 

De fato, foram os únicos que te:velaram algum conhecimento sobre a 
matéria. 

2 - daquela providência resultou a Emenda, ora em votação, oriunda 
da Comissão de Finanças, sobre~a qual pairam iguais reclamos, fundamental
mente no tocante ao que prescreve a letra "a", in fine", do art. 403 do Regi
mento Interno, assim expresso: 

"Art. 403 - O Senado apreciará pedido de autorização para 
empréstimos, operações ou acordos externos, de qualquer natureza, 
a ser realizado por Estado, pelo Distrito Federal ou pur Município 
(Const., art. 42. IV), instruído com": (o grifo é nosso) 

a) documentos que o habilitem a conhecer, perfeitamente, a 
operação, os recursos para satisfazer os compromissos e a sua finali
dade. 

3- a relação encaminhada pelo Senhor Governador do Esta
do do Mato Grosso do Sul, através do Senador Benedito Canelas, 
entregue cm Plenário, não mereceu a audiência das Comissões Téc
nicas da casa, a fim de que estas pudessem verificar se a mesma 
preenche as exigências a que alude a parte .. in fine" da norma regi
mental citada, a qual é taxativa quando dispõe que- o pedido de 
empréstimo deve ser instruido com documentos que habilitem o Se
nado Federal a "conhecer, perfeitam-ente, a sua finalidade;" 

Portanto, até há pouco não se disse isso. Houve uma pancada na cabeça 
dos Senadores, Líderes do Governo, ou Líderes desses partidos, que até então 
achavam que era perfeitamente esclarecido o empréstimo. Já agora reconhe
cem, como diz aquiH que: os documentos que habilitam o Senado a conhecer 
perfeitamente a sua finalidade não foram bastante para o caso". Já há um re
conhecimento. Reconhecimento aos Senadores que levantaram a questão; Se
nadores José Fragclli e Paulo Brossard, que combateram estes empréstimos. 

4 - não desejam as Lideranças, no que refletem o pensamento 
dos Senhores Senadores, que possam pairar quaisquer dúvidas -
não paira dúvida alguma- no tocante à apreciação de matérias, es
pecialmente dessa natureza, em que o Senado Federal é chamado a 
opinar, no caso, por determinação ConstitUCional: 

ACORDAM, diante do exposto, em requerer a V. Ex•, a retira
da da Ordem do Dia da citada matéria, com fundamento nos jâ in· 
vocados dispositivos regimentais e calcados no que dispõe o art. 350 
do Regimento Interno. 

O meu Regimento desapareceu da Bancada, mas é isso mesmo. Quer di
zer, os mesmos argumentos que invocamos quando do nosso encaminhamen
to. 

.. 0 adiamento da votação obedecerá aos mesmos princípios es
tabelecidos pela ... 

De fato, os nobres Líderes descobriram a pólvora. Vou até encaminhar, 
Sr. Presidente, um pedido à Comissão do P_rémio Nobel de Física, porque 
descobriram a pólvora, todos três. 

Agora o art. 350, cansado de guerra, Sr. Presidente, batido e rebatido 
aqui neste Plenário: 

Com fundamento no art. 350 do Regimento Interno, os Líde
res, para efeito de que, frente à exposição feita, possam, com base na 

letra ub" do art. 3 IO e Hd" do mesmo artigo, este oferecendo respal
do ao requerido, (parte "in fine" do § 59 do citado artigo)- asCo
missões Técnicas da Casa reexaminarem a matéria. 

É o mesmo invocado no meu requerimento, mas eles não dizem a letra 
.. e .. , eles mudam a letra, passam para a letra ·~d". H Preenchimento de forma
lidades essencial". Quer dizer, também estão descobrindo. 

Sr. Presidente, esses nobres Líderes são os batedores de orvalho. E vou 
contar o que é batedor de orvalho. Quando criança, na fazenda de meu pai, o 
batedor de orvalho era o menino que ia na frente para pegar o cavalo para se 
montar. Então, na manhã orvalhada, a grama ou o capim coberto da orva
lhada da madrugada, ele ia na frente batendo os caminhos para que a âgua c 
o orvalho caíssem e as pessoas que viessem pegar os animais, então, viessem 
mais enxutas, a pé~-enxutas. São então os batedores de orvalho que o nobre 
Senado, hoje, descobriu nesses três valorosos, magníficos e ilustrados Líde-
res. 

Então, são fundamentos da letra .. d,. e não da letra ·~e", que invoquei: 

Heste oferecendo respaldo ao requerido, parte in fine do § 5'~ do 
citado artigo, às Comissões Técnicas da Casa reexaminarem a ma
téria." 

Exatamente o que nÓs qUeremos. 

'"Deixam, por outro lado, de fixar o período de adiamento re
querido, o qual dependerá do tempo que julgarem as comissões 
competentes da Casa necessário ao que lhes couber apreciar." 

Sr. Presidente, fico satisfeito em ver que, depois de tanto tempo, os ilus
tres líder($ descobriram o caminho. Não foi em vão, não pregamos no deser
to, - aliás, não pregamos não, não pregaram no deserto os Srs. Senadores 
José Fragelli e Paulo Brossard. De fato, foi exatamcnte nos termos, com a di
ferença de uma letra, porque o meu fundamento era o mesmo art. 310, letra 
"'e", e eles se fundaram no art. 310, letra "d", para despistar, apenas e pour é
pater /e hourgeois. Desculpem o francês, mas para aqueles que não conhecem 
francês, vou traduzir: para enganar o burguês, para enganar o pessoal -
Pour épater /e bourgeois. 

Aí, Sr. Presidente, estou de acordo, não poderia deixar de estar, de bater 
palmas. Estou como aquele ato r, vou bater palmas. ( Pabnas.) "Quero aplau
dir", como diz ele. Depois de tanto tempo, tanta massa cinzenta gasta, tanto 
Prémio No bel de Economia citado aqui, em inglês, francês, russo, sueco etc., 
agora eles descobriram o caminho que o batedor de orvalho descobriu para 

=eles. 
Era isso, Sr. Presidente. Fico satisfcitíssimo. Este é o Senado que desejo, 

esta é a Casa que desejo. Portanto, os ilustres Líderes têm razão: votaremos, 
também favoravelmente à retirada do projeto e a nobre Comissão de Fi· 
nanças, que vai se debruçar sobre o assunto, vai reconhecer as faltas que le
vantamos n'as discussões porfiadas que fizemos aqui, desde o princípio do 
ano, desde o ano passado: o nobre Senador Luiz Cavalcante citou discursos 
meus de 1980. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Peço a V. Ex• que conclua. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Estou concluindo, Sr. Presidente. 
Todos nós, juntos, de mão dadas, encontrando o caminho. 
Eu fui o batedor de orvalho, estou com a calça molhada, a alma molha

da, mas me considero vencedor na minha tese. Volta à Comissão um pedido 
de empréstimo que -não tinha atendido às exigências das determinações das 
resolução desta Casa e das leis vigorantes neste País. Volta à Casa, depois de 
tantos dias de discussões, tanta perda de tempo, tantas sessões, Sr. Presidente, 
suspensas e, agora, volta a calma ao Senado. 

Vou votar, Sr. Presidente, aplaudindo, aplaudindo. (Palmas.) 

O Sr. Helw'dio Nunes - Sr. _Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Helvídio Nunes, para encaminhar a votação. 

O SR. HELV(DIO NUNES (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Cada vez eu mais me convenço de que o provérbio é, realmente, verda
deiro: "Quem vê as barbas do vizinho pegar fogo, põe as suas de molho". 

Estou inscrito para borboletear, amanhã, sobre o problema da obstrução 
parlamentar. 

Hoje, ao chegar ao Plenário, correu a notícia de que um acordo estaria 
sendo entabolado para salvar a honra do Senado Federal. Procurei inteirar
me dos detalhes, procurei ouvir particularmente o meu Líder piauiense, o Se
nador Bernardino Viana e, Sr. Presidente, cheguei à certeza de que não se per
segue apenas a retirada para reexame das Comissões do Projeto _de Resolução 
n' 49, de 1981, de interesse do Estado de Mato Grosso do Sul. 
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Sempre presente às sessões do Senado Federal, lembro-me perfeitamente 
das judiciosas colocações feitas_quando do exame inicial da matéria, formula
das pelos eminentes Senadores Paulo Brossard e José Fragelli. Apesar de ju
diciosas, elas não impediram que o projeto fosse aprovado. E, já agora, 
cuida-se de urna emenda, vez que na sistemática regimental o projeto foi 
aprovado antes da emenda, pois que esta não era substitutiva àquele. 

Ocorre, Sr. Presidente que, paradoxalmente, a Casa, quase que à unani
midade, e nós disciplinado corno sempre, seguindo a orientação da Lide
rança, nós votumos_, h_[! in_stantes, negando, _impedindo que a matéria fosse 
examinada pela Comissão de Finanças. 

Esta negação afrida está fresquinha e, agora, vamos invocar um argu
mento de que não será mais a emenda que irá para às Comissões. Não! Ago
ra, é a totalidade da matéria que será reexaminada. 

Ora, Sr. Presidente, isso em linguagem maternátíca a mim me parece que 
é um artífícío de cálculo: os artifíciOs são permitidos em Matemática. Esse 
tipo de artifício, em Direito, não conta com o meu beneplácito, não conta 
com minha aprovação, não conta coiii meu "sim". Ainda mais porque, na 
Mesa, já -eXiste iiilircquerimento baseado no que acaba de ser lido e aprova
do, existe u"rn requerimento solicitando que o número 4 da pauta, relativo a 
um empréstimo de 634 milhões de cruzeiros, pedido pelo Estado do Piauí, 
também deverá ser retirado da Ordem do Dia. As razões não foram explicita
das no requerimento. Ao con_tráfiO,-isfa:Zões que prevalecem para o Estado 
de Mato Grosso do Sul irão servir de embasamento para a retirada do projeto 
que diz respeito aos interesses do Estado do Piauí. 

Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os eminentíssimos Senadores Pau
lo Brossard e José Fr.agelli atiraram no que viram e mataram o que não vi
ram. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, onde estamos? Vou aguardar para falar 
no encaminhamento do item 4. Desde já, com ·a benevolência de V. Ex•, peço 
que me inscreva previamente. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o requerimen
to dos Srs. Líderes. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento, coll) o voto contrário do Senador Benedito 

Canelas. 
Aprovado o requerimento, cabe-me dar uma explicação. 
A matéria, como se sabe, foi votada na sua parte principal. O projeto é a 

parte pri ndpal, a emenda é a parte acessória ou ancilar, e _a votação não pode 
ser interrompida a não ser por falta de quorum, mas o entendimeto aqui, tra
dicional, é de que voltando a matéria à Ordem do Dia, volta-se a anunciar a 
votação. _Conseqüentemente, havendo requerimento pedindo adiamento de 
votação, pode-se levar cm consideração o requerimento. 

Quero deixar isto bem claro, para casos futuros que possam ocorrer. 

A matéria sai da Ordem do Dia para o reexame solicitado. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nç 72, 
de 1979 (n' 3.467/77, na Casa de origem), que dá nova redação ao 
caput do art. 55 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Or
gânica da Previdência Socia_l, tendo 

PARECERES, sob n•s 248 e 249, de 1981, das Comissões: 
-de Legislação Social (otJvido o Ministério da Previdência e 

Assistência Social); favorável, Com voto vencido, em separado, do 
Senador Aloysio Chaves; e 

- de Saúde. favorável. 

Em votação o projeto. 
os Srs._ Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo. 

É o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
No 72, de \979 

(N9 3.467/77, na Casa de origem) 

Dá noVa redação ao caput do art. 55 da Lei n9 3.807, de 26 de 
agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O caput do art. 55 da Lei ri• 3.807, de 26 de agosto de 1960; pas· 

sa a vigorar com a seguinte redação: 

~·Art. 55. As empresas que dispuserem de 20 (vinte) ou mais 
empregados são obrigadas a reservar de 2% (dois por cento) a 5% 
(cinco por cento) de cargos para atender aos casos de readaptados 

ou reeducados profissionalmente, inclusive aos portadores de defei
to ou deficiência físiCa, nil-fónna que o re-gulamento desta lei estabe
lecer." 

Art. 29 Esta lei _entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. )9 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Jarb~s Passarinho)- Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 27, 
de 1981 (n• 1.001/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Exe
cutivo a instituir a Fundação Universidade da Fronteira Oeste do 
Rio Grande do Sul, tendo 

PARECERES FVORÃVEIS, sob n•s 640 e 641, de 1981, das 
Comissões. 

- de Educação e Culwra; e 
- de Finanças. 

Em votação o projeto. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRC'ElJ CARDOSO- (Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sis. Senadores: 

Depois da quase unanimidade da decisão com relação a Mato Grosso do 
Sul - que vai render muito, neste Plenário, no transcurso deste segundo se
mestre- esramos votando autorização ao Poder ExecutiVo para instituir a 
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. 

Aqui esteve, Sr. Presidente, durante várias semanas, o Diretor dessa 
Fundação, General Alcy Vargas Cheuiche, que veio trazer suas solicitações 
para que o Senado aprovasse essa instituição que, atuando na cidade de Ale
grete, no Rio Grande do Sul, é um dos estabelecimentos de ensino superior 
que presta relevante serviços na fronteira oeste daquela unidade federativa. 

O general assistiu sessões, ouviu discussões e conhece muito bem os prós 
e· contras de todos os projetas de empréstimos, porque ouviu aqui, dias e dias, 
as discussões do Senado. E hoje ausente, inesperadamente entra em votação o 
projeto porque ele tanto ansiava. 

Desejo de_clarar que nada mais justo do que a autorização do Poder Exe
cutivo para instituir a Fundação da Universidade da Fronteira Oeste do Rio 
Grande do Sul. 

Vamos ouvir o Parecer das Comissões do Senado. Não há, quero crer, 
despesa nenhuma do Governo Federal, por ora, porque já existe esse estabe
lecimento de ensino prestando serviços em determinados setores da vida uni
versitária gaúcha em Alegrete, cidade onde, representando a Câmara e Paulo 
Fender representando o Senado, tivemos oportunidade de inaugurar um mow 
numento a Osvaldo Aranha, o grande Ministro responsável pela decisão, 
como Presidente da ONU, de votar pela criação do Estado de Israel. Depois 
dessa votação é que Israel passou a existir para o Mundo e encher de preocu
pações a Humanidade inteira. 

Junto conosco, e tendo falado naquela oportunidade, estava também o 
Embaixador de Israel, de cujo nome não me recordo. 

Portanto é a homenagem que prestamos também a Alegrete, ao vulto 
que lá, na sua praça pública, desafia o tempo e a chuva, o bronze sonoro que 
resiste ao passar dos anos, atestando e emoldurando uma figura humana, de 
um dos_ mais ilustres brasileiros que tivemos nestes últimos 50 anos, Osvaldo 
Aranha. 

Portanto, Sr. Presidente, embora não sendo de Alegrete, sendo de Itaqui, 
ao que me consta na fulgacidade desta improvisação, quero associar Oswaldo 
Aranha a Alegrete, para prestar esta minha homenagem também a este ilustre 
brasileiro. Associar Oswaldo Aranha a Alegrete, cujo município vamos brin
dar, instituindo a Fundação UniVersidade da Fronteira Oeste do Rio Grande 
do Sul. 

Sr. Presidente, já que a Casa pela sua unanimidade menos um, 
manifestou-se agora, pela primeira vez talvez, nesta Casa, quase compactas as 
suas Bancadas, os Partidos quase todos aqui presentes, apenas um se manifes
tou contrariamente a uma decisão desta Casa e espero que, nesta oportunida
de, o Senado Federal, à unanimidade dos seus membros, aprove a criação da 
Universidade Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, no Município.de Ale
grete, estabelecimento de ensino que jâ está prestando relevantes serviços à 
mocidade gaúcha e à de Estados circunvizinhos. 

Assim, Sr. Presidente, lamentando a ausência do General da Reserva 
que, depois de quase um mês de assistência a nossas sessões, não viu coroada 
de êxito a sua tentativa de institucionalizar e federalizar a sua universidade, 
mesmo ausente, presto a ele, que foi ã:SSTsteiite ali, impenitente durante dias e 
dias seguidos, ouvindo as citações de Prêmio Nobel de Economia, de primei
ra, segunda e terceira categoria, aqui na Casa, ouvindo todas as linguagens 
que se derramaram nas discussões dos projetas de empréstimos, cansado de~-
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ta missa seca que ouviu aqui todos os dias, afastou~se. E, hoje, um telegrama 
nosso para S. Ex~. no Rio Grande do Sul, vai cumprimentá-lo por esta vi
tória, que espero que a Casa vá tributar a ele e ao Município de Alegrete, na 
gloriosa terra gaúcha. 

Sr. Presidente, presto, também, com satisfação, minha homenagem a 
Alegrete, onde representei a Câmara na soleriiâade de inauguraçãO do busto 
de Oswaldo Aranha, no Instituto Oswaldo Aranha, daquela cidade, quando o 
Representante do Senado foi o Sr. Paulo Pfauder, que a morte nos roubou 
este ano e que recebeu de minha parte em palavras repassadas de emoção e 
sentimento, o necrológio a que ele tinha direito. 

Assim, Sr. Presidente, quero esperar, como uma homenagem que o Sena
do presta a um homem e a um grupo de gaúchos, que à frente da direção dos 
vários departamentos dessa universidade, lutam para que ela seja federaliza
da, numa luta profícua e grandíloqua, a fim de possibilitar àqueles que pas
sem pelos seus bancos à procura do saber, que recebam os aplausos e a consa
gração desta Casa. 

Sr. Presidente, recebo aqui o nome do General, que a minha memória fa
lhou, mas em parte estou satisfeito porque i:Ião me esqueci de todo o seu no
me: General Alcy Vargas Cheniche, este é o Magnifíco-Reitor da Universida
de da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. 

Assim, Sr. Presidente, espero que a Casa que está de pensamento novo, 
roupa nova, gravata nova, sapato novo ... 

O Sr. Jiugo Ramos - Etecétera nova. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Etecétera: .. v. Exo ·que disse etecétera 
não fui eu. 

E pensamento novo, Sr. Presidente, registro com a unanimidade de seus 
votos ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Fazendo soar acampai
nha)- Peço que conclua, pois o tempo de V. Ex'- já se esgotou há dois minu~ 
tos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Deveria pedir primeiro a quem meaper
teou c me perturbou. Mas como a Mesa está num caminho retilíneo, eu regis
tro ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Ajudado por V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não, Sr. Presidente, estamos vivendo 
hoje uma aura nova nesta Casa: de mãos dadas estamos procurando o bem 
comum. Vamos caminhar para ele e vamos aprovar a federalízação da Uni
versidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. (Muito bem/) 

O Sr. Pedro Simon- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Para encaminhar, tem a 
palavra o nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.)- Como relator da matéria, Sr. Presidente, quero também manifes
tar o meu apoio integral à aprovação deste projeto, de autoria de um ilustre 
Sr. Deputado do PDS da Câmara Fedi!ral e que visa, exatamente, autorizar o 
Poder Executivo a instituir a fundação da Universidade da Fronteira Oeste 
do Rio Grande do Sul. Trata-se exatamente de transformação em fundação 
pública da hoje Fundação Educacional de Alegrete, que tem como Presidente 
o General Alcy Vargas Cheniche. 

E verdade, Sr. Presidente, de que se trata de urna mera autorização ao 
Governo Federal. A aprovação do projeto não terá maior significado se o 
Governo Federal não houver por bem transformá-lo em realidade, isto é, per
mitir a federalização da universidade através da criação da fundação de direi
to público de uma universidade na cidade de Alegrete. 

Quero trazer aqui o meu testemunho do esforço daqueles jovens e does
forço daquela direção de que se trata, realmente, de uma instituição de ensino 
superior que reúne todas as condições para se transfOrmar em uma universi
dade, que reúne todas as condições para que realmente possa através de uma 
decisão do Governo Federal, transformar-se de uma universidade mantida 
pelo Poder Público Federal. 

Sei, Sr. Presidente, dos problemas que enfrenta o Governo Fe"deral com 
relação a essa matéria. Espero todavia- repito- que essa nova autorização 
que, tenha certeza terá, -como teve na Câmara, a aprovação unânime também 
no Senado, não se limite a ser apenas um pro}eto de lei de uma autorização 
que nunca será transformada em realidade mas que, pelo contrário, o Gover
no Federal realmente institua a Universidade de Alegre~e. como deseja o pro
peta de lei. (Muito hem.l) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o Jeguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NO 27, DF. 1981 

(N' 1.001/79, na Casa de Origem). 

Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Uninrsidade 
da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a instituir uma fundação de 
direito público, nos termos da Lei n9 5.540, de 28 de novembro de 1968, sob a 
denominação de Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande 
do Sul, com sede na cidade de Alegrete RS, e com o objetivo de ministrar en
sino em grau superior. 

Parágrafo único. A fundação referida no caput deste artigo reger-se-á 
por seus estatutos e seu regimento, aprovados por decreto a ser baixado pelo 
Presidente da República. 

Art. 29 Esta lei ~ntrará em_ vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 4: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 90, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 608, de 1981, com voto vencido do Senador Alberto 
Silva), que autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 
634.053.100,00 (seiscentos e trinta e quatro milhões, cinqüenta e três 
mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 609, de 1981, da Comissão. 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicid8.de, com 

voto vencido dos Sen~dores Hugo Ramos e Mendes Canale. 

S0bre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. l'í'-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 341, DE 1981 

Senhor Presidente: 

Com fundamento nas alegações invocadas no Requerimento subscrito 
por estas lideranças, no tocante ao item I da Ordem do Dia, de hoje, e, calca
dos nos mesmos dipositivos Regimentais, que obteve a aprovação da Casa, 
requerem os líderes que o presente subscrevem, seja adiada a votação da ma
téria constante do item 4 da Ordem do Dia, a fim de merecer o reexame das 
Comissões Técriicas, resp"edivas, do Senado Federal. 

Permitimo-nos, assim, anexar ao presente cópia do Requerimento que 
fundamentou o nosso pedido anterior, o qual serve de base ao requerido. 

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1981.- Evelásio Vieira- Nilo Coe
lho - Humherto Lucena. 

O SR. !'RESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Esclareço que o requeri
mento que acaba de ser lido pede. o adiamento da votação da matéria em pau
ta, para reexaminar uma ou mais comissões, por motivo justificado, corno es
tá no Regimento Interno, art. 310, letra b. 

Em votação o requerimento. 
O Sr. Heh'Ídio Nunes- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão 

de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex• terã 5 minutos, 
para levantar a questão de ordem. 

O SR. HELVIDIO NUNES (Para uma questão de ordem. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Tenho a impressão de que V. Ex•, ao esclarecer a matéria, teria dito que 
o requerimento visa fazer com que o projeto volte a uma ou mais comissões. 
É exatarnente este esclarecimento, em face da minha dúvida, que peço a V. 
Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Li. para V. Ex•, o texto do 
Regimento. 

O texto do Regimento, no art. 31 O, diz: 

"Do Adiamento da Discussão 
Art. 31 O A ruscussão poderá ser adiada, mediante deliberação 

do Plenário, a requerimento de qualquer Senador ou Comissão, sal-
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vo se faltar o período de 3 (três) sessões ordinãrias, ou menos, para 
o término do prazo de trarnita_çãQ. da matéria, para os seguintes fins: 

a) audiência de Comissão que sobre ela não se tenha manifes
tado;" 

Não é o caso. 

~'b) reexame por uma ou mais Comissões por motivo justifica
do;" 

Foi o argumentado pelos Srs. Líderes, no primeiro caso: Letra "b", ree
xame. mas eles não disseram "por vãrias Comissões"; reexame, no caso, pedi
ram por uma Comissão, que seria a Comissão de Finanças. Li o texto genéri
co. Na especificidade do caso, há o pedido para reexame pela Comissão de 
Finanças. 

f: a interpretação que a Mesa dá. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Sr. Presidente, longe de mim o propósito 
de dialogar com V. Ex', mas quero levantar, a esta altura, a inépcia desse re
querimento. Ele não declina o artigo nerri a letra do dispositivo regimental, a 
fim de que esta matéria possa retornar à Comissão. 

Então, tenho a impressão de que esta solicitação é inepta e que a Mesa 
poderá recebê-la. 

Esta é a questão de ordem q~e desejo levantar. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Perfeitamente. 
V. Ex' pediu cópia do requerimento e creio que V. Ex' o tem em mãos. 
Diz claramente o requerimento: 

"Requerem os Líderes que o presente subscrevem seja adiada a 
votação da matéria constante do item 4, da Ordem do Dia, a fim de 
merecer o reexame das Comissões técnicas resp-ectivas do Senado 
Federal.'' 

Diz~ antes, o mesmo requerimento: 

.. Com fundamento nas alegações invocadas no requerimento 
subscrito por estas Lideranças, no tocante ao item 1, da Ordem do 
Dia de hoje, e calcada nos mesmos dispositivos regimentais ... " 

Os disPositivos regimentais apresentados, no caso anterior, por similitu. 
de, são o-art. 350 do Regimento Interno e art. 310 do Regimento Interno, le
tra '"d", a que me referi. Portanto, diferentemente de V. Ex•, não considero 
inepta, apenas implícita, no segundo o requerimento, a mesma fundamen
tação do primeiro. 

Em conseqüência, submeto à votação. 

O Sr. Heh•(dia Nunes- Sr. Presidente, peço a palavra para uma nova 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Helvídio Nunes, para uma questão de ordem. 

O SR. HELVIDIO NUNES (Para uma questão de ordem. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente e Srs, Senadores: 

Eu gostaria que a Mesa deixasse explícito se esse requerimento depende 
ou não de justificação, porque ele estã calcado em um documento que jã foi 
apreciado. Então, para que ele possa ser discutido, para que ele possa ser 
apreciado e votado agora, tenho a impressão de que hã necessidade uma justi
ficação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nobre Senador, outra vez 
voltamos ao mesmo problema que V. Ex• levantou antes. A justificação 
acompanhou o primeiro requerimento. 

Concordo com V. Ex' em que o segundo requerimento deveria ser ·es
pecífico com a justificação também para ele. Mas, como os Líderes, aqui nes
ta justificação apresentada, consideram que a matéria é absolutamente seme
lhante- em ambos os casos eles pedem que volte ao exame de Comissão por 
motivo justificado - a justificação do primeiro reqUerimento estã sendo con
siderada pela Mesa como justificação do segundo. Mas, se V. Ex• insiste na 
obtenção dessa justificação, a própria Liderança poderã dar a V. Ex• 

O SR. HELVIDIO NUNES- Ê exatarnente isto que peço, mesmo por
que V. Ex' fez queStão de frisar, dezenas de vezes, que o n9 I da Ordem do 
Dia tratava de um adiamento de votação do Requerimento n9 338, de 1981, 
para exame da Comissão de Finanças. No caso, não há a semelhança; não há 
ao menos similitude, porque a matéria anterior jâ foi aprovada, e esta áinda 
será apreciada na sua inteireza, na sua integralidade. 

Então; -é imprescindível, é necessãrió, é furidamental, é indispensãvel que 
ela seja justificada. E ela está firmada por três dos mais eminente Líderes des
ta Casa. Então, se outra coisa mereço pedir, peço a um deles que a justifique, 
que venha declinar as razões pelas quais esta tháférTa não pode ser apreciada 

hoje, jã tendo tramitado por todas as Comissões- e existindo 50 Exmos. Srs. 
Senadores nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Salientando perfeitamente 
que não há diálogo, exatamente, entre nós, mas há resposta à indagação que 
V. Ex' faz. gostaria de salientar que V. Ex', quando tomou o avulso da Or
dem do Dia, referiu-se a um requerimento que foi rejeitado, que é o requeri
mento da lavra do Senador Dirceu Cardoso. O requerimento que foi aprova~ 
do, que é o assinado pelos três Líderes,jã não é apenas fixando a Comissão de 
Finanças. Esta é apenas unia explicação dada pela Mesa. 

Não me cabe. como Presidente da Mesa, responder à parte seguinte do 
que V. Ex>~- solicita. (Pausa.) 

Com a palavra o nobre Sr. Senador José Uns. 

O SR. JOSt LINS (Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O requerimentO que estâ sendo apreciado faz remissão ao primeiro re
querimento, hoje aprovado. Isto porque no entendimento das Lideranças, os 
objetivos dos 2 requerimentos são idênticos. Neste caso, solicitada a Lide
rança do PDS a traZer a este Plenário a jusitificativa do segundo requerimen
to, não seria necessário senão ler o que consta do primeiro requerimento. E ê 
o que pass_o a fazer, Sr. Presidente; na parte que se torne necessário: 

Requerimento n' 340, de 1981 

Excelentíssimo Senhor, 

Senador Jarbas Passarinho. 

DD. Presidente do Senado Federal. 

NESTA. 

Senhor Presidente: 

·~ Art. 403 - O Seriado aprecia rã pedido de autorização para 
empréstimos, operações ou acordos externos, de qualquer natureza, 
a ser realizado poi' Estado, pelo Distrito Federal ou por Município 
(Const., art. 42. IV), instruído com:" (o grifo é nosso) 

"a) documentos que o habilitem a conhecer, perfeitamente, a 
operação, os recursos para satisfazer os compromissos e a sua finali
dade." 

O que se discute portanto é a necessidade de apreciação, pela Comissão, 
do plano de aplicação do emprestimo ao PiaUí. Uma vez reanalisado pela Co
missão. o processo voltará a este Plenãrio -para que tenha aqui o seu curso 
normal. 

Repetindo e resumindo, Sr. Presidente, a base do entendimento entre as 
lideranças foi no sentido de que o processo volte a uma Comissão, pai'a que 
esta aprecie novamente o plano de aplicação, conforme o art. 403, letra "a". 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o requerimen-
to. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-
sa.) 

Aprovado. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Eu não faria jamais uma 
felonia com V. Ex', nobre Senador l-!elvídio Nunes. Salientei a votação; V. 
Ex' disse que iria discuti-la. Mas, realmente, não vendo daqui V. Ex' presen
te, não me servi do evento. Foi, talvez, uma pressa da minha decisão. 

Eu retilico a decisão. V. Ex'- havia me dito, quando terminou de formu
lar a questão de ordem, que se inscrevia para encaminhar a votação. 

Em conseqüência, considero equivocado o meu anúncio de que a matéria 
foi aprovada. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes, para encaminhar 
a votação. 

O SR. HELVIDIO NUNES (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Começo por tentar uma retificação e uma retificação à fala presidencial. 
E que, desde que aqui cheguei, aprendi a respeitar, a querer e a admirar o 
eminente _Senador Jarbas Passarin_ho, muito mais do que ao Presidente, cujo 
gabinete, ao lorlgo destes anos, duas vezes freqüentei. Infelizmente, em ambas 
as vezes, para pedir. 

Mas, disse V. Ex', Sr. Presidente, que me daria a palavra, porque seria 
incapaz de cometer um felonia contra mim e eu entendo que V. Ex'- não co
mete felonia contra ninguém, nem mesmo contra os mais ferrenhos adver
sários de V. Ex'-

0 Sr. Gabriel Hermes - Muito bem! 

O SR. HELV!DIO NUNES - Sr. Presidente e Srs. Senadores, houve 
um acordo, um acordo de lideranças, um acordo promovido pela cúpula par-
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tidária. Mas, nos documentos enviados à-Mesaé-nas-defeSaS:-Promovidas em 
Plenário, o acordo- não foi apreSentado nã Sua inteireza. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Isso é grave! Isso é grave! 

O SR. HELVIDIO NUNES- t que, Sr. Presidente, até quarta-feira da 
próxima semana, até quartawfeira, dia 21 do corrente, os empréstimos de 
Mato Grosso do Sul e do Piauí deverão ser aprovados por este Plenário. Isto 
faz parte do acordo. Esta aprovação é da essência- do acordo. 

Então, o-que-s-e-ptetende, o que se quer, o que se deseja? Satisfazer a ca
prichos pessoais? Não é possível. Satisfazer a interesses localizados? Também 
não acredito. Satisfazer a deteiminados Senadores? ·Pensar na possibilidade 
ou começar a instrumentalização para obtenção de futuros apoios eleitorais? 

Acho que isso, para não .dizer o pior, será, pelo menos, uma infantilida
de. Mas, Sr. Presidente, parece que os provérbios hoje, andam à minha volta, 
me rondando, porque eu, qu'e já citei, na tarde hoje, dois, sou, a esta altura, 
obrigado a recorrer a um terceiro: ·'Mais vale urna pomba na mão do que 
duas que voando vão". 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não há uma razão, não hã um motivo, 
não há uma justificativa que tenha sido oferecida ao Plenário, para alcançar 
que seja retirado de pauta o número -4 da Ordem do Dia de hoje. Os próprios 
líderes que firmaram o documento, por lembrança da Mesa e convocados por 
mim, aqui, compareceram, apenas, através do eminente Senador José Lins, 
que é um dos líderes, mas que não é o Líder, porque eu tenho certeza de que 
Nilo Coelho, cujo nome aqui figura, em condições normais, não firmaria, não 
aporia a sua assinatura a este documento. 

O que há, Sr. Presidente, é que, ao qae parece, à· revelia até do nosso emi
nente Líder, Nilo Coelho, trama-se, neste Senado, contra um empréstimo 
modesto que está sendo pleiteado pelo Estado do Piauí e suficientemente jus
tificado. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Isto é grave! 

O SR. HELVIDIO NUNES -Que os autores, que aqueles que estão à 
socapa, que estão escondidos, que estão por trãs da cerca, coloquem a cabeça, 
o peito de fora, mas que não se sirvam de terceiros para agredir frontalmente, 
não a mim, mas ao rrieu Estado~ ao Piauí. 

Ao Senador Helvídio Nunes, contra o Senador Helvídio Nunes, pode-se 
dizer tudo. Mas, na presença do Senador Helvídio Nunes, ninguém agride 
impunemente o Piauíl (Muito bem!) 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, desconfio que este requerimento não será 
aprovado, porque a minha desconfiança baseia-se na certeza de que ninguêm 
nesta Casa votará contra os legítimos interesses do Piauí. 

E, se eu falo no Piauí, Sr. Presidente e Srs. Senadores, e seu estou defen
dendo este empréstimo, acho que --perdoem a imodéstia - ninguém no 
Piauí tem mais qualificação do que eu, porque governei aquele Estado sem ter 
pedido empréstimo de um centavo sequer e, durante os quatro anos da minha 
administração, não recebi por empréstimo, ou a fundo perdido, ou a qual
quer outro título, um centavo dos Poderes Públicos Federais. Também, duw 
rante a minha modestíssima administração (não ajjoia(iof ), comprei para o Es
tado, mas não vendi absolutamente nada, não desfalquei em um ceitil o patri
mônio do Piauí. 

Tenho autoridde, portanto, Sr. Presidente, a esta altura da minha vida, 
para falar e para pedir. Faço é pedir aos meus p3.res. Não para rriim. No dia 
em que eu chegar a qualuer um e fizer uma solicitação de ordem pessoal, 
ouçam, como as normas da civilidade mandam, não me atendam. Mas não 
neguem ao meu Estado, não neguem ao Piauí. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Alberto Silva- Peço a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Com a palavra o nobre Se
nador Alberto Silva, para encaminhar a votação. 

O SR. ALBERTO SILVA (Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sou um Representante do Estado do Piauí, e fui Governador do Estado 
do Piauí, de maneira que tenho, também, como acaba de lembrar o nobre Se
nador Helvídio Nunes, uma responsabilidade neste Plenário, ao encaminhar 
o pedido de empréstimo do Governo do Piauí. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os nobres Líderes já envocaram os artigos 
sobre os quais pesa o requerimento de que o pedido de empréstimo volte às 
comissões, para que se completem as informações. 

Quero deixar claro neste plenário, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que lá 
na Comissão de Economia, quando este pedido chegou, solícítei ao nobre Se
nador Bernardino Viana que encaminhasse um pedido ao Governo do Piauí, 
a fim de que nos mandasse um plano de aplicação, tal como o nobre Senador 

Dirceu Cardoso se bate aqui, veementemente, em todas as sessões, por um 
plano de aplicação. 

E o primeiro plano de aplicação que veio, Sr. Presidente, era apenas uma 
planilha de empréstimo da Caixa Econômica em que se dizia entre outras coi
sas, o seguinte: 

Proposta n•: 3860(80 
Proponente: Estado do Piauí 
Empreendimento: Conclusão das obras do Estádio Olímpico 

de Teresina- Suplementação financeira da Prop. 2581(77. 

USOS ........................................... Total 
Construção . . . . . . ............... _ ......... 185.250,3 
Urbanização .................................. 48.790,0 
Desp. Administrativas ........................... 8.000,0 
SUBTOTAL ..................... ,_ .......... 242.040,3 
Eventuais ..................................... 50.746,6 

Qualquer engenheiro, qualquer firma especializada sabe que, num proje
to, não se vai além de 3% para Eventuais. Aqui, cinquenta milhões represen
tam mais de 20% do total pedido. 

Já assisti uma concorrência ser anulada, Ou um concorrente ser desclassi
ficado porque, na sua proposta, colocou eventuais 5%. Uma concorrência fe
deral, uma grande firma. E aqui, vinte e tantos por cento. 

E depois, efeito inflacionário num total de trezentos e cinqüenta e seis 
milhões quatrocentos e vinte e dois mil. 

Ora, Sr. Presidente, esle estádio foi construído na minha administração. 
Isto é, foi implantado e não concluído, porque não havia recursos para 
concluí-lo. Mas o meu sucessor, através de sucessivos recursos que foi rece
bendo, inclusive da Caixa Econômica; deixou o estãdio numa posição pratí
camente a concluir. Mas a última obra que foi realizada neste estádio, foi em 
junho de 1978. 

Como sei até de cor o volume de concreto que o estádio precisa para Ser 
concluído, evidentemente, discordei desta quantia de trezentos e cinqüenta e 
seis milhões, quatrocentos e vinte e dois mil e trezentos cruzeiros, e pedi que 
mandassem um plano de aplicação. 

Então, discordei da importância, levando em consideração outros fato
res, que não quero trazer à consideração da Casa, nem pretendo discutir esse 
fato, apenas discordei e pedi que mandassem informações mais conclusivas 
para instruir o processo, ou, por outra, um plano de aplicação que nos desse 
informações cabais para poder avaliar. 

O que os Líderes hoje fizeram, foi calcado nas informações que estão 
aqui presentes- não vou perder tempo para ler, mas que o farei se oportuno 
for, se necessârio for - para trazer ao conhecimento da Casa que não há 
nada de pessoal, nem tampouco estou considerando como pessoal, mas na 
posição colocada pelos Líderes, em considerar o pedido de empréstimo do 
Governo do Piauí, semelhante em todo ao pedido de empréstimo de Mato 
Grosso do Sul, por insuficiência de informações para o plano de aplicação, já 
que este empréstimo é constituído de vários outros pedidos, e eu poderia le
vantar um só aqui que colocaria logo em suspeita o pedido do Governador. E 
que nos 20 milhões de dólares que·aprovamos no ano passado1 havia um item 
que dizia; 1 milhão 250 mil dólares para desenvolvimento rural integrado do 
Vale do ltaueira. E aqui se pede, novamente, 188 milhões. 

Mas, mesmo assim, transmiti ao Senador Bernardino Viana que a única 
dúvida que eu tinha era com relação ao· estádio, no resto, eu considerava 
aprovado. 

Por conseguinte, Sr. Presiden-te, no encaminhamento desta votação, es~ 
pero que os nobre- Senadores aqui presentes aprovem o pedido dos Líderes. 
de mandar este projeto às Comissões. E o Governador do Piauí deve, real
mente, mandar as informações que pediri10s, se quiser ser respeitado neste 
Plenário. Que mande as infor111ações do plano e nós o aprovaremos aqui, 
porque não queremos o mal do Piauí, Sr. Presidente. 

O Sr. Bernardino Viana- Sr. Presidente, peço a palavra para encamiw 
nhamento de votação do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- perdoe-me, nobre Senador 
Bernardino Viana. Esse requerimento, pelo Regimento, é encaminhado pelo 
autor e por um membro de cada partido. Se V. Ex~ tiver delegação da Lide
rança, acho que pode usar da palavra. 

O Sr. Bernardino Viana- t porque fui citado nominalmente, Sr. Presiw 
dente, por isso que quero prestar um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Mas em caso de citação 
nominal, teria que dar a palavra a V: Ex' pelo art. 106 e, desculpe-me, não 
tem cabimento, porque não houve fato injurioso ou insultuoso que justificas
se uma explicação. 
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E V. Ex• Vive-Líder; o Sr. Senador Nilo Coelho, que estã sentado aqui, 
está dando a V. Ex!- o direito de representar o Partido. Os autores do requeri
mento são exatamente os três Líderes, V. Ex• pode ter a palavra como Líder. 

O Sr. Bernardino Viana - Agradeço muito a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Bernardino Viana, como Líder. 

O SR. BERNARDINO VIANA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para encaminhar a vo
tação, como independente, concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Car· 
doso. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Como? 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- São quatorze dias que V. 
Ex!- disporá ainda, nesta Casa, dessa condição, creio eu. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Por quê? 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Porque a 14 de novembro 
V. Ex!- toma partido. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Mas, às vezes eu não tomo partido, Sr. Presi
dente, e continuo a minha marcha até o fim. Até a nenhum idade da minha vi
da. 

O SR. PRESIDENTE- Tem V. Ex• a palavra. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Tenho a oportunidade de encaminhar esta votação citando uma página, 
Sr. Presidente, de um escritor austríaco, se não me falha a memória, Andreas 
Lasko, "·Homens em Guerra". Ele conta o episódio de um chefe de um grupo 
que precisava invadir um campo entrincheirado. E, hoje, estou vendo aqui no 
dispositivo do Gover.no, da Bancada do PDS, esse campo entrincheirado, 
guarnecido, nos seus quatro ângulos, pelos quatros ilustres Vice-Líderes do 
Governo: Senador Murilo Badaró, de um lado; Senador Aloysio Chaves, do 
outro; lá, na retaguarda, o Senador Bernardino Viana; e o Senador José Lins 
do outro lado; o campo entrincheirado. 

,Pois bem, Sr. Presidente, o capitão, comandando o seu grupo guerreiro, 
penetrou no campo entrincheirado, mas recebeu um fogo tremendo, Sr. Presi
dente, mas de um lado que ele não esperava. O lado adversário, Sr. Presiden
te, silenciou os seus canhões e as suas metralhadoras. Então, o comandante 
perguntou pelo telefone: "'Mas cOmo o Sr. recebeu fogo"?- "É fogo amigo, 
Sr. Comandante". 

Hoje, o campo entrincheirado foi invadido pela ousadia do nobre Sena
dor Helvídio Nunes, que recebeu um fogo amigo, mas fogo de metralhadora 
concentrado para destruí-lo. 

Portanto, Sr. Presidente, vi a revivescência de uma página de Lasko, ho
je, nessa ilustre Bancada do PDS. O campo entrincheirado que ninguém inva
de. 

Não fui eu o adversário, saiu do próprio campo do capitão- desculpe
me compará-lo com o capitão, mas é uma comparação bonita - Helvídio 
Nunes que saiu contra o campo entriricheirado, e foi atingido pelas balas de 
um acordo que ele disse que não é acordo, é um desacordo, que o atingiu pro
fundamente: e ele então acha que foi" o fogO amigo dos seus companheiros de 
Partido. 

Sr. Presidente, quero saudar a nova Bancada, com roupa nova, como eu 
disse, garganta nova, gravata nova e critério novO~ Está, com critério nóvo a 
Bancada d_o PDS; já votoU por unanimídade aquilo que desejávamos, [Jelo 
qual lutávamos, e hoje está retirando mais um projeto de pauta, Sr. Presiden
te, discriminando, quando são 25 os projetas erit pauta; discriminOu o Mato 
Grosso do Sul e o Piauí. 

Os fundamentos, ouvimos, aqui, do ilustre Senador Alberto Silva, cujo 
nome foi proclamado também por um adversário, numa homenagem tam
bém muito justa, chamando aquele estádio, cuja construção o Governador 
atual quer acabar, de Albertão, em homenagem ao ilustre Senador Alberto 
Silva, que se julgou contra esse plano. 

Sr. Presidente, está vingando a nossa tese. Não é a tese do Prêmio No bel 
da Economia, nem do Prêmio Nobel de Engenharia, nem o Prêmio Nobel de 
Física, é essa planilha nossa que temos aqui, fazendo vingar as nossas teses, 
Sr. Presi-dente. 

Portanto, Sr. Presidente, estamos vendo o novo critério da Bancada do 
Governo: Vai retirar um novo projeto. Sr. Presidente, eu desejaria que se reti
rasse outros, porque temos objeções a alguns. Esses ilustres Líderes que reti
raram um, estão retirando o segundo, sob os mesmos fundamentos do pri-

meiro. Mas eu ignorava os fundamentos secretos do acordo. Dizia o Acordo 
de Potsdam: O que se escreveu não é aquilo que se tratou, não é aquilo que se 
combinou. 

Há, portanto, Sr. Presidente, pescoço de muita gente em jogo com o 
acordo de Lideranças de que tomamos conhecimento agora. Mas, além des
ses, temos hoje, na nossa pauta, um pedido de empréstimo para o Estado do 
Rio Grande do Sul, outro para o Estado de Alagoas e outro, ainda, também 
para o Estado do Rio Grailde do Sul. Desse modo, Sr. Presidente, não vejo 
por que essa discriminação com o caso do PiauL Estã na minha tese, é o plano 
de aplicaçãO que se exige. Então, voltou o bom senso à ilustrada, digna e in
signe Bancada do PDS. Há necessidade do plano de aplicação, como houve 
no caso do Estado do Mato Grosso e está havendo, agora, no caso do Estado 
do Piauí. 

Assim, Sr. Presidente, repito, estou vendo que o novo critério estabeleci
do abre possibilidades para, na frente, admitirmoS e exigirmos plano de apli
cação, porque já ouvimos aqui, também, teses de qUe o Senado deve abrir 
mão de tudo quanto é exigência e emprestar o dinheiro, que não é nosso, é do 
povo. Mas este é o critério estabelecido aqui. 

Portanto, Sr. Presidente, quero que se registre na Casa: primero, nós que 
nos batemos para que o projeto de Mato Grosso do Sul voltasse à Comissão 
de Finanças, por falta de plano, disseram que não, porque eu não tinha razão, 
e quase a Casa veio abaixo. Ficamos num estado de tensão, aqui, e ouvimos 
coisas que não desejávamos ouvir e eles ouviram coisas, tambêm, que eu não 
desejaVa dizer. Mas hoje aceitaram a mesma tese, com a diferença de uma le
tra, ao invés de letra "e" passaram à letra "d", para não dar razão completa 
àquele que aventou -esta hipótese da volta à Comissão de Finanças. 

-- AsSim, Sr.- Presidente, estamos aCeitando, no Senado, uma nova fase de 
entendimento: a exigência do plano de aplicação, dos planos que sustentam o 
emprego de dinheiro. Mas devo dizer: tenho recebido, aqui, e vou ler de hoje 
em diante, discursos de Deputados Estaduais e de Vereadores, solicitando 
que empréstimos têm vindo para cá sem esses planos, sem a autorizaçãO ne
ceSSária. É preciso que o Senado tome conta disto, para que não emprestemos 
sem as exigências de lei. 

Era o meu encaminhamento. Voto favoravelmente à retirada do projeto 
de empréstimo ao Piauí, pelas mesmas razões que votei com relação a Mato 
Grosso do Sul, e votarei outras tantas, porque agora entramos numa fase de 
entendimento. 

Sr. Presidente, chegamos à conclusão de que de peito é difícil passar, mas 
com jeito, a coisa vai. De peito é difícil, mas com jeito, com entendimento, a 
coisa vai. Embora não se faça comigo, que nada represento, mas que os Líde
res descubram um meio, um viãtico desse desesperado caminho de se empres
tar dinheiro a Estados e MunicíPios numa hora em que o País está de prato 
na mão, pedindo dinheiro emprestado pelo mundo afora. 

Portanto, voto favoravelmente à retirada do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em votação. 

O Sr. Evelásio Vieira- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação, como autor do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Evelásio Vieira,para encaminhar a votação. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra para uma 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Concedo a palavra; para 
uma questão de ordem, ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Para uma questão de ordem. Sem 
revisão do orador.}- Sr. Presidente, gostaria que V. Ex• me esclarecesse se 
nesse projeto ora em exame, figura a autorização da Assembléia Legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- A Mesa pode esclarecer a 
V. Ex' que sim, figura. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado, contra o voto dos Senadores Helvídio Nunes, Bernardino 
Viana e Benetido Canelas. 

O Sr. He/v{dio Nunes- Sr. Presidente, requeiro verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- V. Ex• serâ atendido. Vai 
ser feita a verificação de quorum. 
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O Sr. José Lin.s- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador José Lins, pela ordem. 

O SR. JOSÉ LINS (Pela ordem. Sem re11isão do orador.) - Sr. 
Presidente, gostaria que me esclarecesse se houve, antes do pedido de 
verificação de quorum, alguma declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Eu estava atrás da cadeira 
do Presidente e nãn ouvi declaração de voto. ouvi declaração de resultado de 
votação. 

O SR. JOS!;: UNS -A referência a declaração de voto foi feita pelo 
Presidente que então ocupava a Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço ao Senador Jutahy 
Magalhães que dê, então, -essa informação a V. Ex• como Presidente. 

O Sr. Jarbas Passarinho deixa a Presidência, assumindo~a o Sr. 
Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Não houve declaração de 
voto. Posso informar ao Senador JosE: Lins que o que houve foi uma 
manifestação contrária: levanfaram~se os Senadores Benedito Canelas, 
Helvídio Nunes e Bernardino Viana. Eles não fizeram declaração de voto, 
apenas manifestaram seu voto na hora da votação. 

O Sr. Jutahy Magalhães deixa a Presidência, assumindo~a o Sr. 
Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa·se à verificação. 
Como vota o Líder do Partido Democrático Social? 

O Sr. José LinS =- "Siffi';: 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro? 

O Sr. Humberto Lucena - ~'Questão aberta". 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do 
Partido Popular? 

O Sr. Eve!ásio Vieira - "Questão aberta". 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Os Srs. Senadores jã 
podem votar. (Pausa.) 

{Procede-se à votarão) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES. 

Adalberto Sena 
Aderbal Jurema 
Affonso Camargo 
Alberto Silva 
Arno Damiani 
Dirceu Cardoso 
Evelásio Vieira 
Gabriel Hermes 
Hugo Ramos 
Humberto Lucena 
Itamar Franco 
João Lúcio 
José Fragelli 
José Lins 
Josê Sarney 
Jutahy Magalhães 
Lourival Baptista 
Luiz Cavalcante 
Luiz Viana 
Milton Cabral 
Murilo Badaró 
Nilo Coelho 
Passos Porto 
Pedro Simon 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Benedito Canelas 
Benedito Ferreira 
Bernardino Viana 
Eunice Michiles 
Helvídio Nunes 
Mauro Benevides 
Nelson Carneiro 

Ra1mundo Parente 
Valdon Varjão 

ABSTÊM·SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 

Aloysio Chaves 
Martins Filho 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram pela aprovação 
do requerimento 24 Srs. Senadores; contra 9. Houve 2 abstenções. 

O requerimento está aprovado. 
A matéria sai da Ordem do Dia para o reexame solicitado. 

SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Item 5: 

Votação, em turno únTCo, do Projeto de Resolução n"' 93, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n"' 619, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Guaxupé (MG) a elevar em Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões 
de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 620 e 621, de !981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade, com voto vencido dos Senadores Mendes Canales e 
Hugo Ramos; e 

-de Municípios, favoi"âvel. 

Em votação o projeto. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

o SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senado_res: 

O Item 5 da pauta de trinta pedidos de empréstimos de que consta a 
nossa Ordem do Dia de hoje, é o projeto que autoriza a Prefeitura de 
Guaxupé (MG) a elevar em Cr$ 50.000.000,00 (cinqUenta milhões de 
cruLeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Senado, na sessão de hoje, tem na 
pauta 17 pedidos de empréstimos, ou melhor, 17 municípios que pedem 
emprést_imos, de 4.000 municípios de que se compõe o Território Nacional, 
num va-lor de 12 bilhões, 626 milhões, 963 mil, 934 cruzeiros e 57 centavos. E 
constava o empréstimo a Mato Grosso do Sul, no valor de 30 milhões de 
dólares, que, convertidos em cruzeiros, a cem cttuzeiros, são 3 bilhões de 
cruzeiros, os quais sómados aos 12 acima, dão a soma de 15 bilhões, 626 
milhões, 963 mil, 934 cruzeiros e 57 centavos. 

Desafio, Sr. Presidente, que a Casa da Moeda tenha emitido neste mês de 
outubro 15 bilhões de cruzeiros. O Senado, a guitarra do Senado vai jogar em 
circulação 15 bilhões, 626 milhões, 963 mil e 934 cruzeiros. 

Esta é a quantia que está na nossa pauta e se não fora os incidentes da 
votação dos dois requerimentos, com a Maioria que está aí em Plenário, 
ávida de votar, nós teríamos posto ria rua, daqui hâ dois meses, 15 bilhões de 
cruzeiros. Se isto que aumenta a base monetária da Nação, se isto que 
aumenta o dinheiro circulante no País, se isto não é inflacionário, não preciso 
ser Prêmio Nobel de economia para dizer que a inflação é o gasto maior do 
que aquilo que é previsto, só isto. Maior que o orçamento, ê o gasto além da 
medida, isto é que é inflacionãriõ. Na familia, na sociedade, no município, no 
Estado e no País. 

Portanto, Sr. Presidente, neste pedido de hoje temos, além desses dois 
Estados que citamos, Mato Grosso e Piauí, que jã saíram de pauta, o Rio 
Grande do Sul com 10 bilhões, 156 milhões, 868 mil e 59 cruzeiros; o Estado 
do Rio Grande do Sul. Portanto, temos três Estados na pauta; dois retiramos 
de votação e apenas um figura na nossa pauta, com o número 18. 

Isto, Sr. Presidente, de um número de projetes que estão na Casa e que 
beiram cento e sessenta projetas de empréstimos; cento e sessenta, e estamos 
aqui cuidando apenas de vinte, mas há cento e sessenta nas Comissões, jã 
preparados para ingressarem na pauta de nossos trabalhos e das nossas 
votações. 

Assim, embora hoje, Sr. Presidente, tenhamos tido a satisfação de ver 
que a Casa arrepiou o caminho e já se orienta para um entendimento e o 
acordo de Lideranças, para retirar do Plenário aqueles mais rebarbativos, 
fico satisfeito em ter votado favoravelmente com a Bancada do Governo, 
com a Bancada do PMDB e com a Bancada do PP para retirar da pauta dois 
projetes de empréstimos a dois Estados, Sr. Presidente, hoje, somente hoje, 
deveremos votar, embora a sessão termine daqui a 15 minutos. e é possível 
que não cheguemos à votação desse projeto, ainda nesta sessão, porque, 
enquanto me perdurarem as forças, resistiremos a isso. 

Sr. Presidente, não faço obstrução, quem faz obstrução é quem falha, 
não faço obstrução, a obstrução é causada por manobras tãticas para se 
impedir o que o adversário deseja, ou um partido tem em mira; apenas 
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requeiro verificação de votação, não faço, de maneira alguma, obstrução. 
Quem faz obstrução, na Casa, é o Partido do Governo, porque quem manda 
para cá os pedidos de empréstimo é o Governo; quem tem que sustentar esses 
pedidos. aqui, é a Bancada do governo, quem tem que dar aprovação a esses 
pedidos é a Bancada do Governo, quem não pode falhar às sessões é a 
Bancada do Governo. Sou independente, sou franco atirador, não tenho 
compromisso com empréstimos, nem com o Goverrw·. Quem obstrui- devia 
ser exposto um letreiro, aqui, para identificar - é a Bancada do PDS, que 
tem 36 Senadores e comparece com um número mínimo. E, para conseguir o 
seu desiderato, tem que fazer acordo com os partidos da Oposição. Fez 
acordo, hoje, com o PMDB e com o PP, os valorosos Senadores da Oposição, 
e me acusam, depois, de eu fazer obstrução. 

Não, eu apenas requeiro verificação, Sr. PresidenteA É um expediente 
apenas. Se eu viesse para cá fazer obstrução, temos outras formas, com vários 
requerimentos, e se votaria um só projetO nuin -dia. Não fiz isso ainda, ainda 
não fiz isso. Mas, há projetas, vou confessar a V. Ex•, que não passarão este 
ano; não passarão este ano! Podem tirar o cavalinho da chuva, porque ele 
vai-se molhar; não passarão este ano. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Peço a V. Ex• que conclua, 
porque o seu tempo está esgotado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Vou conluir, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, o Município de Guaxupé pede empréstimo apenas para 
isso; apenas para isso. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Sr. Senador, peço a V. Ex• 
colaboração com a Mesa para concluir, porque já esgotou o tempo de V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Como? 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- O tempo de V. Ex• já está 
esgotado e o tempo da sessão também já está-se esgotando. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Quero apenas ler aqui a destinação dos 
recursos. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Sr. Senador, a Mesa pede 
a colaboração de V. Ex" 

O SR. DIRCEU CARDOSO -Apenas para indicar a destinação, Sr. 
Presidente. 

OSR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Destinação dos recursos: 
execução de obras de infra-estrutura urbana em áreas de conjuntos 
habitacionais existentes no município. 

Essa a destinação, Sr. Senador. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Não é Isso, V. Ex• está enganado. 
Destinação dos recursos: modernização administrativa do sis_tema de 

ensino; expansão e melhoria da rede física de ensino de I'? e 29 grau; e 
desenvolvimento rural. 

Portanto, é outra coisa,- não há necessidade desse dinheiro agora num 
ano eleitoral. 

Assim, Sr. Presidente, vou requerer verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- V. Ex• será atendido no 
momento próprio. Solicito a V. Ex' que conclua, Sr. Senador. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Portanto, Sr. Presidente, estou contra o 
empréstiriio a Guaxupê, da mesma maneira que estive contra todos os 
empréstimos até agora. 

O SRc PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Em votação o projeto. 

O Sr. José Fragelli --Peço _a palavra para encaminhar a votação, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- V. Ex• tem a palavra para 
encaminhar a votação e dispõe de apenas 7 minutos. 

O SR. JOSE: FRAGELLI (Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quero dar meu voto contrário a este projeto, e devo declarar porque não 
posso deixar de acompanhar o nobre Senador Dirceu Cardoso quando ele 
protesta aqui, com energia, sobre a falta da devida instrução desses projetas 
de lei. 

Aqui, por exemplo, Sr. Presidente, se diz que essa quantia solicitada 
destina-se à execução de obras de infra-estrutura urbana em áreas de 
conjuntos habitacionais no município, de conformidade com a inclusa 
exposição de motivos do Sr. Ministro da Fazenda. 

Obras de infra-estrutura, Sr. Presidente, podem ser obras para a 
construção de esgotos, para a feitura de uma rede de abastecimento de água 

aos conjuntos habitacionais, como podem ser também para calçamento 
desses conjuntos habitacionais. 

O Sr. Dirceu ccirdoso - Muito bem! 

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Porque, Sr. Presidente, se esses projetas 
vlessein -·aqui devidamente informados, dizendo que o pedido se destina à 
construção de uma rede de âguas ou de uma rede de esgotos, eu daria o meu 
parecer favoráveL Se for para o calçamento nessas áreas habitacionais, eu 
daria o meu voto contrário, fosse na Comissão fosse aqui, porque acho que é 
uma obra prescindível, que não se justifica agora, diante das aperturas 
financeiras de toda a Nação, da União, dos Estados e dos MunicíPiOs. 

Então não posso dar, Sr. Presidente, o meu voto favorável. Por isso acho 
que o Senado devia tomar as devidas providências para que esses projetas 
viessem instruídos de ta1 modo que os Srs. Senadores pudessem votar com 
ciência e consciência, Sr. Presidente ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - Muito beml 

O SR. JOSf: FRAGELL!- O que não está acontecendo. "Em obras de 
infra-estrutura", isso é muito geral e até muito vago. E não se justifica, Sr. 
Presidente, que um processo passe pelos altos Ministérios, do Governo, ... 

O Sr. Dirceu Cardoso- Muito bem! 

O SR. JOSf: FRAGELLI- ...• inclusive o Ministério da Fazenda, e não 
venha devidamente instruído. Eu, por e~emplo, poderia e atê daria o meu 
voto favorável, como já expressei nas duas hipóteses por mim referidas. Mas, 
diante dessa expressão que não esclarece, concretamente, as obras a serem 
realizadas, não posso dar, Sr. Presidente, o meu voto favorável. 

Voltando um pouco ao caso do Estado do Mato Grosso do Sul, quero 
dar uma explicação râpida. Uma das razões pelas quais me insurgi contra o 
projeto que estava em pauta é porque ele foi tratado aqui como matéria 
política também. Ele estava no décimo quarto lugar da pauta, e meu nobre 
amigo, o Senador Benedito Canelas, pediu que o projeto tivesse preferência e 
veio para o primeiro lugar da pauta. Então, a, Maioria deu ao caso 
tratamento puramente político, como dizendo: vamos ver se os nobres 
Senadores do Estado do Mato Grosso do Sul conseguem ou não que esse 
projeto, passando do décimo quarto lugar da pauta para o primeiro lugar, vã 
ou não ser aprovado na frente de todos os outros. 

Foi uma das razões, não é a única, Sr. Presidente. E digo com toda a 
honestidade que sou contra o projeto, sou contra pôr-se dinheiro nas mãos do 
Sr. Pedro Pedrossian, Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, pelas 
razões muitas vezes apontadas por mim neste plenârio. Por isso sou 
contrário. Mas, eu, Sr. Presidente, poderia ter tido outro comportamento. 

Agora, como eu me referi a vários colegas da Maioria - acho que o 
projeto, data venia do meu nobre colega, passando do décimo quarto para o 
primeiro lugar, foi essa decisão da Maioria que segurou tanto tempo os 
outros projetas, não fomos nós que fizemos obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Peço a V. Ex• que se 
restrinja à matéria em discussão. 

O SR. JOSh FRAGELLI- Sr. Presidente, a matéria não ê igual, mas é 
semelhante. e tem pertinência, porque, inclusive, houve pronunciamentos 
dizendo que com isso, talvez, se estivesse satisfazendo a caprichos de certos 
Senadores. Não é capricho, Sr. Presidente, são razões fundas, profundas, 
para tomarmos uma certa postura dentro deste plenário. 

Então, eu queria esclarecer este ponto, Sr. Presidente, para deixar bem 
ctaro que não vou fazer aqui uma oposição sistemática a esses projetas de 
empréstimos. Mas, sim, quando achar que a destinação dos recursos a 
prefeituras ou aos Estados não venha atender a obras realmente necessárias, 
imprescindíveis, inadiáveis e atê básicas, como as que referi; se o empréstimo 
é para água, para esgoto, votarei favoravelmente; se for simplesmente um 
empréstimo para -calçamento, ou para qualquer obra não essencial, votarei 
contra. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, requeiro verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Será feit~ a verificação 
requerida. ' 

O Sr. Benedito Ferreira - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Benedito Ee_rreira. 

O Sr. Benedito Ferreira - Então será preciso prorrogai" a sessão. 
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O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Senador, o art. 201 do 
Regimento Interno, diz que se o término do tempo da sessão ocorrer quando 
iniciada uma votação, esta será ultimada, independentemente de pedido de 
prorrogação. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Mas ela não foi iniciada. Ia ser iniciada agora. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Tanto o foi, que V. Ex• 
requereu a veriticilção de quorum. (Pausa~) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sendo evidente a falta de 
quorum em plenário e havendo se esgotado o tempo regimental dos nossos 
trabalhos, fica adiada a votação da matéria para a próxima sessão ordinária. 

Nestas condições, fica adiada a apreciação dos demais itens da pauta. 
São os segutntes os 1tens cuja apreciaÇão é adiada. 

6 

Votação, em turno únicu. do Projeto de Resolução nO? 95, de 198 I 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
625, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipiilde Macapã (AP) a elevar 
em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 626 e 627, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de- Resolução n9 96, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
628, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringã (PR) a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e 
oitenta e nove milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa 
cruzeiros e noventa e cinco centavos), tendo 

PARECERES, sob n•s 629 e 630, de 1981, das Comissões: 
\--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios. favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 205, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como ~onclusão de seu Parecer n~' 
1.356, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a 
elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e 
trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. tendo 

PARECERES, sob n's 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constítucionalidade e juridícidade; e 
- de Municfpios. favoráveL 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 7, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~" 
21, de 1981), 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 montaritê de -sua dívidã. consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 22 e 23, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munictpios, favorãvel. 

lO 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 68, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
421, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a 
elevar em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo _ 

PARECERES, sob n•s 422 e 423, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Munidpios. favorável. 

II 

Votação, em turno único, do Projeto de Resoluç~o n9 84, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nO? 
485, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar 
em Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e 
cinqüenta mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqUenta e sete centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tend.o 

PARECERES, sob n's 486 e 487, de 1981, das Comissões: 
- de ConstitUição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade; e 
- de Afunicfpios, favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 91, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
610, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar 
em CrS 2~722.000,00 (dois milhões,- setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 611 e 612, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Franco Montoro; e 
- de Municfpios, favorável. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 8, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
24, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em 
Cr$ 29.272.025,36 (vinte e h ove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e 
cinco cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n's 25 e 26, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Jusliça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favoráveL 

14 

VotaÇão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 64, de 1981 
,.~.presentado peta Comissão- de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
409, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de !tatiba (SP) a elevar em 
Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqüenta e cinco mil, 
novecentos e oito cruzeiros e setenta 6 dois centavos) o montante de sua 
dívida consolidada interna, tendo 

PARECERES, sob n's 410 e 411, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios. favorável. 

15 

Votação, em tti.rno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 
(apreseritãdo pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
12, de 1981), que 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 centavos) -o -moniante de sua d.ívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade; e 
- de Munidpios. favoráveL 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
!5, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar 
em CrS 31.756.725,00 (trinta e um ihilhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, 
setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de !981, das Comissões: 
- de Constituição e JustíÇd, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
......... de MunidpiOS. fav-orável. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 6, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
18, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 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 consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios. favorável. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~" 38, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia ComO conclusão de seu Parec~r nl' 
279, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar 
em Cr$ 282.483.630~00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e 
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oitenta e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorável. 

I9 

Votação, em turno único, do Projeto. de Resolução n9 88, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'>' 
594, de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiãs a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, 
oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

20 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 

(apresentado pela Comissão de Economia como condusl'j.o de seu Parecer n_9 
675, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar 
em CrS 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, 
novecentos e trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

21 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
396, de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
elevar· em CrS 128.968.800,00 (cento- e vinte e oito milhões, novecentos e 
sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

22 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 102, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu PareCer n9 
678, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) a elevar 
em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e 
dezesseis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

23 

Votação) em turno único, do Projeto de Resolução n9 108, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
713, de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a 
elevar em Cr$ )0.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos 
e noventa e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 714, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiçidade. 

24 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 40, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo do escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro 
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. 

25 
Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador 

Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, 
baixadas em comemoração ao 17'~' aniversário da Revolução de março de 
1964. 

26 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Senador Franco 
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e 
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e 
'NAMPS). 

27 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 149, de 1981, do Senador 
Mauro Benevides, soücitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo intitulado "O Nordeste é Vítima do Estouro _do Orçamento 
Monetário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal 
do Brosil, edição de 23 de junho de 1981. 

28 
Votação, em turno único, do Requerimento n9 3L3, de 1981, do Senador 

Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 156, de 1979, do Senador 
Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras 
providências. 

-29 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1981, 
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores 
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 654 e 655, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no 

nérito, favorável; e 
- de Educação e Cultura, favorável. 

30 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'>' 117, de 
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como 
incentivo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de_ renda 
devido pelas pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá 
outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 204 a 207, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto em separado do Senador Aderbal Jurema; 
-de Assuntos Regionais, favorâvCI, com voto vencido do Senador José 

Lins; 
-de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e 
- de Finanças. favorável. 

31 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo 

PARECER, sob n• 1.006, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador 
Aderbal Jurema. 

32 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, 
alterando dispositivo da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe 
sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, tendo 

PARECER, sob n• 1.034, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

33 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n9 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que 
isenta do imposto de renda o 13'>'-salário, tendo 

PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

34 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar- da 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto 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• 1.009, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

35 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
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318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ 5. 700.000,00 (cinco niilhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade; e 
- de Munidpios, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n' 309/81, do Senador 

Dir~eu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Constituição e Just"iça.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Designo para a sessão ex
traordinária, anteriormente COnvocada, a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 
minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Deéreto Legislativo n'? II, de 
1981 (no 77/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de 
Cooperação Sanitária entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo ·da República Oriental do Uruguai, firmado em Brasílía, a 11 de se
tembro de 1980, tendo 

Pareceres favoráveis, sob n'?s 844 e 845, de 1981, das Comissões: 
- de Relações Exteriores: e 
-de Saúde. 

O SR: PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.) 

ATA DA 182~ SESSÃO, EM 14 DE OUTUBRO DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

- EXTRAORDINÃRIA -
PRESIDI':NCIA DO SR. PASSOS PORTO 

Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena - Eunice Michiles- Evandro Carreira - Raimundo 

Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Ale
xandre Costa- L.uiz Fernando Freire- José Sarney- Alberto Silva
Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Uns- Mauro 
Benevides- Agenor Maria- Martins Filho- Humberto Lucena- Mil
ton Cabral- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz Caval
c-ante- Teotôni Vilela- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Ma
galhães- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon- Amaral Peixoto 
-Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Itamar Franco- Murilo Badaró
Tancredo Neves~ Amaral Furlan- Franco Montoro- Orestes Quércia
Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Lázaro Barboza- Benedito Cane
las- Valdào Varjão- Vicente Vuolo- José Fragelli- Mendes Canale
Saldanha Derzi- Affonso C amargo- José Richa- Leite Chaves- E velá
si o Vieira- Jaison Barreto- Arno Damiani- Paulo Brossard- Pedro Si
mon. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) --A lista ·de presença acusa o 
comparcciinentO de 57 SrS. Senadores.-Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1 9-Secretário vai pi'oceder à leitura dÓ Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República, submetendo"- ao Senado a escolha de 
nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência: 

l\IENSli.GEM N• 284, DE 1980 

(N11 517/80, na origem) 

Excelentlssimos senhores membros do Senado Federal: 
-. Nos termos do arti11o 42, item VI, da C~natituição, tenbo a honra O. pro· 

por a Vossas Excelências seja autorizada a Prefeitura Municipal de FfliDca 
(SP) a clcvar.em Cr$ 29.272,025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta c 
dois·miJ, -vinte e cinco cruzeiros c trinta c. seis centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, a fim de que possa contratar emprblimo junto ao Banco 
do Estado de Silo Paulo S.A., este na qualidade de 'gente"fi'nanceiro do Ban
co Nacional da H-abitação, destinado ao financiamento de lotes urbanizados, 
Programa PROFILURB, e urbanúaçio c aquisição de equipamentos comu· 
nitlirios de conjuntos habitacionais, Proarama·FINCfFINEC, naquele Mu· 
nicipio, de conformidade com a inclusa Expooiçlo de Motivos do Senhor Mi· 
nistro de Estado da Fazenda. 

Bras!lia, cm 18 de novenlbro de 1980. - .Joio Figueiredo. 

E.M. nt 264 

Em 13 de· novembro de 1-980 
Exéelentlssimo Senhor Presidente da Repl1blica, 

O Conselho Moneiário Nacional, cm scssào de 12·11-80. &Q apreciar o 
ancxo.Voto, determinou fosse. encaminhado a Vossa.Exco!õnçia.o pleito da 

Prefeitura Municipal de Franca (SP), no sentido de ser autorizada,. com base 
no que estabelece o artigo 2• da Resolução n• 93,-de 11-10-76, do Senado Fe
deral, a. contratar operação de crédito no valor de Cr$ 29.272.025,36 (corroa
pondentes a .. 53.549 UPC, considerado o valor nominal da UPC de ·c<S 
546,64, vigente cm abrll/80), junto ao Banco do &tado de S~o· Paulo s:A., 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacion•l da Habitação. 

2. Nessas condições, e em face do que preceitua o parágrafo único do 
artigo 2• da aludida Resolução n• 93 j76, tenho a honra de submeter a matéria 
à elevada consideraçlo de .Vossa Excelõncia, a fun de que, se mercadora de 
acolhimento, $Cja encaminhada ao "Senado Federal. 

Val~o-mc do ensejo para ~.érrovar .a Vossa Excelência os prntestos do 
meu-~~~ profundo respeito. - Ernane Galvêas, Ministro d~ Fazcnd~ 

BANCO CEN.TRAL DO BRASIL 
l'residencia 

Prefeitura Municipal de Franca (SP)- pedido óe- autotizaçào 
para contratar Oi,.eraçiO dê Cr&liro prevista no artigo !9 da resoluâo 
11"'13, de 11·10.76, do Senodo'Fedoral, no valor deCrS 2'9.272.025,36. 

Senhores CQnselheirQs, 
Pretenàe a ~efeitura Municipal de Franca (SP) contratar, junto ao Ban· 

co de Estado de São Paul.o S.A •• este. na qualidade de agente financeiro do 
Banco. Nacional da Habitação, uma operação de crédito oc valor de CrS 
22.272:025,36 .. (çorrespondcntc a 53.549 UPC, consideradà o valor nominal 
da UPC de Cr$ 546,64, <(11, abril/80), nos tçrmos da súmula anexa. 

2. Ouvi"tla a r~speito, a Secretaria de .i'lanejamento da Presidêneía da 
Repúblíca .. m~nifcstou~s~ de acordo com o atendimento do pedido. 

3. Em ·racc do que pr_cccitua o par~grafo único do artigo 2' da Rcso
luçãp- n'? 93, de .ll·l()·76, do Senado Federai; submeto .o assunto à conside..
raçãó d~ V. EX~~· com meu voto &o seu encaminha_mcntoA Presidência da Rc
plÍbli~. par11 p.osterio• env.io àquela Casa do Congresso, se de acordo o Chefe 
do· Poder Executivo. 

A11cxo' voto do conselheiro Carlos Geraldo Langoni em_ 11·11-80 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Dirctqria 

01)et1Jr-ào ae crédito 1 ser contratada pela Prefeitura Municipal 
de. Franca- SP juntó ao.Banco do Estodo de Sio Paulo S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação. 

I. I.- Programa profilurb 
Características da operação: 

A - Valor>-CrS 22.414.426,56 
(Correspondentes a 41.004 UPC de Cr$ 546,64, em abril ç!c 1980); 

.ii- Prazos. 
l - de carência: 18 mcse~ 
:Z - "de amoftlZaÇão: ~00 mCSes; 

C - encargos: 
I - .. juros de l% a.a. para o Agente Financeiro; 
2 - correção monetária com base na variação trimestral da ORTN 

(UPC); 
D- Gàrantia: 

Vinculação do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (!CM); 
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E - DeStinação dos re_cursos: 
Fiilanc'iamento de lotes urbanizados, naquela cidã.de. 

!l "- Programa FINC./FINEC 
Características da operação: 

A - Valor: Cr$ 6.857.598,80 

(Correspo_ndtntes a 12.54S UPC de CrS.S46,64, em _abril de 1980); 
B.- Prazos; 

I - de carência: I 8 meses; 
2 - de amortização: 300 meses; 

C - Encargos: 
I -:- juros de. I% a.a. para o Agente Financeiro; 
2 - correçào monetliria com base na variação. trimestral da ORTN 

(UPC); 
3 - taxa de administração do BNH: I% sobre o cmpr~stimo; 

D - Garantias: 
Vinculação dp Imposto sobre a Cireulação de Mercadorias (!CM); 
E - Dcstinaçào dos recursos: 
FinanciamentO para urbanização e _.aquisição de equipamentos comuni

tários de conjuntos habitacionais, naquele Município. 
2. Segundo o parecer apresentado pelo Banco do Estado de Silo Paulo 

S.A., a operação de crMito sob exame é viivel econômica e fi~anceiramcnte. 
3. Trata-se de operação a que por força das disposições contjdas no ar

tigo 2• da Resolução n• 93, de 11-10-76, do Senado Federal, nilo se aplicam os 
limites fixados no artigo 2• da Resoluçlo·n• 62,' de 28-I0-7S, da mesma Casa 
do Congresso, haja vista que Os recursos a serein repassados prt'lvfrn o Banco 
Nacional da Habiiação. 

4. De acordo com os registro• do Departamento de Operações com 
Tltulos e Valores Mobililirios, a situação cera! da dlvidá consolidada interna 
do Municfpio de Franca (SP) apresenta-se conforme o quadro a seguir:· 

J'JSJÇ\2> ).''.: 
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S. Levando-se em c_o11ta, éntrctanto, à soma do endividamento intra c 
extralimitc, para efeito de análise sobre a capacidade de pagamento do postu· 
!ante. teríamos a seguinte situàção: 
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6. Como se vC, considerado todo o endividamento da referida PrefeitU
ra Municipal de Franca (SP) .(intra + extralimite + operação sob exame), ain
da ·assim de ficaria contido nos parâmetros do citado artigo 2• da Resolução 
n• 62/75. 

7. Em face do que preceitua o parágrafq único do- artigo. 2t da pr.ccitada 
Resolução n"' 951· de 1976, o assunto deverá ser encaminhado ao Conselho 
Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da República c ao Sena
do Federal, se de acordo o Chefe do Poder Executivo .. 
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OFICIO 

Do Sr. /'~-Secretário da Câmara dos. DeputadoS, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 102, DE 1981 
(N• 1.764/79, na Casa de origem) 

· Dispõe sobre o ...,.,...., de InteressadOS a estll'llos. pes
quisas e deDiais 1mbalhos rea&ados e impressos por .Ucã<is 
públicos, e determina. outras provklêndas. 

o C<lngresso Nacional dect:eta: 
;u;;_ t.o os ,;,gãos públ!,eos Integrantes da Ad:minlstra.ção Di

reta e Indlreta, e as entidades subvenc!ona<l!as pelo Erârlo IN':iclonal 
doarão à Bi!>Uoteu da Câmara dos Deputados três exemplares. de 
todos os estudoo, [pêsqu!Sa.s, rels.tórtos a.!J.uals, anUários estatls.tleo.s, 
orçamentos.;progral!lll!S, planos de empresas eo!tatals, bem como .de 
quantas rpublleaçóes lmprlmlreln. 

.· Paráf;rato único. A doação previSta no eaput deste artigo 
será feita, no máxllno, até o final do mês seguinte. ao da lmpressão 
o~ da oonc1us!io dos traba'lhos. 

Art. 2.0 oS Interessados sollcltarão à Câmara dos Deputados 
,cópia do trabalho ou trabalhos que deseJa.rem. peloo quais pagarãO 
apen~ o custo. da reprodução. 

AN. 3.o ESta Lei entra em vigor na data. de sua. publicação: 
Art. 4.0 Revogam-se as dlspooições em contrário. 

(As Comissões de Serviço PúbUco 'CiiVU e de E'dueaç4o 
Cultltra.! 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 33, de 1981 

(N• 79/80, na Câmara dos Deputados) 

Ratifica o texto do Acordo Internacional da Borracha Natural de 
1979, aprovado na 1\' Sessão da Conferência das Na<:ões Unidas sobre 
Borracha Natural, realizada em Genebra. Suiça, de 24 de setembro a 
5 de outubro de 1979, e que foi subscrito pelo Brasil em 30 de junho de 
1980. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica ratificado o texto do Aco-rdo fnternacional da Borracha 
Natural de 1979, aprovado na IV Sessão da Conferência das Nações Unidas 
sobre Borracha Natural, realizada em Genebra, Suíça, de 24 de setembro a 5 
de outubro de 1979, e que foi subscríto pelo Brasil em 30 de junho de 1980. 

Art. 2<? Este Decreto Legislativo entra em v!gor na data de sua publi
cação. 

MENSAGEM No 487, DE 1980 

Excelsnt!..ss:mu..) Senhore3 Me·mbros do C.1ngresso Nn.clonal: 

pe confornlidade com o _dis-posto no srt.igo. 44, inciso I, da 
COnstituição Federal, tenho a hor:..ra de submeter à eleVadá. consi
deração de Vossas ExcelênC..:.as, a,.co.rnpanhado de Exposição de 
Motivo-,. do Senhor 1\1.lnl.stro de Est<icto das Rel:tçõeS Exteriores,' o 

3. Vale registrar que, desde HJ78, vinha o Brasil partici
pando das negociações C:o Acordo. As.sim, com a colaboração bra
sileira, foram definidas as linhas bá.sicas uo instrumento a saber: 

Al Objet:vo;: 

1) O cre::..cintento equil~brado dn. ofert~ e demanda d:1. borra
cha- natural, de n1odo a obviar as sértas dlfieul0ades decorrente!i 
do excesso ou escassez da produção; 

2) A estabilização do comércio da. borrnc.h:~ natural, evitando 
as excessivas flutuações de prN:os que afetrun. adver<:"a.rne-nte os 
interesses de longo prazo t1nlc dos produtores quanw dos con
sumidores; 

3) A estab!llzação e aumcnw dos ganhos dos pafses exporta
dores com a venda. do produto. com base na expansão das quan
tidades exportadas a preços justos e remunerat!vos, criando, desse 
modo, os necesl3árlos :!ncent1vos para o aumento da produção, c 
recursos para o crc-sclmento ·econõmico e o desenvolvimento social; 

. 4) Proeurar assegurar suprimentos adequados de borracha. 
natural, de maneira a atender as necP.ssidadcs dos países impor
tadores a preços justos e equitativos; 

ti) Em caso do esca.ssez ou excesso de lx>rra<::ha natural, tomar 
a.s medidas possív-eis de maneira a mitigar .a.s dificuldades econó
micas que possam advir para os países membros; 

6) A expansão do comércio internacional e melhoria. do acesso 
a mercados da borracha n::t.tnral €' produtos processados; 

7J A melhoria da competitividade dn borracha natural atra
vés do incentivo â. pe.:quisa e df~scnvolvimento: 

8J O desenvolvimento da. ccunomi::t. da .b:)rracha natural atra
vés de meh~oria.s no processamento. _c.omerc.ializacão e dlst.ribui-
ção do produto em bruto; e · 

9J Aumentar n. coo.per.:1.ção internacional e consultas no que 
tange a as.s.untos que afctem a. orl'rta e demanda do produto e 
inc~n~iva.r a promo.çã..J e coordr>naç~w de programas de p.esq_uisa, 
a.sslsténcia. e outro~. no sctor da borracha natural. 

BJ Como nJ.ec:tni~mo de lnt~.:-r.e>nção no mercado operarã um 
estoque regulador, a ser furmo.du com contribul<::ões de u~uses 
exportadores e importadores. · -

C) Para a ndministraçfto e supervisão do Acordo, foi criado 
o Cpnsc-l.ho Intcrn.teional d:~ BJrr.acha t:. a fim de orientar a one
raçao do mecanismo do eõtoque regulador !úl estabelec;do um 
sistema de faixa de preços que prevé: ' · 

I\ preço de referêncio., cujo ni,·el inicial !o! fixado em 210 
centavos en~ m-ceda da M:tlãsla c Cingapura por quiLograma; 

2) ']Jreço de intervenção inferior e- superior, tlxados em l:S%
1 

respectivamente, aba~xo e aci:na do preço de referência; 
3! preços-gatilho inferior e superior, fixados em 20%, respec

tivamente. abaixo .e acima. do preÇ'o de referêncja; 
4) preço indiratiVJ inferior fixado em 150 centavos em moeda 

da 1\-Iulá.sJ.a e Clngapura por quilogn~mn; e 

5) pret:o ?ndlcativo superior de 270 ccnf.avos em moeda da 
M.:tlâ.s.ia c CingJpUr!l por quilogruma. 

4. Considerando que o BraSil importa eerca de 75% das 
sua;; necessidades básic:?..s de borracha natural, do oonto d~ vista 
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d:J interesse bTJ.Silelr:. ~ fai:-ca de preços c.:ontemplà<ia. no Acordo 
é satisfatór1o., de vez que os __ preços n.tu:.üs encontram-se ligeira
mente acima do I!m:te super':or da- faixa, com perspzctivas de 
fltttu~çées_-_ a--cu.rto pr&-zo -

5. Os membros do Acor.:o ~~rão a seu cargo uma. contri
buição para o orç~mcnt:> admini ;trativo e uma contribuição para 
a formação do e.~toque regulador de quinhentos e cinqüenta mil 
tonelRdas de borracha natural. 

6 Em COl'l.diçõe.s normais de mercado, e caso partJ.cipem do 
Acordo cs 48 países lmportadt..tres pr.?.;::ente.3 às negociações, os 
compromissos Iinancc-iro'l do Brasil ~e_ elevariam a aproximada
mo strês anos. Dessa contribuição, US$ 643.000.00(1 constituiriam 
do Brasil em cerca de 1,836% do tot~d dn.s importações nos últi
mos três anos. Dessa. contribuição, US$ 643,000.00 co.nstituiram 
uma parccl3. in!cial que deveró. st•t· paga no prazo de até 18 meses 
nnr)s a data da entr:1da cm vigor do Acordo) c 45 dia> após solici
uç{Jo do Diretor Executivo. O restante seria. pago também me
dinnte solicitação do Dlretor EXe-cut1vc, ap(\s notificação da nece::;
~idade de fundas adicionais, a ser feita pelo Gerente do estoque 
regulador. 

7 A duração do 1\cordo é de 5 anos, após os. quni&, caso 
não haja rencgoclaçã.o . .:>-s recurso·~ fornecidos por cad:t pais mem
bro scráo restituídos. 

8. O Acordo klmbêm pl·e,·ê a p:~.':>ibilidad.: de a3Soc!ação ao 
Fundo Comum do Pl'Oi;rl':lnl~l. Integrado de Produtos de Ba..c;e. 

9. A dis'Lribuiçáo d.:Js vo~os será feita com baBe no critério 
de ponderaçfro das export~çõ.es e im.p.:Jrt.J.çêe; liqutd~s de bOrra.cha. 
nalural. :rJ.ra 0.3 r.1embro<; f';<port.:J.C.ore.) O.'; votos .?erJ.o distrlbui
do3 ·na, propor~ão da mó(iia. de suas exportn-;ões durante o peliodo 
de- clnc:o :1nos antes da ctat:1 d:t distribu!ção dos votos e para o.s 
me-mbros irnportadorzs. n1 pruporção da méd1a se s1tas impor-
1 açócs durante- .o perioC:o de trê-s __ a..l1os antes da distJ.ibuir;ão de 
votos. - -

lO. O prazo cstab~lecido pJ.rJ. o depósito d03 instrumentos 
de ratifícação enc2rra.r-.::e-.'i. no dia 30 de .sc·ten1bro de 1980. 

11. O Acordo entrará em vigor provi:::oriamrnte em I,o de 
outubro de 1980. ou em qualquer datn. p.J.stcnur. dl.:~dc que palses 
men1bros~ que det;:>uham pelo menos 65 por cento d:1s exp.::lft .. ~
ções c importações liquida..'), t.cnha.m dcpo':'it:ldo o.s lns~.rument.os 
de raticcnção, ou tenho. feito .. notlflca(;ão Cc qne aplk:trá:) pro
visorlamf!nte o Acordo. Fixou-se, igualrnent.::, p:u·a l.O d ;• outubro 
de 1980, ou qualque-r data po3te:tor, o. .entrada. em .,·Igr>r dPfinitlva, 
condicionada a.o depósit.J dos instrumento..:. de ratificn.ção, à ade
sàc ou ao cornprorn.l~.so de contribuic:ô··.s. intc-gr;t-is de pa.i··es cujas 
impo!'ta('ões e c:xpJrLBç_õe.s liquià:n aiinj::tm a f:O por cento do 
cométcio. 

12. O M nistério da I1u..lústria c do CJmériC;J, consultado, 
emitiu parecer favorável à particip:H:úo br2.sile!rn.. no Acordo e 
ind cou .que as dl'spe::::l.<; derorrcntes poctcrlam !ic:'lr :1 carg;) de 
dotações orçamentária.<:: espcdficas da Surj:Tintendéncia da Bor
racha. 

13. Nestas COlldições . .Ecnhor Presidr-qte, enca.mln:no à alL!l 
apreciação de Vossa Excelência. o a.nexo pwjet.o. de mensag€m ao 
Congresso Nacional pur~t a rJ.t'ficaç:ão do Acordo Internacional 
de Borracha NJ..t.ural de 1979, Juntamente com a tradução pr~ra o 
português do texto do Acordo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vosso. :Excell>ncia, 
Senhor Presidente, os protc.sto.'l do meu mais profundo respeito. 
- Saraiva Guerreiro. 

ACORDO !N'l'ER:NACTONAL DA 
BORRACHA NATUR,\L 

DE 1979 

PREAMBULO 

AS PARTES CONTRATANTES, 
Considerando a Declaração e o Programa d-e Açào sobre o Es

tn:belecimento de uma Nova Ordem Económica. Interna.cJona1; • 

Reconhtcendo, em particular, a import.áncia da Resolução n.0 

93 (IV), da. Conferência das Nações Unid:a..<s s.obre Comércio e De
senv,'1lvlmento, adotada na sua IV Sessão, e a Resolução n.0 124 I.Vl 
adotada na .sua V Sessão. sobre o Programa-integrado de Produtos 
de Base; 

Reconhecendo a importància da. borracha natural para a: eco
nomia dos paises m-embros part.~cularmente para as exp·ntações do.s 
Membros exportadores e para suprir os requerimento:~ dos Mem
bros Importadores; 

Resoiuçll.o da Assemb1éta Geral 3201 (S~Vl) e (3202) {SwVI) de l.o de mato 
de 1974, 

Reconhecendo, também. a. estabillzação dos preços cia. bor
racha natural é do interesse de produtores, consun1ldore.s e merca~ 
dos _de borracha. natural e que um aCúrdo fnternacionn.l de l:.:Jrra
c:ha natural :pode ajudar sig-nificantemente o crescimento e desen
vo~vimento da indústria de borracha natural para o b:neficio de 
produtores e consumido-res, 

ACORDAM O QUE SE SEGUE:-.l: 

CAPíTULO I-- OBJETIVOS 

Artigo l 

Obje\-1\iQS 

C.S objeUvos do Acordo Internacional da Bon;acha Natural de 
1979 (daqui por diant-e referido como este Acord,o). com vistas a 
atirgir J<; reh:vantes objetívos alr0tados pela Conf-irêricla das Nações 
Unidcs .:5U!Jre Comércio e Desenvolviment-O nas suas Resoluções n.os 
93 fiVJ e 124 (V.l sobre o Programa Integrado de Produtos de Base, 
sâ( int~r allla" os seguintes: 

.t • {l.t\!lglr um crescimento cq:u1Ubrado entr(.' a o!erta e a de
m.anda dt.:· borracha natural e, cm cons::-qC.-5ncia, contribuir para 
aliviar as sérias dificuldades que surgem em. decorrência do ex
cesso ou csca::sez d-e borracha natura!; 

b) atingir condições estâvc-ls no comérc!o da borra.cha na
turB.-1, C\'itando flutuações excessivas no preço da borracha natu
ral, o que a..fet.a adversamente o.s interes.;es de longo .prazo tanto 
de pwd!ltore.s como de cons1..unldures. e estabilizar esses vreços sem 
distorcer a.s t.endênclas de longo prazo do m'ercado no interesse de 
produtores e de consumidores; 

•;,_-, ... 
c) auxi,lo.r a estabilização dos ganhos de exportação ·proveni

entes da 1;\Jrracha natural dos M-2-mbros exportadores e aumentar 
seus g.t~lhos através da expansão do.s volumes de exportação de 
r.~·rracha natural-a pr€ços justos c remunerativos, ajudando, asslm, 
a propore:onar o.:s incentivos necessârios para. uma. taxa de pro
dução dinâmica e crescente, bem como proporcionar t€cursos vi
sando a um cre.sclmento cconõmioo e um desenvolvimento social 
acelera<! os; 

d) buscar garantir oferta adeqUada de borracha. natural para 
at.endcr as nee2ssldades dos Membros lmportadore.s a. preç.os l ustos 
e razoáveis e melhorar a garantia e oontlnuidn.de desses suprimen
to.s; 

e) adotar medidas !activeis no caso de excedente ou .escassez 
de borracha natural. a fim de aliviar as dificuldades econômlcas 
que os Membros possam encontrar; 

i) procurar expandir o comércio internacional e rnelhorar o 
ac.e.sso ao mercado para. a borracha n.J.turaL e produtos processados; 

g) melhorar a C<Jmpetlt!vidade da borracha natural através do 
Incentivo à pesqui.sa e desenvolvimento no que se refere aos proble
mas de borracha natural; 

h) encorajar o desenvolvimento eficiente da r;.conomla da bor
racha. natural, procurando facilitar e pron1over melhoras no pro
cessamento, comerc!al!zaçií.o e distribulção da borracha natural 
bruta; 

i) ba::.car cooperaçã-:1 internacional e estimular consult..a.s sobre 
assuntos que a!etam a. oferta e demanda de borracha natural, bem 
como facilitar a promoção e coordenação da pesquisa. em borracha 
natural, assistência e outros programa.s. 

CAPíTULO II - DEFINIÇóES 

Artigo 2 

De!!nlções 

PARA OS FINS DESTE ACORDO: 

(!) ""Borracha Natural" significa elastómero ni\o vulcanizado 
em forma sólida G\lll<tuida. proveniente da '"Hevea brasll!ens!s" e de 
qualquer outra .p1anta que o Conselho venha a decidir para nns 
deste Acordo. 

(2) "!'arte COntratante" slgn!flca um G<JvernD ou uma orgmi
zação mlergovernam.enta! referida no artigo 5 que tenha consen
ti~o .ser regido provisoriamente ou definilivanunte por l'SSe Acor
dO •. 

(3J '"Membro" si~ni!ica uma Part;e Contratante como de!!n!do 
no !tem ( 2) acima. 

(4) "Membro Exportador" slgni!!ca um Membro que exporte 
borracha natural e que t.enha declarado .ser um Membro expor
tador, sujeito il. aprovação do Conselho. 

{5)' "Membro l!m;portador" 1Slgnif1ca um Membro que 1m
porte borraclha natural e que tenha declarado ser um 'Membro 
importador, sujeito à. aprovação do Conselho. 
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6) "Qrg::mização,. significa a Organização rnternac!onal da 
Borracha Natura7, referida no artigo 3. 

(7) "Conselho" slgnlf!ca o Oomelho Internacional da Bor
racha Natural, referldo no artigo 6. 

(8) "Voto Especial" significa a votação que requer pelo me
nos dois terços dos votos dos Membros exportadores presentes e 
votantes e p[lo menos dois terços dos votos dos Membros 1mpor
tador.es presentes e votantes; contadcs separadamente, desde que 
taU! voto.s sejam expressos ao menos :pela. metade dos Membros 
de cada categoria presentes e votantes. -

(9) "Exportação de Borracha Natur::ll'' significa qualquer bor
racha naturaL Que deixe o território -ªlf_andegário de qualquer 
Membro e "Importação de Borracha Nátural" slgn!flca qualquer 
borracha natural que entre em território alfandegã.rlo ct.e qualqu·ar 
Membro. Considera-se que, para o propósito destas definições, ter
r1tórlo alfandegário, no caso àe um Membro que possua mais de 
um território altandegár!o, devera referir-se à combinação dos ter
ritórios alfandegários daquele Mem'bro. 

(10) "Maioria Distribuída Simples" .significa a votação que 
requer mais da metade dos votos tot.als dos Membro~ eY.Jiortadores 
presentes e votantes e mais da metade dos votos totais dos Mem
bros Importadores presentes e votantes, contados separadamente. 

(lll "Moedas de Livre Uso" são: o Marco Alemão, o Franco 
Francês o Yen Japonês, a Libra Est<orlina e o Dólar dos Estados 
'urudoS da América. · 

(12} ••Ano Financeiro' s1gn1rtca o periodo que vai de 1.0 de 
janeiro a 31 de dezembro, inclusive. 

U3t "Entrada em Vigor" significa a data t~m que este Acordo 
entrar em vigor provisoriamente ou definitivam-ente. nos termos Co 
artigJ 61. 

04> "Tonelada" .signi!lca uma tonelada m.tHr1ca, isto é, 1. 000 
quilogr~mas. 

(15> ·'Compromisso Governamenta.l" sign-ifica as obrig:J.ções 
financeiras para. com o Conselho que sejan1 assumidas pelos 
Membros como garantia para v Hnnnciamento do ~:.stoque Re
gulador de Cont:ngência e que venham a ser executadas pelo Con
selho para cobrir as obrigações linartceiras por E:le assumidas, de 
acordo com o artigo 28; os Membros serão responsáveis perante o 
Conselho até o limite de seus compromisso1. 

<16) "Centavos e Mõeda Malásio/Cingapurense" signiflca a 
média do "sen" da Malásia e o "cent" de Cingapura cte u.c:.>rdo com· 
as taxas de câmbio prevalecentes. 

(l'íl "Contribuição Liqu;da Ponde-rada de um Membro" slgnl. 
fica .sua contribuição liqWda pcmderada pelo número de __ anos_ de 
sua íiliação à Organizn~!tiO. 

CAPíTULO III ·- ORGANl7.AÇi\O E ADMINISTRAÇAO 

Artigo 3 

Implantação, Sede e Estrutura da organízaç<.~.o Intentacional da 
Borracha. Natural 

llt A Organização Internacional da Borrac~la Natural é !}:)r 
lll:;:!io deste e.:;;.taobdecida, para admiri.!strar as dispu.s.ições c .supervi
sioiu.r n. operaçâ'c dest-e Acordo. 

, 2 J A Organização funcionara. através do Conselllo Interna
c:onal da Borracha Natural, seu Diretor E.xecutivo c sua equipa de 
ass-c.ssor(:S e qualquer outra unidade que .seja previsLl. por e.st:J Acor
do. 

t3l Na sua p1imeira sessão o COriselho decidira., por votu es
pecial. se a sede da o .. ·gan.izaçào deverá Iocallz.ar~se em Kuala Lum
pur ou Londres. 

!.4) A Sede da Organização deverá sempre localizar-se em ter
ritório de um Membro. 

Artigo 4 

Participação na OrganizJçio 
( lJ Existirão duas categorias de Membros~ a saber: 
a) Exportadores,e 
b) Importadores 

l2) O Conselho estabelecer~. critérios ç::om r·espeito a mudan
da de um Membro na sua categoria de filiação nos· termo.s do para
grafo l de~te artigo, levando em conta na sua totalidad-1? o disposto 
nos artigos 25 e 28. Um Mf'mbro que .sutisfaça. tais critérios poderá 
muda.r de categoria mediante a aprovação do Consc.llio, por vot.o 
e~p;:ocral. 

•3) Cadn Po.:rte Contratante constlt.uir~i. um único ME>mbro.da 
Organi:tação. 
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Artigo 5 

Participaçã? de Or[Ja!1lzações Int~rgovernamcnt:l.!S 
n·~ Qualrllter referência n~He A~ordu a '·G ·,vcrno'' ou "Gover

nos'' deverá ser e-nt~:ndido. como abru.ngt•ndo :~ Cumnntd:u)c Etouú
m:ca Européia e qualqu~r outrn orgo.niza<;_:;).o intê'r<.~.Jvern:uncntal que 
tenha resp-:msabilidade com rtspelt-o à n-egodo.(,:fu...~. cow:h,~.lo t.: u.:Jli.
eação d~;: acordos internacionais, em p::trtkulr:<~r, acordos d~ prçdu:-
ws de base. Por conseguinte, qualquer relerénci.a. nc.ste Acordv a 
"u.ssinatura.". ratifjcaça.o", "aceita.çã.o ou üprovaçti.-.J", ou ''dtcla
ração _de aplicação provi.sória GU ''act.esãu" d~ve no !!.:i::iu de tais 
organizações lntergovernamentai~ .ser enten!.llda. como abr<tngeudv 
a ·•nssinatura", "r..ltificaçá<J'', "tu:.·dta"ão uu u.provaçà.u". '"dt:.L:i:i
ra.ção de aplicação provisõria'' e "a.de.sito" por t;~is <Jrganiji' .... H;Üi.::; ln·· 
te:rgo\'2rnamentai.s·. 

\2) No ca.so de votação de 3Ssunws das suas comp~ti!neia.s, 
e.s.sa.s organizações intergovernament:üs cx::rct:rão ~eu.-: dil.~eito~ 
de voto, com un1 nú.."!lcro de vot.os igual ao uúm.;ro total de vo
tos atribuídos aos seus Estados MembrO.:), ck acordo con1 O- ~rti
bJ 15. 

CAPITULO IV - O CO~SELHO INU:RNACIONAL D,\ 
BORR;\CHA NATURAL 

Artigo 6 

C<Jmposição do Con.selho lnternac!onal d~;. Bon.1.c.hu. ::-r.ttJrJ..l 
(1) A autoridade ~Suprema d::t. Org~tniz . ..:ç5..J será 0 Cons.enw 

I.nte·rna.cional da. Borracha Nat.uroJ, que ~::era comp~x;to pvr todos 
os M-embros da Organização. 

(2J Cada Mem.bro.sera representado no Gonsclho l,:;r um dc
lega::'o e poder:i designar suplenr.e.s e assessurc.5 ~>::.ra pJ.rtictp::n da..; 
reuniões do Goii.S,~lho. 

{3) Um delt•gado supl..:mte te-rá poder dú ~lgir c vobr em no
m~ do dt!lega.<k> du~an-tc a ausência deste ou em circu.nstãnr:ia.3 
especiais. 

Artigo 7 

Poderes c Funç-ões do Con..:;~i.ho 

(lJ O Conselho exnocrá to:ic.s os podn.ns c tlC'sempt.':llH'...!'à ou 
providenciará. que sejn..m de.semp:?-nhactr~s 'tiJ:.:as a.s funç•5t::: l~:?<.;c>2-
Sárias ao cmnpriril.ento das disposições d&ite Acordo. 

(2) O Ccmselho, r.or voto 1?5pCCir!.l. ad·;t.J.ra ~~.s no...-mn ~ e os. 
regulamentos necessários ao cumprim~.:nt.o da.'i disposições dest..e 
Acordo e com o- mesmo compat,íveis. ~tào aqui incluictas .su;1s 
p-r6portas normas de vroee~Emento, Msiln como as. norm::...:. de pro
cedirüent.o d(IS Comitês est,a.belec:dos de -~w-cr:-::o r'im o ;ui. lU, 
normas par.a .a administração" e operaç:ii:.• do E~·L.;que- H.cgulado~·. 
bem com.o os reguln.mento.s financeiros e de rn~:....~cJ.l d:J.. Orgarü
zação. O Conselho pt".:>de-rá, n:lS .suo..s nC>l'lll,1 ~ d~• pr·~Jcr.·ditw:·nt.~, c.:>~ 
tabele-c-er regras pela.s quais possa de-cidir sob-re queJtócs especi
ficas, s·cm a ncce.~-dade d-e convoc.a-r n•Lmiào 

(31 O Constlho manterD. <.'m arquivo :~. documenr.rtçüo ncccs
sArb. ao d:'.:.cmplnlu d:1-; fuueõc.:i ~l eh> atribuL ;,.;.s .r. c..; te Acord::.•. 

l4) O Consc1.ho put,Jicari um rel::t.tóri•.J anu~l s.obnz. as ati~ 
vida c!·~ s d:;. Org:::.nlzat;"~W. bem cun:n OLttr~ l.nkrrnaçõt...s que con~ 

. .sJdt !(~ ~prop.:Jud:U:$. 

.-\rtig~~ 8 

En1})~·~stin:o.s em Ci.rcunstCu:t'iM E".,::,pe-clai-5 

(ll O C.Jn~elho pxlL~rú, p•l!' -çnt.o e.<>p·:dal, tJma.r emprésti
mos d.e fcntes .cvme;:cl.aLc; par.:t o Estoque R.eguhtdor e/ou para a 
Conta. Adm~1li::i:.r.l.t:.va. vi:::.and<• cobrir <léf!clt.s cin qualquer d:l:i 
auas Conti.l.~. caw;-ado por li.~Ja3ag.;:;s ent.:e C.·B.';.lJi!Sas autorizadas -e 
contribuições rrque-1id:.~.s. Se o emprfstlmo r:..:sult.::.r .je um ato.so 
11..> re.·olllimcntü d.:t. rontriln.d~d.J de um ML·r.:..lno, os cu..;tO.-:i fi.n .. tn
cci; -.:> a .su1u1;:ü.; pelo c •. n.::.oé:lw C!n cor.LSc:quéncia :io empréstimo 
.serão -da respOiiSJ.billda..cle: do .Me.tnbro que ::;e encoutr.l. cm atra.::;o 
com tiilO.S otri;i"açC:.ts. em a,d;ção a.:; pag::un.::mr-u tut...:d de .sua contri
lJuiçtio. 

12J Qualquer Mt:mb1o pocle-rli, se <3.s::;lm lhe oo 1v1e-r, contri
IHiir dirctamcn~e para a Conta nproprlat'l:-·t, cvit:tndo que o Con
selho tume cmprestimos corucrcLü..-;, paro. cobr:r u quota daquele 
Meml.lro nos funde.:;. requeridvs. 

Artigo 9 

Delegação de- Poderes 

\11 O Conselho, por vot.o es~)er!al, pc·:lerá delegar a qualquer 
Cmmt0 e-st.J.belecido de n::nrdo -C'-ú~il o art. 19 o exerci-cio de qual-
4 .c r uu de todos o.::; .s.eus ,l.)()deres qu·e, -de acord.o c:::m as <llspo.'üçó~s 
Lic.:.te Acor::l.o. não n:quciram voto e..s.pe-clal do Conselho. Nfio obs
tJ.nt:~ usa -delt•gaçb.o o Con::cll. 1 pc:de, :t. qualqu.rr m.omellto. dls-
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c.utir e ·decidir sobre qualquer a~.'iu..nto qu·2' tenha sido delegado a 
qualquer de seus Comi!&. 

t21 O C<:n.se!ho pocJe. por voto especial, r.evogar qualquer po
der que tenha delegado il um Comitê. 

Artig·o 10 

Cooperaç:io con;:--i>Utras Organizações 

. ~.l.l O GJ<nsl:!1ho- pOdf.rá t..omar- cimlisquer provi·dências conve
~lt!~l·~s par:- con.sulta ~u .coo:peraçful ·com as Nações Unidas, seus 
org.:t:J.3 c :tgcii:o.!ias e3:peciah~das .c- outra.;.; crganíZAções 1nt.ergov.er
namcmtal.s que {.Oil.'ilderc aprOJ)l'iadas. 

. C2l O Co.fl...sc1ho pndi·rá t.ambém to:na.r providências no .:;.~n
udo d:: manter contatos cor• organizações_ ~ntcrnacionais não go
vernamentais apropriadas. 

Artigo 11 

Actml.~s:"lo de Observadores 
O Conselho poderá convict;:n· qualquer Governo que não seja 

Membro ou qualque: <las organizações referidas no a·rt. 10 parn. 
compar·.?cer, na qualidade da ol:servador-, .a qualquer das Teuniões 
do Gon:elho ou d~ qualquer Comitê est.o.bclL ... ,,:o d.c acord;.:, com o 
art .. 19. 

Art. 12 
Presidente e Vire-Presidente 

(1) O Conselho deve-rã eleger pa.ra cad.1 ano um P:-~sldente 
e um Vice.-Pres~d€nte. 

(2J O PlX:':Sild.'ente e o Vlce-Pre·sidcntt: serão deit-o.:;, um ·zntre 
as delegações dos Membroc expvrtudore.s. c v o.utro entr-2 n-~ de:·~
gações dos Membros importador·~s. Est-es cargos altcrnar-s~2-fro ca
da ano entre as dua.s c-at.egori•as de Membros, o qu,e nào l».lp·~de, 
contudo, a reel.eiçào de um ou dt!: Dutro ou de ambos, em circuns
tánc~a.s .excepcionais, por voto especial do Consel.~lO. 

(3) Na ausênci-a temporária do President·~. el:e s·e-rá substi
tuído pelo Vicc-Pr·e.:;Ldente. Na uust•ncia tempo.rana .cte amtos -
o Pr.esiodente e o Vice-P_re~idente - ou n.J. -au.sênc.ia p;>-rma!1e-nte 
de um ou de ·ambos, o Conselho poderá e-leger novo3 titu!ares pa.ra 
e..<>t.es cargos de-ntre as delegaçõe.) dos Memb1cs -cxpcr~ad~·:es e/ou 
dentre as delegações dos Membros importadores, conf{J·rme apro
ptiado, em carater t-emporário ou permanente, de aco!ldo co-m as 
cil'cUI""...stil..nc.ias. 

(4) Nem o Pr-esidente nem qualquer outm. p-es.soa que-presida 
uma. reutúão do Conselho vot.a.râ na referida rmmiãO. P.vdci-á, cn
tretaJ.1to, dar poj.eres a outro repres-entante, da mesma: c~ttegoria 
de participação que a su~. para exercer o direito ·Cie voto dn Mem
bro pOr ele representa<lo. 

Artigo 13 

Dlret<>r Executivo, Gerente do Estoque Regulador 
e Outros M:embros <la Equipe 

I lJ O Conselho, pOr voto especial, desiguará um Dlretor Exe
cutivo e um Gerente do Est.oque Regulador. 

(2) Os termos- e condiçõe.s da nomeação do Dirc·tor Executivo 
e do Gerente de Estoque Regulador serão fixado;.) pelo Conselho. 

(3) O Di-reto-r Ex-eeutívo será o _principal funcionário .adminis
trativo da. Organiz.açáo e será o respons:1vel pe·rante o Conselho 
p-ela admlnisL.raçã.o e ope.mçao dest.e Acordo d'e oonform.id-a-d-e com 
as decisões do Conselho. 

{4J O Ger:ente d·o Estoque Regulador será. r-espcn.sá.v.e-1 pe
rante o Direto-r Executivo e o Co:n.::elllo pelas funções a 'ele atr1-
buidas por ·este Acordo, b.em como pel:ts funções adiclo.na1s que- o 
Consdho venha a d4"!t..ernúnar. O Ger;entê do Es.t..o.:-Jue_ Regulador 
será responsã.vel pelas operações rotineiras do Estoque Regulador 
e mant.e-rá o Diret.or Executivo informado -a respeito das operações 
gerais ·.i:o Estoque Regulador. de forma ·qu-e o Diret.or Executivo 
pcss.a -assegu-rar a e!icó.cia na. con.3ecuçftu dos objcJi'oS deste Acor
cio. 

(5J O Dlr.etor Executivo nomeará os demais fu..n:.:lonári-os de 
t.cordo .com os !'l:Jgulamentos estahclocid:JJ pelo Con~dho. E:3se5 
flUlc~onário.s estarão vinculados ao __ Dirctor Executivo. 

(6~ Nem o. Dlrztor Execut!vo nem qualquer outro runciona
rio, inclusive '0 Gerente do Estoque Regulador, deve!á ter qualque! 
interesse Hnancd·ro na indústria ou ccmérclo de borracha, ou ati
vldad·es comerciais associadas. 

{7J No desempenho de ~mas obrigações o D1reto.r Executivo. o 
Gerente do Eslioque Regulador e outros funcionári-os •:!'i equip~ 
não solicitarão ou receberão instruções de qualquer Membro ou 
autoridade e.:;:tranha ::>o Con~elho ou a qualqu~·r dos OOmltês esta
belecidas de acordo oom o art .. 19. Eles deverão abster-SE de qual~ 
quer .ato inc.ompatível com s111as ·condições de funciOnári-oS ínter-

nac!onals -sutordinados m1icamente ao Conselho. Cada Membro 
respelta.rá o carát.er exch1sivamente lntema.clonai das respensa
bllldades do Dlretar Executivo, 1d<J Gerente do Estoque Regula<lor 
e outros funcionários, ·não procurando ·influenciá-los no cte.sem
penho .d·e suas funções. 

Artigo 14 

Soosões 

(1) Com cr;oegr:t gero.l. o ·CO!W:elho realizará .uma sessão ordl
llária em eada semestre. 

(2) Além das reuniões que pOde e!etuar por !orça das clr
c~n.stânei~ especificamente pr·~vistas n·estoe Acordo, o Conselho 
potlcrá também se reunlr em sessões especiais, quando assim o. 
decldlr ou a pedido: 

a) do Presidente 1d;o Conselho; 

b) do Dtretor Execut!V<>; 

c) .cta maio-ria doo M-emb-~ expor-tado.res; 
d l da malorla dos M:embros importadores; 
e) .de -um Membro exportador ou MembiiCS exJ)'Orladores qu-e 

possuam pelo menos 200. votos; ou 
f) de um Membro importador ou Membros importadores que 

possuam pelo m%cs 200 vot.o.s.' 
_ (3) As sessões_ .serão realizadas n-a sOO-e da Organização, a 

nao ser que o Conselho, per .voto especial. declóa o contrário. Se 
por C'Onvite de qualq).ler _Membro o Ocnselho -se reunir oem outro 
local que não .s.ej n. a sede -da. Organização, aquel-e Membro pagará 
os custos ·a<iicion~13 em que o Conselho incorrer. · 

(4) A ConvoQc-ac;ão de qu.aisqu·e-r .s·essOOs e respectivas agrends.s 
serão env!·adas aos Membros pr-o lo Direto-r Executivo, com pelo· 
menos 30 dias de antecedência, exceto em casos de emergência, 
quando o envio deverá se·r feito com pelo menos 7 <lias d<' ante
cedência. 

Artigo 15 

Dlstrlbuiçã.o de Votas 
fi J Os M:ombros . exportadores possuirão em conjunto 1. 000 

votc.s, e os M:embros. lmporta:·ores possuirão em conjunto l.OOO 
votos. 

(2) Ca.da Membro exportador receberá um voto inicial dos 
1. 000 voto..'l, exceb::> no caso em que um Membro export.ador tenha 
-cxportaç.õc.s liquidas l:nf-criores e. 10.090 kmeladas anuais. Neste 
ca.so, o v.oto inicial nfto será atribuí-do. O re~t:ante dos vot::;,s será 
àistrlbui<lo entre os Mcmbr.ps exportadores cm, pr..::1porção J. mals 
próxima ~s:vel ao yolume de suas I €-""p~cttva.s -expJrtaçCcs liqul
dW! de ·borr.,ha n ... tu~al, pelo períoJo de cinco a.ru:>S civis, inlcian-
00~ ools anos civis -anteriores à distribuição dos votos; !ar-se-á 
exccção às exportações liqul.das •::e borracha natural de Clnga.pu
.ra n-o período em questã·o. que ser~o calcu_ladas ·em ;fl.p~nac; 13 por 
eento doas suas :exportações totais naquele pcr_íodo. 

13) Os votos dos Membros Importadores &e.rão <listrlbuidos 
en!Jre "1"" em proporção à média de suas importações Jiquid.as de 
bornacha natural dwante o período de ·três anos ctvhs, a intciar-se 
quatro amos· c1vts anteriores à distribuição dos v-otos. Ca.dt! Me~
bro i-mportador, no e-ntanto, receberá um voto, mesmo_ que a sua 
participação proporcional nas importações líquidas nao .seja su
fldentemente gran.de para o justificar. 

(4) Pa.na os prapós.itos dcs p:a:rágr.:d:::s 2 c 3 dest.e a·rtigo, PrJ.
rágm!o 2 e 3 do art. 28, relacionados com a oontfrlbuição de Mem
broo exportadores, e d-o art. sn. o Con.c:elho estabelect:"rá. na sua 
primeira. sessão, uma tabela de expartar:õe-s Jiquldas d·e Membros 
exportador.e-.s e umra tabela, de importaçõe.s líquldas <de Membros 
Import.adoTes, que -serão revisadas anualmente IIlOS termos deste 
artigo. 

(5) Não existirão voto.s fra-clonãrios. A exceçã"J do O'JS':J p-re
visto no parágrafo 3 ~d'este ártigo, qualquer fr·a~ãO menor -d.o que 
Q,5 .será arredondada p3;ro baixo e qualquer fração maior ou igual 
a 0,5 será arredondada pa.ra cima. 

(6) o C<>nselho distribuirá os v.otos para ooda <lno ftnancelro 
no comeÇ<o .;. primeira soe:ssão do osno em qut"':>tão de ·:\o~:rdo com o 
disposto neste artigo. Esta distribuição pennane~rá ,;m vigor pe
lo Testo do a.no, exce-to no caso previsto n'() parágmfo 7 deste ar
tigo. 

(7) QUando hóuv.er modi!lcação nos Membros da Orga-niz.açã~ 
ou quando qt1alqueT Membr-o tiver seus •O:i·r·eitos de v-oto susDe-ns-os 
ou rest3belecklos sob qualque-r disposição deste Acor<.lo, _o Con::~
lho a-edlstribu!Ti o~ votos dentro oo catezor!-a ou cat~WJ·ri• 1 d~s 
Membros -em questão, de oon!ormi<lade com a:s dispo.sições -doeste 
artigo. ~ 
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(8) Na eventualidade da exclu.são de um Mem.bro em c:-m~ 
tormidade com o. art. 65, ou retira.d·a ·de ·u~m Membro em oonfor-
mldade_·com os·.a:rts~ 6a ou _64, que rf:sl1U.:- cm rcdm:-ro ·ct 'JD.rtl
dpaçàó no (\Omérêio dos Membro.? que pE>rman-ecere-m em qua1-
quer da.s categorias, aba.lxo de 80 por ccnro, o Cons-~lho re-u..'Ylir
se-á e decldlra a respeito dos tennos, condições e futuro deste 
Aoordo, incluindo, em pa.rtiC'Ula·:;-. a ne-cessidade de manter rf~tiva:::; 
as operações do Estoque Regulrud:or, sem causar ums. ca-rga. finan
ceira excessiva para os Membros_ restantes. 

Artigo 16 

ProcecUmí!""nto pnra Votaçüo 
r 1' Cada MCrnbro dlsp<'~r.i dos n:.tc..'5 a- Q:tle tr::m- díi:eitJ no 

Con:::-·lllo. não pod;·nda dtvldiwlo.s. 
1:.._1 :\1eclLt:.!.:_tc- infmm.lç6es·por és.;;rito ao Presid-ente do C'Jn

l:idho. qualquer M:·mbro exportador p_odcrú. autorizar qualqnf:'r 
out: ~> Mcmbr) cxportad:.·.r, e qual1;uer ~I :::ombro lmporta·d:::r pc-jer.i 
::1.tuo:.~zar qualquer t~utri Merrbro importador. ·;.!. rep!"f;'s-entar seus 
intorc&::c.s e CXC'!'C·:r sc-cs dire!tos ·ile ~·oto •em qualquc.r se-ssão ou 
reL'nifto do CcnseU:r.o. · 

!2·~ Um Me-mbro autoriz-ado a ~·xp:·e.--.~u cs veios de qu_e dis
ponha ·ou1ro Me·mbro exr.-r-c.crú o din~it:-> de vtJ.t·~) ..s:~t;undo ·a autori-
7nção recebida. 

(41 Quando se abs-tiv-e-r, um Ml'mi.:lro j ustific-u.r-se-á por não 
te~· votado. 

Artig-o 17 

Quorum 
(1) O quorum para qualquer reunl~o do Conselho eonstltu.~rã 

na presença da maioria dos :Membros exportarlor.e.s c da maio
ria dos M·=mbros !mportadore.s. contanto qe os Membros presentes 
de-tenham pelo menos dois terços do toial de votos de suas respec
tivas categorias. 

(2 l Caso não_ exista quorum. cm <''.mfcrmldade con1 o pa
!·:l.grafo 1 d·este art.igo, no c,;a fixado para a reunião e no dia .se~ 
rutnte, ,, '·luorum para o terc·~tro dia e dias posteriores será a pre
.SE"nça ti:a maiQría dos Membros t•xportadores e da maioria dos 
Membros importadort:s. cont.ant.o que os Membros presentes de
tenham a mn.loria dos votos totais em .sua.s re.sp-ectlvas cat.egorl::ts. 

(3) A repr~~e-ntação rafcrida no parágrafo 2 do art.1go 16 sr:·rá 
considerada como pres-enç-·a. 

Artigo IR 

Dec!sõe.s 
! 1) To rias a.<; dE"" cisões e recomf'hdações do Conselho serão 

ectot:adas por maioria dlstribulda simples, salvo quando previsto 
de outra forma neste Acordo. 

(2) Quando um Membro uUllzar-se- das disposições do ar
tigo 16 c votar numa I"-t:'União do Conselho, tal Membro será r.on
s:.cterado como presente e votante, para efeito do pa!'ágrafo 1 des
te a.rt.~ go. 

Artigo 19 

Estabelecimento de Comitês 
l 1) Os seguintes Comitês são, através deste artigo, estabele-

<.idos: 
a) Comitê Administrativo; 
b) Comitê de Operações do Estoque Hegulador; 
c) Comitê de Estatísticas; e 

d) Comitê de Outras Medidas. 

Outros Comitês poderão ser estabe:-ec.'.cto.s por vob elip:>c!al 
do Conselho. 

(2) O Grupo prestarâ a..'iscssoria e darã assistt:r..cia ao Con.se
lho. O Coru~lho, por voto -e.spec1a1. det.crm:narâ a cüm,o.:>içio c 
os termos de referência de cada Comitê. 

Artigo 20 

Grupo de Especlalist"" 
(1) O Conselho est.abelecer:i um Grupo de &>pedalist.a.s da 

indústria e cto comércio de borracha dos li·fembro.;; )!nportadores 
e exportadore9. 

(2) O Grupo prestar.i ns.sc:ssoria e da::á assi.stêneia L.u Cor;.se-
1ho e aos seus Comitês. p.'lrttcularmente r.o q12e tang:: b.s opera
ções do EStoque Regulador e· à::í .outras m·eC,\d-as a que q n·I-ere 
o artigo 44. 

(3) Os _Membros, !unções e prov1d&nt.:-:as admin;strativas do 
Grupo serão determinados pelo Conselho. 

C.~P!TULO V - PRlVIL:fJGJOS E IMUNir!ADES 

Art.ig<> 21 

Privilégio.<; e lp1_unidades 

(1) A Organização terá per.sonalld~1d·· juricUca SPr3 dot.ada. 
em particular, da capacidade para firmar contratos, :ldq1.ürir c 
alienar bens móveis e imóveis e de df'mand.ar em juizo. 

(2) A ·oi·gan!Útção tentO.ré.~ o mais rápido pü%ivcl. após a 
entrada. em vigor d-este Acordo, firmar um acordo {a .ser re!.eri
do oomo Acordo Sede) com o Governo do P'à.ÍS no qual H. sede dcJ. 
Organlzação deverá situar-se <a ser reierldo como Govt·rno an
fitrião). referente a. sta.tus, prlv1Iég:los e 1mur,}.da.dfs da Org-a.n!
za.ção, bc::1 como do s:eu Diretor Execu~ívu, func!onir!.os, c.spE"cin
lJ.stas e ·uas del-egações dos Membro::;, Qlle s€i "f:lÇ':.tm !1('C-eS~ár'os 
ao cumprimento de sua.s funções. 

(3) Até a conclu.s5o do Acordo Sede, a Org:miz::ttúo requt
rerá do Governo anfitrião _n conrc!>são, na forma con<-,'stent-& _com 
suas leis, de isenções fiscais sobre remunerações pagas pela Orf:u-. 
n1zação a seus funcionários e sobre os nUvas, renda e outrns pro
pricda.de.s da Organização. 

(4) A Organização poderá tamtêm firmar a.c:orctu.-.: com um 
ou mais Governos, a serem .Sllbmeildos à aprovação do Conse-lho 
e que se reiaclone com tais prJvllégios e jmunld~~dc~. C'O.~O .se útçnm. 
necessários para o adequado funcionamento d<::st~ Acordo. 

(5) Sea sede da Organização muctar-.5e para outro nais. o 
Govern-o do pais em questão firmará com a Organização, o mnis 
-:ápldo possfvel. um Acordo Sede a ser aprovado p-e~o Ccnselho. 

(6) O Acordo Sede será 1ndependc·nte dest-e Acordo. Deve
rá, porém, terminar: 

a) por Acordo que entre si fizerem o Govt>rr.o anfitrião e ~L 
organização; 

b) no c-aso de muO.ança da sede da Organização do pais do 
Gov-erno anf.itrlão; ou 

c) no caso de ext.inção da Organização. 

CAPíTULO VI --CONTAS E AUDITORIA 

Artigo 22 

COntas Finance,•ras 
C1 i Para -operaç~o e administração deste Acordo .serão esta-

celecidas duas Contas: 
a) a Conta do Estaque Regulador, e 
h) a Conta Admirdsttat!va. 
t2J Todas as seguintes receitas e despesas deconen~-es da 

formação, operação e. manutenção do Estoque Regulador serão 
computadas na Conta ·de> Estoque Regulador: contribuições dos 
Membros de conformidade com o artigo 28. empréstimos para a 
Conta do Estoque Regulador conforme o artigo 8, pagamento do 
montante dos empréstimos e juros prov-en!entes de tais cznprés
timo.s, receitas de vendas dos Estoques Reguladores, juro.s sobre 
depósitos da C<..nta do Estoque Regulador1 custos de aquisição 
do estoque, comissões, armazenamento, transport.e e despesas de 
manipulação, seguro e custo de rotação. O cons-elho poderó., po
rém, por voto especial, computar na CO-nta -cio Estoque Regulad.CJr 
quaisquer outra.::; modallrl-ades de receitas ou ctespe..sas at.ribuívti~ 
à • .:; tran.sações ou operações do Estoque Regulador. 

13) Todas as dema/s despesas 0 receitas relacionadas com a. 
(·.,,_:ração deste Acordo serão computadas nâ Conta Admínlstr-o.
tJva. Tais despesas serão normalmente culJ.ertas }•elas contribui
c~ões dos M·cmbros fixad~ de acordo com o artigo 25. 

{4) A Organização não seri rc.spo:nsável por despesas de de
legaçõeS ou observadores que compareç-am a reuniões do Conse
lllo ou de qualquer Comité estabelecid-o nos termos do art.1.go 19. 

Artig·o 23 

Forma de Pagamento 
O~ págamcntos a. vi..5ta às Contas Administratl•·a.s e do Es

tague Regulador serãq realizadas cm moedas de livr-e uso ou moe
Gas que sejam ~onversfv.eis em moedas da Uvre uso nos prlncipais 
mercados de câmbio e serão isenta:.: de rcstrlcões cambia.~s 

ArUgo 2~ 

Auditoria 
II) C Conselho apontará auditores con, b propó•·~to de rea

!l?.ar auditDria nos seus ·uvros de contabílidude. 
12) Uni relatório Qe auditoria independente, relativo às Con

tas Adm!nlstratlvas e do Estoque Regulador, será colocado a d·"
posí~ão dos Membros o mais cedo possfvel, ma, não antes de três 
:meseS; após o ·fechamento di' ~at:-.:! .:tno financeiro, e serâ subme
tido à aprovação .do Conselh< n» . . ·:ic sgeulnte, con!vrme apro
priado. Uro te.Sumo <ias .cóni.ta,:, audit.a-das e o balu.nr;o serão em 
seguida publlcados. 
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CAPíTULO VII - A CONTA ADM!NISTRATIV A 

Artigo 25 

Contribuições orç·amcntârius 

( 1.1 o Conselho aprovará em sua pr:m~ira sessão após a en~ 
tradu em vigor doeste Acordo o orç·arr:.ento cta Conto. Aàmin!~tra~ 
tiva nara o período compreend_idQ_ entre a data de entrada ·.::m 
,·:gor ·e o final do primeiro ano financeiro. Dai (.'ID dia"hte, cturan~ 
te a segunda_ metade de cada ano th1a.nceiro, ·:> Co:nszlho apro
\ ar:í. () orçamento do. Conta Admini.sLrat:l.va para o ano finan~ 
cr:ro segulnt(!. O Con.:elho e.3t'abelecerá: a contribulç:to de caC:a 
Membro para o orçamento, de acordo com o parágrafo 2 dest<ê 
artigo. 

\2} A contribuição de cada Membro ~o orçamento adminis
trativo, para cda n.no financeiro, será proporclonal ao número dos 
voto:; de que dispõe ·em n~lação ·ao total de votos d..e todos os Mem~ 
b1'os no momento em qu.J o··orçn.m·ento administrativo para aquc~ 
le aho financ-airo for aprovado. Na determinação dus cmü:.'.bui~ 
c;-0cs. os votos de cada Membro .s.erão f'alculados sem levar em con
blderaç:áo a suspensão do direito de voto de qualquer M-embro ou 
qualquer redistribuição de votos que dai resulte. 

!2-J A contribuição ln!cial para o orçamento adminl.stlatiro, 
a ser atr.H:t:ida a qualquer Governo que se torne Membro após a 
P.ntrada em vigDr deste Acordo, será estipulada pelo Com:elho com 
base r.,) ~.úmero de votos a que o re!crido Gov-erno teri direito. {! 

com base no periodo restante do an of.i..nanceiro (~fi curso, emb-oru a 
contribuição estipulada para os rlemals Membros não dera ~cr 
alterada. 

Artlgo 26 

Pagamento de Cont.lJ.buições para o Orçam•e-nto AdminLstratlvo 

( 1 1 A data de venc1m.ento das cnntrlbui~ões para o prtmei~ 
ro \Jrçamento admln.ist.rativq será çl-ecidida pelo ConseL"'o em suJ. 
primeira sC'ssão. Contribuições para os orçam(;'nto.s admin~strat:;
vos subseqüent-es terão como data de vencinwnto o iH·;Ineno d1a 
de cada ano financeiro. A contribução de um Gov2!'no que se tor
ne Membro após o. entrada em vigor deste Acordo, no..;; t.e~mo.s d9 
parágrafo 3 do arLigo 25. para o -ano flnanc .. ~ro em questao, tem 
sua data de vencimento fixada por decis2o do Conselho. 

!2) 83 um M-embro não tiver pago a tota.lldad~ de .•ma con~ 
trlbuição para o orçamento administrativo, dentro de dois meses 
após a data de vcnciment.o estabelecid_a de: a,_cordo cqm o pará
grafo 1 deste artigo, o Dlretor Exec~t!vo solicitará que o pagamen!o 
seja efetuado o mais rápido poss1vel. Caso o Membro ainda nao 
tiver pago a sua contribuição nos dois meses posteriores à ~l!cit~
ção do Dlretor Executivo seU& direitos de voto na Organlzaçao serao 
suspensos a não ser que o COnselho, por voto especial, decida de 
outra ma~elra. Se um :M.embro ainda. não tiver pago a sua contri
bulção nos quatro meses posteriores à solicitação do D!reter Exe
<>Ut!vo, todos os direitos daquele Membro neste Acordo serão sus
pensos pelo Conselho, a menos que, por voto espec1al, o Conselho 
decida de outra maneirn. 

(3) Para contribuições recebict~as com atraso, o Conselho es
tipulará uma taxa de juros, ou à taxa r.·re!erencial vigez:te Il 
pais anfitrião a partir do dia do vencimento das contribuiçoes, ou 
a taxa comercial no caso de empréstimos regidos pelo artigo 8, con
forme apropriado. 

(4) Um Membro cujos direitos ten..'lam sido suspensos, nos 
termos do parágrafo 2 deste artigo, perm.anceerá fiel ao pagamen
to de sua contribuição e ao cumprimento de quEI)squer outras de 
suas obrigações financeiras neste Acordo. 

OA?.!TULO VIII - O ESTOQUE REGULADOR 

Artigo 2'1 

Volume do Estoqu~ Regulador 

A !im de atingir os objeUvos deste Acordo, será estabelecido 
um Estoque Regulador Interna<>ional. o volume máximo do Esto
que Regulador será de 55Q mil toneladas. Ele será o único lnstru
men te de intervenção no mercado para fins de establllzação de 
preços neste Acordo. O Estoque Regulador inclulra: 

a) o Estoque Regulador Norma! de 400 mil toneladas, e 
b) o Estoque Regulador de Reserva de !50 mll toneladas. 

Artigo 28 

FlnanC.:amento do Estoque Regulador 
( 1) Os Membros comprometem-se a financiar o custo total do 

Estoque Regulador Int.crno.cional de 550.000 toneladas estabeleci~ 
do pelo artigo 27. 

(2) O !inanclamento de ambos os estoques - Estoque Re
gulador Normal e Estoque Regulador de Reserva - será igualmen
te repartido pelas categorias de Membros importadores e exporta-

dores. As contribn1çôes dos Membros para a Conta do Estoque Re
gulador serão determinadas de acordo com os votos que detêm no 
Conselho, exceto nos casos previstos nos parágrafos 3 e 4 deste 
artigo. 

l3) Qualquer Membro importador, cuja participação nas importa
ções liquidas totais, con!omle tabela a ser estabelecida pelo Conse
lho nos termos do parágrafo 4 do artigo 15, represente 0,1 por cento 
ou menos do totel das importações liquldaa, contribuirá para a 
conta do Estoque Regulador da seguinte maneira: 

a) se sua partlclpaçã,, no total das importações liquidas for 
m.cnor ou igu~l a 0,1 por cento, porém maior do que 0,05 por cento, 
ele contr!bulra coro um montante que será. estimado com base na 
sua participação e!etlva no total das importações Jiqulda.s; 

b) se sua participação no total das Importações l!quldas for 
de 0,05 por cento ou menos, ele contribuirá com um montante que 
será estimado com base em uma participação de 0,()5 por cento no 
total das importações liquidas. 

(4) Durante qualquer periodo no quc.l este Acordo esteja. em 
vigor provisoriamente nos termo c do parágrafo 2 ou subparágra!o 
'·b·'' do parágrafo 4 do art!:;o O, o comprorrtlsso financeiro de cada 
Meinbro. hnportador ou exportador com a cont.a do Estoque Regula
CI..or não ex('ederá, no sen totalr à con tr1bulção de cad:a M.emb:ro. 
calculada com base no número de votos correspondente :ls parti
cipações percentuais estipuladas nas taix-las a serem elaboradas 
pdo Consélho, nos termos do parágrafo 4 do artigo 15, em relação 
ao total de 275.000 tonelada.::; que cat>e às categorias de Membros 
exr)orta.dores e importadores, rcspectiyamente. AS obrigações :fl
nancclris dos Membros, quando este A~o;cto estiver provisoria
mente em vigor, serâo igualmente divididas entre as cn-tegorlas de 
Membros importadores e exportadores. A qn.alquer momento, quan
do o compromisso total cie uma categoria exceder o de outro. ca~ 
tegoria, o maior serâ. igualado ao menor. Os votos de cada Mem
bro naquela C.'ltegoria serão reduzidos na proporção <'las pnrt!cipn
ções percentuais nos votos. a ser cleflnida. a pa.rtlr das tabelas n. 
serem es.tabelecidas pelo Cons('lho no::: tc·rmos do parágrafo 4 du 
artigo 15. 

(5J O custo total do Estoque Regulador Normal de 400.000 
tonelada.~ será financiado por contribuição à Vista dos :Mehlbro.s à 
conta. do Estoque Reguladcr. Tn\s contribuições puderão, quando 
relc\·ante.'> Eerem pugas pela sagências n.propriad-ati dos Mcmbtm; 
em que-stão. 

161 O custo total do Es!:.oque Regulador de Reserva de 150.000 
tonelad::ts será financiado através de contribuições dos Membros 
na forma de: 

a) empréstimos tomados peio Conscl!lo de fontes comerciais, 
assegurados pelo próprio estuque e pot garantias/obrigações gover
namentais, e/ou 

b) pagamen~o à vista. 

Tais contribuções pcderão, quando relevantes, ser pagas .pelas 
agências apropriadas dos Membros. 

t7) A escolha prevista pelo subparágra!o ,a) ou pelo subpa
rágrafo !b} do parâgrafo 6 deste artlgo, ou por ambos, ficará a 
critério de cada. Membro; cm qualquer das opções, o pagamento 
será depositado na conta do Estoque Regulador. No caso de_ em
préstimos nos termos do subparágrafo Ca; do parágrafo 8, o valor 
das garantias feitd.S com ba.se_no próprio estoque, como.proporção 
do valor do Estoque Regulador total naquele momento, não exce
derá a proporc;ão dos votos que aqueles Membros detêm no Conse
lho. MembrCJs em cujo nome o Ckmselho tenha -rcallzado emprés
timos cm fontes comerciais, nos tE:!'!nos do subparágrafo (a,) do 
pa-rágrafo e, serão responsáveis por todos os encargos decorrentes 
daquele empréstimo. 

(8) o custo total do Estoque Regulador Internacional de 
550.000 toneladas será pago pela conta do Estoque Regulador. Tais 
custos Incluirão todas ns despesas envolvidas na aqu,lsição e ope
ração do Estoque Rc~rtúador Internacional de 550.000 toneladu.s. 
No caso de o custo, estimado conforme o Anexo c deste Acordo, 
não cobrir integralmente os custos de aquisição e operação do Es
toque Regulador, o Conselho reunlr-se.á e tomarà as medidas ne
cessárias pru:a sol!citar as contribuições requerida; para cobrir 
tais custos, de acordo com as_ participaçôes pcrcentucis nos vmos. 

Artigo 29 

Pagamento d-8 Contribuiçoão à Conta du Estoque- Regulador 

(1) Haverá uma contribulção inicial em ctinhelru para tt Con
ta do Estoque Rt.'gulador cqu1 valente a 70 milhücs de "ringgits" 
Malásios. Esta contribuição será repartida enuc o.s: Membros de 
acordo com suas participações percent.uais nos vut..us, levando em 
consideração o pa:-ágrafo 3 do artigo 28. A c.ontrlbuição serã soli
citada tão lo~o o Diretor Exet'!ut.ivo tenha sido informado por todos: 
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os Membros de que eles estao aptos a atender os requerimentos fi
nanceiros dentro de um prazo de 18 meses a partir da data em 
que este Acordo entre provisoriamente em vigor. Estas contribui
ções iniciais serão t~fetuadas 45 dias após a 30l1cítação do Dirctor 
Executivo. 

(2) O Dire4or Executivo poderá a qmilquer mrmíei1to sollcltnr 
contribuições, caso o Gere<Jte do Estoque Regulador Indique que a 
Conta do Estoque Regulador vlrá n necessitar <ie tais fundos nos 
próximos quatro meses. - -

(3) Quã.Iiao uma contribuição for sollcltada, os MeJr!.bros E"fe
tuarã.o o pagament<> dentro de 30 dias a :partir da data da noti!l
ca.ção. Se requerido por qualquer Membro ou Membros que pos
suam 200 votos no Conselho, o Conselho reunir-se-i em sessão es
pecial e poderá modlflcar ou desa,>rovar a solicitação çle contri
Jm!ções. estipulada eom base na neeessldade de obter fundos para 
amparar as operações do Estoque R-egulador nos próximos trós 
tneses. Se o Conselho não consegu!r ('hegar a uma decisijo, as con~ 
trrbuições serã cfetuadas pelos M(~mbro~. de acordo com a dec1são 
do Diretor Executivo. 

C4l As contribuições so11citn.dM para os Estoques R1'guladores 
Normal e de Reserva. serão valoradas ao preço disparador ln.ferlor 
em vigor na. data em que tais contribuições forem solicitadas. 

(5) A sollcitação de cont,ribuições para o Estoque Regulador 
de Reserva. será e!e'buada da seguinte forma: 

a.) Na revisão das SOO mil toneladas prevista no artigo 32, o 
Conselho deverá: 

(!) receber um pronunciamento de cada Membro reb.tivo ao 
modo pelo qual irá financiar sua parte no Estoque Regulador de 
Reserva nos termos do artigo 28, e 

(I!) tomar as medidas financeiras e outrc:J,.f;_ quaisquer que se
jam necessálias para a pronta implementação do Estoque Regula~ 
dor de Reserva, incluindo solicitação de fundos se necessário. 

b) Na revisão das 400 mil toneladas, prevista no artigo 32, o 
Conselho assegurará que: 

(!) todos os membros tenham providenciado o pagamenw das 
suas respecllva.s contribuições ao Estoque Regulador de Reserva e, 

iii) - o Estoque Regulador de Reserva seja aclonado e se en
contre em condições de entrar em operaç-ãO, -nos termos do arti-
go 31. · 

Artf&"O 30 
Faixa de i?reços 

(1) Para a operação do Estoque Regulador serão estabele
cidos: 

a) um preço de referência; 
b) um preço Inferior de Intervenção; 
c) um preço superior de intervenção; 
d) um preço disparador Inferior; 
e) um preço ·disparador superior; 
f) um preço indicativo Inferior; e 
g) um preço Indicativo superior. 

(2) o preço de referência, na entrada em vlgor "\este Acordo, 
será fixado Inicialmente ao n!vel de 210 centavos MJ,.Iáslo/Cinga
purenses por qullograma. Este prece será revisto c examinado de 
acordo com a Secção A do artigo 32. 

($) Haverá um preço superior de Intervenção e um preço in
ferior de intervenção calculados respectivamente a mal.s e a me
nos 15 por cento do preço de referência, a r,ão ser que o Conselho, 
por voto espe<:lal, deeida de outra formtt. 

(4) Haverá um preço disparador superior e um preço dispa
rador inferior calculados, respeçtivamente a mais e a. ·menos 20 
por cento do preço de referência, a menos que o Conselho, por voto 
especial, decida de outra forma. 

(5) Os preços calculados nos parágrafos 3 e 4 deste artigo 
serão arredondados para o centavo mais próximo. 

(6) .Elxceto nos casos em que este Acordo disponha de outro 
modo, o preço indicativo Inferior será de 150 centavos Malásia/ 
C!ngapurenses por quilograma e o preço Indicativo superior será 
de 270 centavos Malilslo/Cinga:pnrenses por quilograma, para os 
primeiros 30 meses após a entra'Cia em vigor deste Acordo. 

Artigo 31 

Operação do Estoque Regulador 
(1) Se, em relação à faixa de preços prevista no art.!go 30, ou, 

quando subseqüentemente revisada, de acordo com os dispositivos 

dos artigos 32 e 40, o preço Indicador de mercado previsto pelo 
artigo 33 est.! ver: 

a.) igual ou acima do preço disparador super1or, o Gerente do 
Estoque Regulador defenderá o preço dl.~parador superJf"lr, oferf':~ 
cendo borracha natural para venda, até que o preço indicado: de 
n1ercado cala abaixo do preço disparador superior; 

b) acima ~o preço superior de Intervenção, o Gerente do Es
toque Regulador poderil vender borracha natural em defe.sa do 
preço disparador superior; 

c) igual aos preços superior ou inferior de intervenção, ou en .. 
tre eles, o Gerente do Estoque Regulador não deverá vender ou 
comprar borracha natural, exceto para cumprir suas responsabili
dades de rotação, nos termos do art. 36; 

d) abaixo do preço ln!erlor de intervenção o Gerente do Es
toque Regulador poderá comprar borracha natural em defe!:l do 
preço ~isparador ln!crlor; 

c) igUal ou abaixo cio preço dlsparador interior, o Gerente- do 
Estcquc Regulador defenderá o preço disparador in!erlor, 9fPrecen
du-se para comprar borracha natural até que o preço mdlcactor 
de mercado exceda o preço disparador interior! 

(2) Quando as vendas oü compras ps.rs. o E<ttoque R-?.gl:llactor 
atingirem o nivel de 400.000 toneladas, c Conselho decidira. por 
voto especial, se o Estoque Regulador de Reserva entrc-.l'á. em ope· 
ração: 

a) ao preço disparador superior ou inferior; on 
b) a q114lquer preço entre o preço disparador !nferl.or e o we

ço indicativo Inferior. ou entre o preço disparador supenor e o pre
ço indicativo .superior. 

r3) A não ser que o Conselho, por voto especial. decida de 
outra !erma, no.s tennos do parágrafo 2 deste artig•), o G~rcnt~ 
do Estoque Regulador utilizar:\ o Estoque Regulador de Roscrva 
para defender o preço L'ld!catlvo Inferior, colocP.ndo o Estoque Re
gulador de Reserva em operação quando o preço Indicador de mer
cado estiver em ponto médio entre o preço !ndlcs.tlvo Inf-erior e o 
preço disparador !n!erlor, bem como para de!ender o preço !nd!
cat.!vo superior, colocando o Estoque Regelador de Reserva em Op<l
raçã.o quando <> preço Indicador de mercado estiver em ponto mé
dio entre o preço Indicativo superior e o preço displl.rador superior. 

(4) As disponibllidades totais cto Est.oque Regulador, incluin
do o Estoque Regulador Normal e o EsloQ.ue Regulador de Reser
va., serão totalmente utilizadas para assegurar que o preço Indica
dor do mercado não caia abaixo do preço indicativo_ lnferlor ou 
eleve-se acima do preço Indicativo superior. 

(5) Vendas e compras pelo Gerente do E•toque Regulador se
rão e!etuadas nos mercados comerc1a1s estabelectdoa, aos preç-o:s 
prevalecentes, e todas as suas trar.sações serão em borracha tisi
ca. para entrega em tempo não superior a trés meses. 

(61 Para fac!l!tar a operação do Estoque Regu!ado·r, o con
selho Instalará escritórios de representação e providenciará o apoio 
1ogfstlco necessário ao ~scritório do Gerente do E:stoque Regula
do~·. em mercados de torracha estabelecidos e nos local.; nprovados 
para armazenagem. 

(7) OG<>rente do Estoque Regulador prep&rará um relatório 
mensal a r"'pe!to das transações do Estoque Regulador e da situa
ção financeira da Conta do Estoque Regulador. Sessenta dias após 
o :fim de cada mês. o relatório para aquele mês será colocado à 
disposição dos Membros. 

(8) As informações a respeito :ias transações come-relais do 
Eotoque Regulador incluirão quantidades, preços, tipo.•, padrões 
c mercados de todas as operações do Estoque Regulador, inclu.slve 
as rot.J:tções efe>tuadas. A informa~ào sobre a ~tuação financeira da 
Conta do Estoque Rcguhdor incluirá também as taxas de juros. 
e os :ermos e condições de dcpósítos e empréstimos, as moedas err. 
que as operações se realizaram, e outras tnformações rêlevantes 
nos itpns aos quais se refere o parágr~fo 2 do artigo 22. 

Ar!ij;"O 32 

Exàme e Ret1são da Faixa de Preçoj 

A -- PREÇO DE REFERSNCIA 
<.1) O exame e revis3.o do preço de :referê-ncí.a baseur-se-â nas 

tendencias do mercado e/ou alterações líquidas no Estoque 'Re
gulador, sujeitos às disposições desta .sec:ão deste artigo. O prcr;o 
de referência será examinado pc-lo Conselho a cada 18 meses 
apos a entracra em vigor deste Acordo: 

a) se a média dos preços indicadores diário~ de mercado, nos 
sets meses anteriores a um exam-e, estiver -ao niv:el do preço su
p~rior de intervenç~o. ou ao nfvel do preço inferior de interven-, 
çao. ou entre estes dois preco.s. nenhum reajuste do preco de re-
ferência será feito. · · 
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b) ~e a n1édia dos preços indicadores diãrios _de r..1e!"cado, nos 
seis mc::"es anteriores a um exame. estiver abaixo do r:reo:;o infe
rior de intervenção, o preço de referência. .serã automaticamente: 
reduzido cm 5 por ce..."'lto na data do exume, a não ~ser que o Con
selho, por voto espcclal, decida por uma porcentag~m dlferent::. 
na redução do preço de referêncla. 

c) .. >..!' a média dos preços indicadores diários de !Uercado, nos 
seis mesE's anterioreg a um exame, estiver acima jo preço supe
rior de intervenção, o preço de referência serf: autom~ticamente 
elevado a nm 5 por c:ento na data do exo.m·e, a nao .ser que o Conse
lho, por voto especial, dec!~a por uma porcentagem difere~te na 
elevação do preço de referencia. ~---

12) Registrando-se uma mudança liquida de ~00.000 toucla
ctas no E.:>toque Regulador, desde a última a.valiaçao n~s termo:> 
deste narágrafo ou desde a entrada em vigor deste Acordo, o Di
reter Executivo convocará um_fl s~_wsão especial do Conselho par:~ 
avaliar a situação. O consell:o poderu, por voto especial, decídir
se a tomar medidas apr~priadas que prJderão inclwr: 

a) suspensão da.s operações do Estoque Regulador; 
b) mudança na taxa de compras ou vendas do Estoque Re

gulndor: e 
c) revisão do preço de referência. 
{3) Se tiverem ocorrido compras ou venda.s líquiçlas do Es

toque Regulador no total de 300.COO toneladas desde: a) a enlr~
da em vigor deste Acordo; b) a última r~visão nos _termos deste 
parágrafo; ou, c) a última revisão nos termos do paragrafu 2 des
te artigo, qualquer que seja a alternativa mais recente, o preço Ue 
rc!erência será. reduzido ou aumentado, respectivamente, em _3. pqr 
cento do seu nivel corrente. a. não ser que o Cunselho, por voto 
·especial, decida red!uzi-lo ou au :1entá-lo, respectivamente, em 
uma porcentagem diferente. 

14> Quaisquer ajustamentos no prrço de reterénci:l. seja qnal 
for a rnzàC', não deverão permitir que os pr ço3 d.i3paradores su
perem os preços indicativos inferiorcoi:i ou ~~ ,;erbres. 

B - FREÇOS INDICATIVOS 

(5t o Con_sclho poderó., por voto p:pe-cial, reajustar bs prec;m; 
indic:ltivos inferiores c supE~rlC'H''l p::>!" 0casilo dos exames ptevis
tos nesta sc~ão deste artigo. 

1.01 O Conselho garantirá. que qualquer :·cajuste nos preços 
indi~ativos seJa consi'3tente com a$ tendências e cond1Çôc3 prevn
lf'c:e':". ·.:s no mercado. AEslm sendo, o consell10 levarti_ em ·ronsi
cler8.~.; •. :- a3 téndências de preço da borracha n.J.t.urnl, consumo. 
ofe-rLt. c·Htos de produção, estoques. bf'm como a quantidade de 
b.;rrachu n3.tural mantida no EstDque Regulador e n. situaçftu fi
nanceira dn Cont:1 do Estoque Reguladur, 

17) Os preçru indicativos infcr:ores e suvrrtor~s serão cxo.
mlnados: 

a) a cada trinta. meses após o. entrada P.m VIgor deste Acordo; 
b) em clre~.nstânclas esp.oc!ais. a pedido de um Membrq ou 

!.'Iembros que detenham 200 ou mais votos no Con.:-:elho: c 

c) quando o preço de referência tiver sido reajastaqo_ -. Üf 
para l:aixo desde a última revisão do preço indlt:atiYo inferior ou 
desde a entrada em vigor dest_e Acordo; ou (ii) para cima, u.~sde 
a último. revlsâo do preço indieatlvo superior ou de.sde a en.trada 
em vigor deste Acordo - em pelo menos 3 por cento nos termos do 
paragrafo 3 deste artigo e em pelo menos 5 por ctmtJ nos termos 
do parágrafo 1 deste artigo --__ ou, pelo menos, nos indices esta
bclecidr;s pE'los parágrafos 1, 2 e/ou 3 deste artigo, ~atis!cita a 
.condição de que a médla do preço indicador dlárlo de mercado para 
os 60 dias subseqUentes à última revisão do preço 1.e re!eróncla 
esteja abaixo do preço ln!erlor de !ntervenç;i<i ou aclma do preço 
superior de intervenção, respectivamente. 

18) Não obstante os parágrafos 5, 6 e 7 deste artigo, n§.o ha~ 
verá awnento do preço indicativo inferior ou superior se e. mé
dia dos preços indicadores diários de mercado, nos seis meses an
teriores a um exame da falxa éle preço nos termos· deSte artlgo, 
·estiver abalxo do preço de referência. De Igual modo, não ha.verã 
redução n_o preço indicativo inferior ou superior se a média dos 
preos indicaàores diários de mercado, nos seis meses anteriores a 
um exame da faixa de preço nos termos deste axtigo, estiver acima 
do preo de referência. 

ArtiKO 33 

Preço Indicador de Mercado 

{lJ Será estabelecido un1 preço indicador diário d-e ·nerc21dCJ 
que será um preço médio ponderado composto - no qual estarâ 
refletido c mercado da borracha natural - baseado nas informa
ções diárlas ofi-ciais de preços c_orrentes mensais_ nos mercados de 
K11la Lumpor, Londes, Nova Iorque e Clngapura.. .Inlcial.mente, o 
preço indicador diário de mercado compreenderá as borrachas 
dos Upo.'5 RSS 1, RSS 3 e TSR 20, com igual ponderação. Toda.'i as 

cotaçOes serão convertidas em preços FOB nos portos da Malâs!a e 
Cingapura e na.s moedas da Malásia e de Cingarura. 

(2) A composição ponderada dos tipos e padrões, bem como 
o método de computação do preço indicador diário de mercado 
seriDTexaminados e poderão, por voto espectai. ser reajustados pelo 
Conselho, de modo a assegurar que eles reflitam o mcrcad0 da bor
ra~ha naturaL 

(3) O preço indicador de mercado sera fixado ncima, no ní
vel ou abaixo dos niveis de preço espec1fl.cados neste Acord:J, con
forme a média. diária dos preços indicadores de mercJ.do para os 
últimos cinco dias, situe-se acima, no nível ou abaixo dos mencio
nados niveis de preço. 

Artigo 34 

Cornpo:sição dos Estoques Reg~ladores 

(1) Na sua primelra sessão após a entrada em vigor deste 
r Acordo, o Couselho lndlcará as borrachas de padrões c tipos in

ternacionalmente reconhecidos, referentes às folhas !urnad:::ts e as 
borrachas tecnicamente especl!icada.s, para inclusão no Estoque 
Regúlador, desde que os seguinte;; critérios sejam satisfeltoô: 

a.) Os mais baixos padrões e tipos de borracha natural auto
rizados para a. Inclusão no Estoque Regdador serão o RS8 3 e TSR 

20; e 
b) Serão indlcado.s todos os padrões e tipos permitidos nos tcr

m05 do subparágra!o (a) deste parágrafo. desde que respondam, 
pelo menos, por 3 por cento do comércio internacional de bor
racha natural no ano civil anterior. 

12! O Conselho poderâ, por voto especial, mudar estes crltérloô 
_ e;ou os tipos/padrões selecionados, se necessário, para assegúrar 

que a composlção do Estoque Regulador refllta a situação )>r~va
Iecente no mercado, atentando para os objetlvos de estabilização 
deste Acordo, e para a necessidade de ma.nter altos padrõe.s ce>
m.erciais e de qualidade dns estoqUes :""gulador·es. 

(3) O Gerente do Estoque Reguladvr tentara assegurar que 
a. composição do Estoqu-• Regulador re!llta os padrões de expor
tação/importação de borracha. natural, ao mesmo t<>mpo em que 
promova os objetlvos de est-ab111zação deste Aoordo. 

(4) O Conselho poderá., por voto especial, autorizar o G-erente 
do Estoque Regulador a mudar a composição do Estcque, se os 
objetivos de estab111zação de preço assim o exigirem. 

Artigo 35 

Localização dos Estoques ReguladoTeS 

<lJ A localtzaçã.o dús Estoques Reguladores deverá ass~gurar 
operações comerciais económicas e eficientes. De acordo com es~ 
principio, os Estoques Reguladores serão localizados tanto nos ter
ritórios dos Membros exportadores como nos territórios dos Mem
bros I.mportadores. A distribuição dos Estoques Reguladore<~ entre 
os Membros serâ efetuada de maneira a atender os objetivos de 
estabilização de.ste Acordo e ao mesmo tempo m.lntmlzar os eustos. 

(2) A fim de manter padrões de q_ualidndr comercial ~levad_bs, 
os Estoques Reguladores serão armazeno..dos apenas em arma2.ehs 
aprovados, com b3.se nos critCrio3 a sarem decididos pelo Con
•elh~. 

t~ <3t Apó.s entrada Pl11 vigor deste Acordo, o Con.selho estabele
cerá e aprovará uma lista de armazéns -e os arranjos necessárlos 
vara Seüs usos O Conselho examinrtrá. p~:-riodicamente· essa lista. 

14) o Conselho exarni::ar:l, também, p.cr1od1camente, a. loca
lização dos E:;toques Regulado,r.es e poderà, por voto espec.tal, auto
rizar o Gerente do Estoque Regulador a mudar a localização dos 
Estoqu.~s. para assegurar operaç-ões comerciais económicas e e-fi
ctt"'ntes. 

Artigo 36 

Rot:l.Ção dos Estoqurs Reguladores 

O Gerente do Estoque Regulador asseguro.; i que todos os Esto
ques Reguladores sejam aJqulridos c mantidGS em padrões comer
r.iats de qualidade elevados. Ele promoverá. a rotação da borracha 
natural estocada conforme_ se faça necessãrio para garantir t~ts 
padrões, Levando na_ devida consideração o custo ct~ tal ~otaç.J.? 
e s-eu impacto na establltdade do mercado. O c_u~to c! e rotaçao sern 
computado na Conta do Fstoquc Regulador. 

Artigo 37 
Restrição ou Susprn~5.o d::tS Operações do 

Estoque Rrgulador. 
I 1 t Não obstante as dlspo::.ições do artigo. 31, o Con&elho, se 

reunido, pod-~r:i, por voto especial, re~tringlr ou suspender as ope
r~v·oPS do Estoque Regulador, se em .sua opinião o desempenho das 
obrigações atribu;~~.s ao _G_erent:=! do Esto(j,uc Regulador por aquele 
artigo não alc3.nç.:.._ os objetivos deste Acordo. 
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(2) Se o Conselho não estiver r-eunido, o Dlre-tof Executivo 
poderá apôs "Consultara Presidente, restringir ou suspender as ope
FáçõeS do Estoque Regulador se, na sua opinião, o desempenho das 
obrlgaçõoõ atrlbuidas ao Go"ente do Estoque R>gul2<lor pelo artigo 
31 não al;..ançn.r os objetivos deste Acordo 

(3) Imediatam0nte após uma. dectsão de re.=:;trlngir ou .sus
pender as operações do Estoque R:=gulador nos termos do pará
grafo 2 daste artigo, o Diretor Ex::.cutlvo convocara uma sessão do 
C<>nselho para examinar tal decisão. Não obstante as disposições 
do parágraJo 4 do artigo 14, ~ Conselho rzun!r-se-á d<>ntro de sete 
dias npós a data de restrição ou suspensão e, por voto especial, 
confirmará ou canc-elará tal restrição ou suspensão. Se <t Conselho 
não conseguir chegar a uma decisão naquela sessão~ as operações 
do Estoque Regulador serão retomadas sem qualquer restrição Im
posta nos termas deste artigo. 

Artigo 38 

Penalidades Relativas à.s Contribuições a C<>nta do 
Estoque Regulador 

(1) Se um Membro não efetivar o pagamento de sua contri
buição à Conta do Estoque Regulador até a data do vencimento, 
ele s~rá considerado ·em utra~o. O Mt·mbro em atras-o por 60 dias 
ou mais não s-erá contiidO como M~mbro para íins de vot-..1.\ÜO t-m 
assuntos cobertos p·rlo parágrafo'2 dest:= ~rti!JO. 

<2.1 o-0 direito de voto e outros direitos de um M::::mbro no Con
selho, estando est~ ,D/fembro cm at .. asú por 60 dias ou ma1s n::ls ter
til-OS ao parágrafo 1 dest<"~ artigo, ::.t.:râo sus:p~n.sos. a nao ser que o 
Conselho, por voto ·especial, <.l.~cid..c\ d~ outr.1 m.::.neiro.. 

<3J Um Memb!'o em atr~v arcara com as taxas de juros, a~ 
taxas _nrefert!nciais pr-JVi:!..leccntes no pais aníitriio, a serem compu
tadas a partir do dia ·2Stipula.do 1~ara o vencinu:.·nto de tais paga
mentos, a não ser qu::- e~~·dS- atr.?~os ~:~e-jam compa·nsados através. 
de empréstimos -c.fetuo.dos p('lo Conselho r;.cs te-rmos do artigo S, 
Neste ca-so. o l\·!embro em atraso arcr(ra com o.:; juros relativos a· 
tuis empréstimos. A cobertuT!l d~ at.ra~os pelos dcma..i~ !<:I2:rnbros 
imporu-~.ctor2s c exportadores será cm bas;.:; voluntúriJ.s. 

C4) Quando o atraso tiver .sido s:Lnad.o, satisfazendo assim as 
exigências do Conselho. o direito de voto c outws dindti):..; do M::m
bro em atraso por 60 dlCl!:i ou maL.; serfi:"J r::,:;to.urados. S-e os com
promissos em atraso t.!verem sido cobc·rtos por outros Membros, 
eles s-erão integralmente r-z~mbolsados. 

Artigo 39 

Ajustamento de- Contribuiições it. <..'011ta do 
Estoque. Re-gula.dor 

r 1 J Quando os votos forem redistribuíàos na prim::-ira sessão 
dt: cada ano financeiro. o Conselho fo.r:i os ajustamentos neccs.-,ã
rios das contribuições de cada Membro para a Coor.ta do Estoque 
Regulador, nos t~rmo.o:; das di:-:.posi~·~s dest.c artigo. Pa.ra este 
propósito, o Diretor .Executlvo d·!!t-t>rmin.arã: 

2} a contribuição liquida de cada rvrembro, pela subtração das 
restituirE-es de contribuições feitas àqnd.:.:- Mambro, dJ. soma cte· 
todas as contribuições feitas por aquele Membro, nos termos do 
pa.râgrafo 2 dest.e artigo, desde a entrada em vigor deste Acordo; 

b) as contribulçC·~·s líquida::; totais. [813. soma das contribu!ç&:s 
lóquidas de todos os Membros; c 

c) a conüibui5o liquida re.:tjn.o.:,t3du. de cada Membro, r.~par
Undo as ro.ntribu!çC.~~:; liquidas totais entre os .:Membros, com base 
na part!cii_Jação reajustad:l. nos voto~; de cada Membro no Conselho, 
nos termos do artigo 15, ·süj,::-lto ao paragrafo 3 do artig:Jo 28:, desde 
qu~ a. ps.rticipação .n-os votos d~ cada Membro, para. o propósito 
deste artigo, ::eja calculada. sem levar P:n consideração n. suspensão~ 
do direito de voto de qualquer M~mhro ou -qu~.dquer redistribuição 
de votos que dai r-esulte. 

Quando a contribuição liqmda. de um Membro c:vceder a con
tribuição liquida reajustada, n Co:nt:t. do Estoque Regulador r-es
tituirá a diferença àquele Membro. Q,lando 2. contrlhuição liquida 
reajustada deste Membro exceder sua contribuicil.o liquida, o paga
mento da di!erença ~rá e-fetuado, por aquele Membro, à- Conta do 
Estoque Regulador. 

l2) Se o Conselho, tendo con~idcra.dv os par;igra.fos 2 e 3 do 
urtigo 20, d~cidir que existem contribuiçõ~ liquidas em excesso 

aos fundos nquertdos para atend~r as opE-rações do Estoque ~ 
gula.dor dentro dos _qu~tro proxi:nos meses. o Conselho restltUira 
tais c:mtribuiçóe3 liquidas em exce . .;;so, deduzidas as contribuições 
iniciais, a. não ser que d·~cida por voto especial, ou por nà.o fazer 
t!ll rcstltui~ão ou por faz~r uma r2-stituição menor. A particlpação 
dos r-.otembrcs no montante a ser re-~~ituídc. ~erá propõrd::mal às 
sua.s coutribui~êes líquidas cm dinh~iro. 

(3J Por solicitaçáu de um- l-.1cmbro, a -restit.Ufçfw que- !hf> cou
ber poderá ser rc·tlda na conta do Estoque R.i:gulador. Se um 
M.:-mb.r.J solicit:u que·sua re.stituh;âo seja retld.a na. Conta doEs
toque R.::-gulador, este montante será crE-ditado por conta. de qual
quer contribuir;ão adicional solicita dr~. nos termo.3 do artigo 29. 

C4l O Dir-ei..Oi Executi\·v -notlfica.rá imediatamente aos·Membroa 
qu::i.lqucr pagamento requcrict::> ou restituição qU-8 1:esulte de ajus
uunento feito nos termos dos parágrafus 1 e 2 deste artigo. Tais 
pagamentos peloS M:!mbros ou restituições a M(:mbros s~rão !eitos 
de:ntro de 6-0 dln.s: a partir da dat:t .. ~m que o Dlretor Exec.utivo 
emitir tal notificaç~ã,J. 

15) Na evenLual!uade de o ·mont.antc em dinheiro na Conta 
do Estcque R2guladur, :.::pós. o reembolso d-e .empréstimos. caso 'exis
tam. exceder o valor do total de contribuições liquidas pagas pe!os 
Membros, tal excedent-e d.e !und·JS serã. distribuído no término 
deste Acord(). 

Artigo 49 
O Estoque Regulador e Mudanças nas Taxas de Câmbio 

<1J Na ev-entualidade, de quz mudanç:t..S nas taxas de câmbios 
entre o "rlngg!t" da J..1alásia e o dólar de Cí.ngapura e as moedas 
dos pr1ncipals r::tises Mem bras exportadorC'S C importadores d~ 
borracha natural venham a afetar .::!gnificativamcnte :as operações 
do Est:::que -Regulador, o Diretor Executivo d,everá, nos tennos do 
artigo 37, ou os Membros poderão,· de acordo com·o artigo_ 41, 
::cLd(.;ll' uma se-ssão e-special do Conselho. O Conselho reun1r-Ss-á, 
dentro de 10 dias, para confirmar ou canc-2lar medidas jâ tom"adas 
i)elo Diretor Executivo nos termos cto artigo 37, e poderá, por. voto 
especial, decidir que sejam tomadas m:!didas apropria~, inclUindo
a pos.sibilldade de revisar a. faixa de pre-ços_. de conformidade com 
c-S Piiilcípios cont+dos nas prim-eir.a.s frases dos pará.gratos 1· e 6 
do artigo 3Q. 

(2) O c~:in&~lho estab~lccerâ. por voto esp2c1a1, um proced~
mento para dett~rminar uma mudança significativa nas paridades 
dessas moedas, para o propósito· ex-cllis.ivo de assegurar a con
vocação oportuna. do Conselho. 

C3J Na eventualidade dn ..<:·Xisténcta de uma. c;Uva-rgéncia. entre 
o "ringgit"' da Malásia e. o d6-lar di" Cingapura, de forma que as. 
operaçêes do Estoque RBguladür .~wjam significantemente ~fetadas., 
o Conselho reunir-se-à para ~xamlnar a situat;ão e p-od-erá consi-
derar ~ 3:~qç:âo ~e uma ú!_J.i~ rp.ot•da. 

Artigo 41 
Proc2dimento par.1. a Liquidação da Conta do 

Estoqu• Regulador 

tl) T-erminado est€. Acordo, o Gerente do Estoque Regul"u.dor 
calculará os gastos t,.")trüs de Uqutdação, ou de transferência para 
um novo acordo internacional sobre borracha natural, dos· atlvo3 
da C<>nta do Estoque Regulador, de conformidade oom as dispo" 
:dções deste artigo, e guardará a quantia numa conta separada. Se 
o saldo for insuficiente, o Gerente do Estoque RegulaÇ-or vend.erã 
uma Quantidade de borracha natural do .&>toque Regulador que 
.:ieja suficiente para suprir a soma aàicionnl l'-equer!da. 

!2) A part!c.ipação d·e cada Membro na Conta do EslO<JUe Re
g~lador será calculada da seguinte maneira: 

a) o valor do Estoque Regulador será o valor da quantidade 
total de borracha natural de cada tipo/padrão all existente, cale 
culad,o aos níveis mais b~xos dos pr:~ços vigentes para cada tipo/ 
padrão nos mercados a qu~ ::;e r.ef·ere o artigo 33, durante .~ .~0 
dias de mercado anteriores à data do término deste Acordfl; 

b) o valor da. Conta do Estoque Regulador ~e~á- o valor do 
Estoque Regulador mais os ativo.::; em dinht•iro da Conta do Esto.
que rla data do t-érmino deste Acordo, deduzld_o o montante ;-eser
vado nos t·ermos do parágrafo 1 _deste artjg:); 

c). a_contribuição líquida de cada Membro serª"-ª' soma de suas 
contribuições durantce o pcriodo de duraÇão de_ste 'Acordo1 dedu
zidas todas as restitm;iões concedidas. nos t;.;rmo3 d~ artlgJ 39; 

d) se o valor da Conta do Estoque Regulador for maior ou 
-menor- do que o total de contribuiçõ.es líquidas, o, exc·edente ou 

dé-ficit, conforme o caso, será alocado entre os Membros na. pro
porção da participação ct.e cada um na. contril:)u!ção liquida pon
derada d·~ conformidade com este Acordo· 

e) a participação de cada Membro na Conta do Estoque Re
gulador compreend·erâ sua contribuição líquida, reduzida ou acres
cida da sua participação nos déficits ou ::.-xcedentes da Conta 
do Estoque 1-ulgulador, ., reduzida da sua participação nas obri
gações, caso existam, derivadas dos empréstimos pendentes, con
trat_:ldos pelo Conselho em nome d0 M.embro e.m questão. 

(3-) Caso este· Acordo vcnlu a ser lmediatam·ante subStituído 
por um novo acordo inte;rna.cional sobre borracha natural, o. COn
selho, por voto espee!al, adota.rá proc,odlmentos para. assegurar a 
transferência eficiente para o novo acordo, conforme o requeira 
aquel-e acordo. das part.icipaçõcs na Conta do Estoqu.e Regulador 
dos Membros que têm intenção de participar _do novo acordo. 
Qualquer Membro que· não deseje participar do novo acordo terâ 
direito ao pagamento de sua participação: 

a) no d!nhe!ro disponível em "proporeão à sua participação 
percentual no totl;l de contribuições liquiaas a Conta do Estoque 
Regulador, dentro de dois mqses; e · 
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b) nas receitas liquidas prov.enient.es cJe Uquidaçl\o dos Esto
ques Reguladores através de vendas ordenadas ou transferência 
para o novo acordo internacional wbre borracha no.tural, a pre
ços correntes de mercado, as quals deverão estar concluídas dentro 
de 12 m-eses; 
a. não ser qu.e, por voto especial, o CoPselho decida aumentar os 
pagamentos, nos termos do su!Jparâgrafo 1 a) de-ste par3.grafo. 

(4) Caso este Acordo termine l:iem que> seja snb.<>tituído por um 
novo o.cordo internacional sobre borracha n~tural qU·3 estabeleça 
um Estoque Regulador, o Conselho tomara, por voto especial, 
medidas para orientar ordenadamente o process.:> de liquidação do 
Estoque Regulador, dentro do lX'J'iodo máximo especificado no pa
rágra,fo 7 do artigo 67, sujeito às &::!guin~es te-3triçôes.: 

a) nenhuma compra. adicional de borracha natural srrá rea
zada; 

b) a Organização não assumir_á despesas adicionais, a não ser 
aquelas ncc.essârias para liquidar o Estoque Regulador. 

C5l Sujeito à escolha. por qualquer Membro de ficar com bor
racha natural, nos termos do p:uâgrafo 6_ deste artigo, qua.lqu·er 
dinheiro que permaneça na Conta do E.stoqu2 Regul::t-dor !:era pos
teriormente distribuido aos Membros nu proporção das suas parti·
cipações, conforme determina o _parágrafo 2 de.::>te nrtlgo. 

(6) No lugar de to~ o ou d·:J _parte do pagamento em dinheiro. 
cada :rv1embro pod.~rá decidir r·2ceber sua cota corr!?spondente no 
a:ivo da Conta do Estoque Regulador em borracha natural, de 
ucordo com as normas estabelecidas pelo Coruelho. 

!7) O Conselho estab.:lecHá normas apropriadas para os 
ajustes .e pagament.::s das contribuiçGes dos M·embro.s à conta do 
Estoque R::-gulador. Esses aju::.tes lev_arão em consideração: 

a) qualquer discrepância. existente entre o preço da borracha 
natural, especlf!cado no suoparágrafo 'a) do parágrafo 2 deste 
artigo, e os pr-eços aos quaic; parte ou todo do Estuque Regulador 
forem vendidos conforme as normas -2Stipulada::: para a liquidação 
do E.::itoque R~gulador; e 

b) o. dif-erença entre despesas de liquid::tção estimadas e rea
lizadas. 

( 8) O Conselho reunir-sc-á, nos_ 20- dias posteriores ils t-ran
sações finais da: Conta do Estoque Regulador, para C'Xecuta..r o 
acerto final dt' conta.s entre os MembrO$, dentrv dos 30 dias que 
se seguirem. 

CAPíTULO IX - RELAÇAO C0:\1 O FUNDO COMUM 

Artigo ~2 

Relação com o Fundo Comum 
Quand-o o Fundo Comum entrar rm OJ)Cração~ o Conselho apro

veitnr-se-á. de seu.'i recursos, de acorct.,) com os princípios nele es
tabe'ecidos. O Conselho negociará, com es!!-e propósito, termos e 
modalidades, mutuamente aceitáveis. pa1a um acordo de associ::t
cão a _.ser assínado com o Fundo_ Comum. 

CAP!TUL.O X --- MF.DID!\,S DE OF'ElRTA 

Artigo 43 

Dlsponibilidad< de Oferta 
{lJ Os ~~embms exportadores. nJ. me::HJ.t rto pos.si~·el. compro.: 

metem-se a ::tdotar politicas e _programas que assegurem a: dispo
nibilidade contínua de borrachJ. natural· aos consumidores. 

(2 1 OS Membros exportadores continuarão a t..entar melhorar 
oz padrões da borracha natural e :J.tlngir uniformidade nas e.::;pe
citicà.-ções da qualidade e "'.presentação, de acordo com os ctesen
\''Olvimentos tecnológicos e de mercado. 

t3i Na eventualidad-e _de uma escassez potenctal de borracha 
natural o Conselho poderü fazer recomendações a Membros re
levanteS, a respeito de possíveis medid:is n.propriada.s para. ãss.egu
rar, com a rapid~z possível. um aurnE'n lo na oferta de l:lorrach[~ 
natural. 

Artigo 44 

outr<tS Medidas 
n) Com vistas â consecução dos objettvos deste Acordo, o 

Conselho ldentt!lcará. e proporâ mf'didas e té<:nicas apropriadas 
para·o de!envolvimento da economia da borracha natural por parte 
dos Merrrbros produtores, através da expansão e melhoramento 
da.. produção) produtividade c comerrialização, o que terla. como 
conseqüênc1a o aumento das receit~s de exportação dos .Membros 
produ,tores, e, ao mesmo tempo, a melhoria da .segurança da oferta. 

(2) Gom este propósito, o ComJt_ê para Outras Medidas reall
zará :;'\nállses e~onômicas e técnicas a fim de identificar: 

a) programas e projetas C::e pesquisa e desenvolvimento da 
borracha natural que bene!iciem as Membros exportadores. e im

-portadores, incluindo pesquisa cientifica em âreas específicas; 

b) programas e projetes para melhorla da produtivldade da 
Indústria: de borrd.cha natural; 

cJ maneiras e meios para melhorar os padrõE-s de qualidade 
da o!erta de borracha natural c atingir uniformidade na especifi
cação de qualidade e apresentação da borracha natural; e 

d) métodos de melhoramento no processamento, comercializa
ção e distribuição da borracha natural bruta. 

(3) O Conselho considerará as imp~lcuções finallceiras de tais 
medidas e técnicas e procurará promover c- f::tcilitar o suprimento 
de recurso:; unanceiros adequados. conforme apropriado de fon
tes tais .co~o instituições flnan.ccira.'5 internaciona~s e a :.S~gunda 
Conta" d'o" Fundo Comum, quando estabclcrido. 

(4) O Conselho poderá fàzer as r-ecome-ndações que se façam 
necessárias _a Membros, instituições inte_rnaclonais e ot:.tras orga
nizações, para promovc;r a implementação de medidas especificas 
nos. termos deste artigo_ 

(51 O Comlté.S<Jbre Ou.tra.s Medidas examinará, periodicamente, 
o progr.esso das medidas que o Conselho decida promover e re
comendar e as informará, em se~uida, ao Conselho. 

CAPITULO XI -CONSULTAS A RESPELTO DE 
POLtrrCAS NACION.'trS 

Artigo 45 

Con.'::iultas 

o Conselho fará consultas. quan~·J solicitado por qualquer 
Me~bro, a respeito de politicas governamentais que estejam a!e
tanao dtretarnente R oferta: ou dem<:mda de bon-acha natural. O 
GOnseiho · poderâ submeter suas recomendações 2.0s Membros par.l 
suas eonsldet·ações. 

CAPITULO XII - ESTf.TitTlC!\.8, EOTUDOS E INFORMAÇAO 

Artigo 46 

Estatí.sl~eas c Inf.)rrr .. ação 

• i 1_1 O C 'l:~n s·e!ho _ colctarü., ex.lmiDará e quando necessário _pu-
bl!r:uo. as in.wnnr:.çocs estatl.::;tlc:ls sobr;. borracha natura! e D.rel'l.s 
corrclatao:::, necessárias para a uj:eta('ã.o satisfa.tória dP:::tc Acordo. 

. (21 Os M?mJros fu1·nec~r.lu. o.o C:..·.n.selho com pn:.st8za. na mc
dlda do pos~nvel. d.1.dos disp:mp..reis a rt5JH'ito d:J. produção, con
s~mo e comércio interna~:lonal de borracha natt;.ral, por padrúc.s 
e~recificos. 

. í3l O Cor~selbo r.odNi t<::nh!m reqw::rt.r dos Membro3 u for
I;leclmento de outras lnformac-. .Jes, incluindo ,.informaçõts sobre 
a11eas. .C?rre!ata.s, que pos:~nm ser nccessár:as para a on~ração .c:;a-
tlstatcna deste Acordo. ~ 

. !4) Ç>s Membros fJrnecerão, em tempo oportuno, todas as 
mforma{oes _e-stati.~ti_ca:s acima rr.cnctonadas, desde que tal pro~ 
cecHmen~o nao seja 1nr.onsistent.e com suas legislações. 
. (5) O conselho est.n.belccerá relações dirctas com organlzaçf~s 
mternacicnais apropriadas. Incluindo o Grupo Internncionn.l de 
E:;tud.os sobre Borracha e as holsa:s. de produtos de base- a fim de 
ajudar :;.. as.::>egurJ.r a disponibilid.ade de êados rec~?ntes' t:! confiá
veis a respeito de produç-ão, consumo, estoques, comércio interna
clona.! e preços de bo::racha natural, bem como- outros fatores 
que influenciem a d·emanda e a ofert,a. de borracha natural. 

C6l O Conselho procurará assegur.u que nenhuma in!ormação 
publicada pos..">a ser prejud1ci:ll ao catáter confidenc!PJ das ope
raçôes de peswas ou comp:tnhias produzindo. processando cu co

-mercializando borracha natural ou prodetos relacionados. 

Ar!lgo 47 

A,talihção Anual, E~ti:mativas e EStudos 
(lj O Conselho prepararfl. e pnblicart.. uma avalla.t;ão anual a 

respeito da situação :mundial d~~ borra·cha natural e ârcas cor
relatas, à. luz das inf.tlrrr:açôes fornecidas pe:os Membros e por 
urganlzações intergovernnmcntals e internacionais relevantes. 

<2) Pelo menos em cada sPmestre, o Conselho estimara tam
bém a: produção, consumo, exportac:ão e importação de borracha 
natural d_e todos os tipos e po.drões para os 6 meses seguintes. Ele 
informara os ~-!:embras a respeito des~as estimativa.s. 

13) O Conselho rNJ.llzará ou tnmará as medidas necessárias 
para que:· se realizem estudos de tendências da: produção de bor
racha n3.tural, consumo, comercialização e preços. bem como c.s
t.udos _de problemas de curto prazo c de longo prazo da econontia 
mundial d·a borrach!.l. natural 

Artigo 48 
Exame Anual 

(1) O Conselho exa.tninarâ. anualmente, a. operaçãD deste 
Acordo, à luz dos objetivos est~bclecrdos no art.lgo L O Conselho 
informará--a seus Membros os resultados desse exame. 
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(2} O Conselho lXJderá, entilo f:::rlnutar recmnf'nda'Ções ac.'3 
Membros e conscqti.ent.C'mente. tomar rr.!?'didas dentro de sua com
peU.ncia para mdhom.r a eflcri.cia da ap<:?r.tção de;-;te Ar:orcto. 

CAP1TUJ .<) XIII - DLSFoSIÇõES GERAIS 

Artigo 49 

Obrigações Gerais dos- Mt·mbros 
(I) 03 Membro.:;, no pc-rk.:!o de vigéncia de.:. te Acordo, usarão 

todo seu empenho e cooperarão po.ra p:-omover o alc.ance ctos obje
tivo.s dt:ste Acndo e nfi.o agirão .em contradição co:n esses obje
tivo;. 

(2} oa Membro-;, em particular, tent:J.t:lo melhorar as condi
ções da económia. -de bGrrncha n.üura.l c encorajar a produção e 
uso de bo:.:racha. natural pJ.ra prcmov::-r o crescL>nento e moder
nização da economia dil borra,:ha natural para o te-neficio mútuo 
de produtores e consumidoras. 

(31 O.:; Membro-3 aceitarão c:rrr:.o obrtgatórlas tod:lS as deci
sões do con.se.lho ne~tz Acordo ~ .ni:Jo utilizarão medidas que te· 
nham efeito restritivo ou contrário a estas decisões. 

Artigo 50 

Obstáculos ao Comércio 
(lJ O Conselho !dent!ficrtré.. de acordo com a- avaliação anual 

da situação da borracha natural mundial, referida no artigo 47, 
quaisquer obstáculos à expansão ào cJmérc1o da. borracha nn.tural 
em su~ formas brut.a . .semiprocessada ou modificada~ 

(!? • O Con~elho poderá, v~::md0 a promover os propósitos 
c!esse artigo, fazer recomendaçõt"s a(JS Membros no sentido de qu€ 
procure-m, nos foros internacionais apropr.ados, me-dlda'l práticas, 
mutuamente aceit.ó.veis, direc!onada.s para _remover progressiva
mente - e. quando possivel. eliminar - tais obstáculos. o Con
selho examinará p-eriocUcamente cs resultados de tals re-comen· 
dações. 

Artigo 51 

Transporte e .Estrutura do Mercr~cto da Borracha Natural 
O Conselho encorajará e !acllltan\ a promoção de fretes ra

zoáveis e justos, bem como a melhoria do si.stema. de transporte. 
de forma a. prover suprimentos regulare-<s para o mercad::~ e redu
ção nos custos dos produtos comerc1al1zados. 

Artigo 52 

Medidas Diferenciais e Remediadoras 

0> Membros importadores E'Jn desenvolvimento, bem como os 
países de menor dcsenvolvlmento rclatiVQ, que 6eja.m Membro.<;, e 
cujos interesses sejam adversamente afet~ldos ~por 'medldas toma
das ncst:.e Acordo, poderã.a solicitar ao Conselho medlda.s diferen
ciais e remediadoras apropriadas. O Conselho coordenará as me
didas a serem tomadas, de acordo com os parãgrafos 3 .e 4 da 
Beção III da Resolução 93 riVJ da CD·nJerêncla das Nações Unidas 
sobre Comérc~o e Desenvolvimento. 

Artigo 53 

Isenção de Obrigações 
(1) Quando necessário, em razfto de circunstâncias excep

cionais, ou situações de emergência, ou de !orça maior, não pre
vistas expressamente por ~te Aco!·cto, o Con~.e!ho. por yoto especial, 
podr:râ disprnsar ~ Membro de_ t.,ma o~rigação C:este Acordo, caso 
aceite as exp!ic:J.çóes desse Membro sobre as razões Pf~las •q,uai"l 
a obrigação não pode ser cumprida. 

12) O Conselho ao conc~der dispf'nsa a um Membro nos t:;or
mos do parágrafo 1 deste artigo, det.ern1:nari explicitamente os 
ttnnos e c::~nd!çõe~ -em que' o 1·1embro é QiS]:·ensado de tal obriga
ção, bem como o pe-riodo de vigénci.a. da. isenc;ão e as razõe'i pelas 
quais a dispensa fOi concedida. 

Artigo 54 

Padrõec Justos ée Trobalho 

os Membros declaram que s~ empenharão p:tra m:::tnter padrÕ{'s 
de trabalho direcionados no sentido de melhorar o nivel de vida. 
dos trabalhadores nos .<'eus te<;pectivos se tores de borracha natural. 

CAPíTULO XIV - RECL!\.M!I.ÇôES E Lrr1GIOS 

Artigo 55 

Reclamações 
111 Qu::dquer reclam:Icão no s::on Lido de que um Membro del

xut .. de- cumprir as obr~gaçOcs que lhe impõe- este Acordo será, a 
prdido do 1{embro quê formulou a re-clamação, submetida ao Con
st:lho. que apó'i consulta prévia c0m o':i Membros. interessados to
marã uma decL~ão sobre o assunto. 

12} Toda decLc:;ão do Conse-lho, :Õv se-ntldo de que um MembrO 
dr.ixou de cumpr.'r as obr1g3\f:es que lhe Impõe ('St:- Acotdo. CSJl:.:"
cificará. a natureza da infraçãa. 

t 3) Ee-mpre que o Conselho. ('!n conseqüência de uma recla
mação ou não, conchtir que um 1-.~embro infring:u o disposto neste 
Acordo pode, por voto especial e :sem prejuiw de outras medidas 
esperHicamente previ}tas em outr::s artigos deste Acordo: 

a) suspender o~ dlr~·ltos de voto desse Membro no eonselh:1 
e, se _julgar necessário, suepender qua'quer outro direito de tal 
Memhro. inclusive o de exercer {:argos no Conselho ou em qualquer 
Comitê est.abelecid-o nos termos do P.rtigo 19, bem como o de ser 
Me!~b:o de ta:~ Comitês atê que ele tenh:-1. cumprido suas obri· 
~3.Ç'OC3; -ou 

f:.) adot.3.r as med1:;as pre-vzst='s no art1go 65, se t.:tl mfraÇã.o 
pre-jucUcn de fnrma s'gniflcatzva a implementação deste Acordo. 

Artigo 56 

Litígios 

r 1! Qualquer litiglo relativo à interpretação ou ap!lcaç:'io 
de~ te Acordo, que não seja resolvido entre os Membros interes.;;ados, 
~erâ subme~ido por solicitação de qualquer das partes -e-m litígio 
à deci.siio do Conselho. 

(2 l Caso um litigi:.:J .seja submet.ido ao Conselho. nos tennos 
do parágrafo 1 deste artigo. un.1a maioria d.e Membros dispondo 
de pelo mr.nos um terço do totn.l ·dn v.Jtos p.xle <:olicihl que o 
Conselho, após examinar o assunto c antes je tomar uma decisão. 
ouçn. a optnião de uma Com)o;.;;ão Consultva constituída de ar::ordo 
com o parãgro..!o .3 deste artigo, ~obre :1. que~t3.o cm litígio antes 
de dar sua decisão. ' 

{3) a) A meno·;; que- o Con~::elho, por voto e5pecial, decida de 
outra manclra, a. Comissão Consultiva será constltuí<ip. de cinco 
pes.soa.:; da forma seguinte: 

r' i) duo.s pessoa.s a serem designadas pelos Membro.c:; exporta
dores. uma do:s quais com larga experiência em assuntos do tipo 
em litígio e :1 -outra tendo repu~ac;-ão jurídica e experiência; 

Iii\ duas pessoas com id-t·nticas quali!icaçõe.s, a serem desig
nadas pelo·:> Membros-i!Ilportadores; e 

Ciiil um pre~idellte, escolhido por unanimidade pelas quatro 
1~cssoas de.signada.s de conformidade com os inci~os (i) e (li) dest.c 
subparágrafo cu, cm c:a.so de d%acordo, pelo Preside-nte do Con
selho. 

b} Poderào ser eleito'J p~r:t integm.r a Comissão ConsultiVa 
cidadãos de -Pais e-> Membros e não Membros. 

c) As pessoas designadas para integrnr a Comissão Consultiva 
~.girão a título pes.mal .e nã') receberão instruções dt qualquer 
Governo. 

d} As despesas da comissão Consultiva serão custea-das pela 
Organ!:a.-:ão. 

(4J O parecer fundamenta:do da Comissão COn.sult1va será 
submetido ao Conselho. o quJ.l, le-vando em conta todas as informa
ções pertinentes, dec.idirã sobre o litígio. por voto especial. 

CAPíTULO XV · DISPOSIÇõES FINAIS 
Artigo 57 

Assinatur::t 
Este Acordo estará aberto à. o.<::SL'l'lD.tura na Sede das Nações 

Un!da.s, de 2 de ja.neiro a 30 de- junho de 1980, inclusive, por qual
quer Governo convidado para a Conferência das Nações Unidas 
sobre Borracha Natural de 1978. 

Artigo 58 
Dapositário 

O Secretário-Geral das Nações Unidas é, por meio deste. desig-· 
nado como o depositário deste Acordo. 

Artigo 59 

Ratificaç§.o, Aceit·lção -e Aprovaç-ão 
ri'! Este AcordO estará sujeito à ratifie:a.ção~ a_ce!tação e apro

va.çio pelos Governos signatários. de acordo com seus respectivos 
procedim-entos constitucionais e institucionais. 

(2 1 0> instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação 
serão depositados junto ao deposltárlo o mals tardar até 30 de 
setembro de 1980. O Conselho poderá, no entanto, conceder prorrogações de 
prazo aos Governos signatários que não tenham podido depositar seus ins~ 
trumentos até aquela data. 

t3J Cada Governo que faça o dq:ióslto de um instrumento de 
ratificação, aceitação ou aprovação declarar~:.e-á, no momento 
do depósito-, como sendo um Membro exporta.d.or ou importador. 
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Artigo 60 

Notificação de Aplicação Provisór.~a ... 
{!) Todo Governo slgnatário q·w tencione ratificn.r, aceitar 

ou aorovar esLe Acordo, ou todo GDYerno paro o qual o G::msdhn 
t~nhâ: estabelecido condiçõ-fs pada adesão, ma.s que ainda não te
nha podido depositar seus instrur.üentos, poderá a qualqu-er mo
mento notificar o d-epositário de que ele apl'ccarã integralmente 
e~te Acordo, em car:iter provisório, seja quando o mesmo entrar 
em vigor de conformidade com o artigo 61, ou se já e3Uver e-m 
\-:gor, em data determinada. 

(2) Não Dbstante as dispos!çi>es do paragrafo I dest-e art;go, 
um Gov-erno pode, na sua notificação de apUcação provisória, indi
car que participará destoe Acordo apena.s dentro dos Ihnites dos SE'US 
procedimentos constituciona.~s e/uu 1-eg_:slativos. contudo, tal Go
r.crno cumprirá todas a.s obrigaç&:.s financeiras relativas à Cunta. 
AdmirJstratha. A adesão provisória. de ur.1 Governo que noti
fique dessa maneira não excederá a 18 meses a. partir da entrada 
cm v.igor provlsórin 1cste Acordo. Em caso de nec·e.ssldad~ d~ Ie~ 
vantamento de fun-dos para a Conta do Estoque Regulador, dentro 
desse perlodo de 18 meses, c Conselho .. d-e.cidirá a respeito do .status 
de tLü Gov·erno que tenha aderido de forma provisória nos tennos 
dest-e- parágrafo. 

Artigo 61 

Entrada cm Vigor 
n.1 Este Acordo entrará. definitivar..1·ente em vigor em 1.0 de 

outubro de 1980, ou em qualquer data posterior, se nessa data 
Governo.s rcsponsáv-e'.S pelo menos por 80 p<~r cent-o das exporta
ções líquidas, segundo a relação constante do Anex:o A deste Acor
do, e Governos responsiveis pelo mtmos por 80 por cent.o das im
!XlrtáÇÜes liquidas, segundo a relação constante do Anexa B deslê 
i\cordo, tenham depositado seus ãnstrumento.s <.le r-atificação, acei
tação, aprovaÇ"ão ou adesão, ou tenham assumida todos os corn
promis.sos !inanct•iros previsto.s neste Acordo. 

(2 1 Este Acordo entrará provisoriamente em vigor em 1.0 dE' 
outubr:..l de 1980, ou -em qualquer data dentro do.s dols a!lC.3 ~egui!l~ 
t.t'S, .se nessa data Governos re.sponsávl~'~ pelo menos P<lr 65 por 
cmto das exportações líquidas, segundo n. relação con.star1l-2. do 
Anc·xo .'1 deste Acordo, e Governos responsáveis pl'lo menos ô5 por 
~cnto da.s importações liquidas, segando a 1elaçã-o constant:: do 
An-exo B deste Acordo, tenham depo~itado s-eus .lnstnnncntos de 
ratificação, aceitação ou aprovação, ou tenham notificado o d·:::opo~ 
.i:tár!o, de conform1dnrie com o arttgo 60, de que "ªles aplicarão 
c-.:. te Acordo prov~.soriamente. O Acordo permanecera em vigor pro
vi.~orlamente até o máximo de 18 meses. a não ser que ·~ntre em 
v.~gor definitivament-e, nos t~L"'lnOS do parágrafú 1 dest(:• artig-~J. ou 
qué.. o Conselho decida de forma dif-erent·e nos krmos do parógrafo 
4 deste artigo. · · 

(3) e.:;- c.stc Acordo n5.o ent.rnr em vigor provi<-=orlar;1("nte-. nos 
tf!rmos do parágrafo 2 deste -art.igo, dentro de do!" anos a ·purt· r 
de 1.0 d-e outubro de 1980, o Secretário Geral das Na~~ões Uníctas 
convidará, em tempo oportuno, após aqu{>la data. us G.ovt~rnt''; qui:" 
tenham depo..::itado instrumo::!nto.s d·e ratific::t('àO. :1ceitaç-ãv. apro
vação ou adesão. ou que <J tenham notüic~tdo qui.! aplir:ariam c~t c 
fl..cord·o provi~oriamente bem como todo.'> os outros Gov·c!'r..;s que 
tenham participado da Conferência das Nat;ões Unidas sobr-e Hnr .. 
racha Nat.ural -de 1078, a .se r·2tmlrem c;m vis~a . ..; a verificar se 
e:tes Governos estariam em condicões de tomar a,9' m,ecti.das neces
sárias para colocar -e.ste Acordo eÍn vigor, provls.ori:l..nente ou de
f.:nitivamenle entre eles. -em seu t.o.ckl on em p:·l ~ tf'. Se não S.f' ch("
gar a nenhuma conclusão nesta reunião. o Secr·eff.rio G~ral IJDd2-r3 
cohvocar futuros en.contros, como cons!detar apropriado. 

(4) Se o.s ·requerimentos par2 entrada enl vig-or dcf"n!tiv;l. 
deste Acordo. nos termos do parágrafo 1 deste artigo, não tiV\'
rem sido satisfEitos dentro de 18 mese.<.. a partir da entrad.:t t:m 
vigor provisór.~a d-este Acordo, nos .. te.rmos do.parágra.fo 2 deste> n.r
tlgo. o Secretário Gzral dB.s Naçõos tJ:-lidas convocn.rá, no menor 
espaço de tC'mpo por ele consid.exado convenie:J.t<". ma.s. ante~ do fi
r.al do período de 18 meses acima mencionaC.e>, aqueles Gov-ernvs 
qu-e t-enham depo.'iit.ado instrumentos de ratificação. aceitação. 
a-provação ou adesão, ou que o tt->nham notificado íle que iriam apli
car este Acordo provlsoriame1de. bem como o.:; outros que tenhan! 
parti-cipado da Conferência das Nações Unidas .o;obre Borracha Na
tural de 1978, a s-e re-unirem para -examinar o futuro destt: Ac:-:.rdo. 
Levando em CC"'1Sideração as rccomendacüe.s c'ia r.:união ron·;oc.J.
da pelo Secreü\L'i<J Geral das Nações Ur~·ldRs. o Conselho reun:i\
.<:.e-â para d-ecidir a rf·speno do futuro de~ te Acordo. O Con.s81l1o d·S
cidirá, então, por voto especial: 

a> colocar este Acordo definitivamente em vigor. r.;J todo o.u 
em pnrt-e1 entre os M-embros partictpante.s; 

b) mant-er este Acordo provisoriamente cm vigor ent..r~ os 
Membros participantes, no todo ou em parte, por mais um ano; ou 

c) rcnegoc!ar est-e Acordo. 
Se o Conselho não pud~r chegar a um;-. der.i.~;l.o. o Acordo 

terminará ao fim do período de 18 m-cse.!!: 

f5) Para qualquer Governo que dcpo;:;~te ~eu instrum.::~~to de 
ratificação, aceitação. aprovação ou ades:io ~~pós a entrada em 
v!O'or dest•e Acordo, ele só v!gorará para ~:st-e- Gov(·rno na data 
c~ que for -efetuado o depósito. 

(6) O Secretário G·eral d-as Nações Unidas convoc3.rú .a. pri~ 
meira sessão do Conselho !ogo apó~ :t cntntda em vigor deste 
Acorde. 

Artigo 62 

Adesão 
( 11 Este Acordo e.starã ahr.rto à ad-esão dos Governos dr2 todm• 

os Estados. sob a.s condiç~s estabelec,i.das P"~'lo Con.~clho, a.~ quai~ 
incluirão um prazo limf.l.e para o depósito dos .Llstrurnf.'nto.s de ade
são. O Conselho pode, contudo, prorrogar o plaz.o para -o.:s Gcver~ 
uos que não tenham podido depos:tar .<:"eu.s instrumr·nt.o:-;. de adesão 
no tempo limit-e determinado nas c<1ndiçõcs de ades.iio. 

(2) A adesão fa.r~se-á pelo depósito de um in.s~rumento dQ 
adesão .junto ao depositário. 

Artigo 63 

Emendas 

(1) O Consf.'lho, por v0to rspE'Clal. pode recomendar acs ~-2u.s 
Membros emendas deste Acordo. 

t2) O Gon..selho fixara uma da~J. na qual os Memblos n.otlfl
carão o depositãrio de que a.c-en.aram a em-enda. 

t3) A emenda entrará. em vigor 90 dias após ... haver o d·~po
sitãtio recebido notificações de aceitação de Membros qut: r-cpre
sent~.m pelo menos dc.:s terços do.s Membro.::; exportadores e qu~ 
detenham, pelo menos, 85 por cento dos vows t.otars dos Membws 
exportadores, b-r.m como dos Membr-us que represent-em, pelo me
nos, dois. terços do.::: Membros impot"tadore~ t.' qu( dl'tfmham, p&lu 
m-e-nos, 35 por cento dos votos totais dos Membros importadores. 

(4) Depois q .. te o depositário informar o Conselho de que os 
reque:ri;ucnt.os. pata entrada cm vigor da emenda foram cumprídos, 
e não obstante o previsto pelo parágrafo 2 deste artigo com rela
~ão à data fixada pelo Conselho, u~:n Membro poderá abdu nQ~ 
tificar o deposittüio de sua ::tceit.a~·ao da. cmeiLd::t. contanto que 
r.:,t.a notific:tç5.o ~eja. f-rita -nntes dC~. entradu (•m vigor da t•m{'nd:L 

(5) Qualquer Membro 4ue n,i.~,., tt.:r1h<.L notifi~o.do sya ,1cP:t<.~
cüo de uma -em-2nd::1. na data 4U1:" tal em{'nd;J. entrar em v1gor dt'!Xa
t:á de ;:wr uma P::Jrtc Contrn.t:mlP a ;;artir de.~ta àata, a lllt'r.O'} tJU~ 
o(' '11.:-Plho ac-eit~ a::; expl.lca.ç-t)c.<: lll"f'.-:tCJ.das por t'.st-.:: i\Iembw no :~·8!1·· 
tido de que não conseguiu obtrr .3. aceit~!-ção no prat:o previsto, .nor 
mot.1.vo de dificuldades para concluir seu..s procectim~ntos (•OnstJt.u
cionais ou institucionais, C' àe!'id3. prorrogar, e<.1m respr ito a tal 
M~'mbro. o prazo fixado para a ac{'it.açJo. E.'.:::e M'€'mbro !. ~w estará 
obrigado pelá rmendn., at:', (}UL' tc·nha not.ific:1do sua ace .t~u·5.o ct:t 
mesma. 

tCJ Se os rcqueriml?nlr)s p.:tr~ .1 éntr:J.da em vigor d:. emendJ. 
não tiverem sid<J cumprid(ls :"'!.«. _d:.J"i.a flxactn p:.•l"' ?:.,lsr.li:o. no.::: 
tC'rmus do parúgnfo 2 ctcstt: a.ftl~G. a cmrr;.da .~era consider:1.d<t 
retirada. 

Artig;o G4 

Ret.irJ.d-a 

il; Um MC;;·nbr:J pode reUr:1r~:~P de.-..t..e Acordo t:l qua!qut:r mo
mento. após ;ma. entrada cm vig:ur. m(•diantc n0tific<1.çao dp, r<.'
tirada :1.0 dcposit:.i.ri:>. Este !\ll'mbro inL;rm:lrã .•dmultaneam~~nt.~ 
o con.~C'lho ar.er('a do. cl('cisCw qu~' haj.l ti'"Jni:ldo. 

121 Um ano após sua notifl.f'rtr_:õ.o ter ~Ido recebida prlo d-t"•po.
~itário. c:;te Membw dejxarâ. de :.:.<.:r uma Pn.;-tc Contratante dl:st.c~ 
Ac(!r>Jo. 

Artigo 65 
Exclusão 

C-e o Conselho decidir que qualquer Membro irtfringiu as obri
gações decorrentes deste Acordo, e decidir que tal infração preju
dica seri:1mente.o funcionar.u ... nto deste A-cordo. o Cvn.<;elho pode, 
por voto especial, exc.luir tll Membro dE'st.e Acordo. O CünS-e!ho 
notificará irrwd·iatamente o depositário. Um ano após a d.1t3. dJ 
dccisf1o do t on::~elho. este Membro deix~J.'á de ser uma Parte Con
tratante· deste Acordo. 

Artigo 66 

Liqu.~dação das Contas cOm Membro.:; que .sa Retirem, ou 
qu·e sejam Excluídos, ou com M;embros lnf'apa7.es 

de Aceitar uma Emenda 
l 1 l De acordo com este artigo, o Con.sc:ho determinará à li

quidação de. contas com um Membro que deixe de ser nma Parte 
Contratante deste Acordo dev.ido a: 

a) não aceltação de um::!. emenda. deste Acord·o nos termos do 
··artigo 63; 
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b) retirada tieste Acordo nos termo,::; do ::1:rtigo 64; ou 
c) exclusão deste Acordo nos termos- do artigo 65. 
(21 O Conselho reterá quaisquer importâncias pagas à Conta 

AdwJnistrativa por um Membro que deixe de .ser uma Pa.rt.e Con
tratante deste Acordo. 

(3) O Conrelho. restituirá a participaçlo ná Co:tlta do Estoque 
Regulador,_ de acordo com o $rt1go 41, ao_Mcmbro que dejxar de ser 

uma Parte COntratante devido à não aceitação- de uma em·enda 
neste acordo, retirada_ ou exclusão,_. deduzida a partic:f.pa.ção _do 
Membro em questão em qualquer excedente: 

a) a re.51..tuição aá MemOrQ que deixar de ser uma: P&.t.rte Con
tratante. devido á não aceitação de uma el'liend-a. neste Acordo so:rá 
ft-lta. um ano após a entrada em vigor da _eme;Jda. concernente; 

bl a restituição n.o kembro que se retirar sera feita dentro de 
60 dias apés este Membro deixar de ser uma Park Contratante 
de..stc Acordo, a menos_ qu2 em decofrênl!ia desta rétirida- o con
sdho decida, antes da restituição, tenninJ.r este Acordo 'nos ter
mos do parágrafo B do <>rtigo 67. Neste caso, serão aplicadas as 
disposições do artigo 41 e do parágrafo 7 do artigo 67; 

c) a restituição a um ·Membro _que s:eJa_ excl_ufdo .serã tetia 60 
dias após o Membro deixar de ser uma I'ãrte Cont,rat:lnte deste 
P.cordo. 

<41 Caso a Conto. do Estoque Regulador não possa e!etuar o 
~agamento em dinheiro _-c:·et<ido, nos tt>rmos _do _.subparágrafo (a), 
rbJ ott (C) do parágraf-O .3 Qeste artigo·, sem debllit.ar a viabil1dade 
da Conta do EstQque negu!ador nem forçar uma sollclta<;âo de 
contribuições adicionais aos Membros para coblir tais restituiçõeS, 
o pag::m~ento _s_erá adiado até que_ n. quantidade necessária de 
borracha natural no Estoque Re;ulador seja vendida ao nivd ou 
acima do preço superior çle intervenção.- Çaso, antes do fiD:l do 
período de um ano especificado no artigo 64, o_ Conselho informe 
a um MembrO que tenha se retirado, que o paganrcnto terã de 
ser adiado, ~os termos çiest.e parágrafo_. ·:> rü·:riodo" de m:q ano entre 
a not!!icaçâo da intenção de_ retlrar-~e e a retirada _pode, se o 
Membro que se retire assim o· desejar, ser prorrogado _até a ctat.u. 
em que .j Cónse1ho informe que o pagamento Ça participação ·da~ 
que~e Membro pode_ ser ef~tt;ado dentro.de 60 dias. 

15) Um Memoro que tenha recebido uma: restltuiçáo apropriada 
nos termos deste artigo n:B.o ter4. d_l_reito i,l.__qua!quer parcela resul
tante da llquldação da. ,Qrg,anização, Tal M:ernbrn' nao será igual
mente respon.sáv"el)_J::w .cftfa{qner déf~cit_qu.e po~sa tN a Orgau.izttç-ãn 
a·pó.s: ter sido feita a· rcsti1utçã:o. 

Arti.t;o 67 
· Vlgencia, Pt-ortoi;Mãôcê Término 

, . (1 l Este .tl,corôo. permanec~râ em ">lgor por. uiri. período de 
c:lnct}_ anos -~ Côrftâr 'da stiã. -~ntr_tlr;i_a._ .cin v_lgor,. a menos que seja 
prori'oga.do .nos· tertn·:n 'dos· pal'ágràtos 2, 3 e 4 deste _a.rtlgo, ou 
terminado nos termos, do..s .parágl":\fos_.5 ou .6. · 

(2) .Antes dO final Jo: pt~ci-oct_·a_ de ·cil1éo. inos a que á·e--t~fere 
o parágrafo I ,deste artigo; o Consr!lló, por voto ~speclal, pode pror
roi:ar .·"-'to Acordo por u:rn periooo. nro ,superlOT a dots anoo e/ou 
renegooiá-lo. ,Q ~nselh.o notific.aró. de tais de'CJ.sõe.s o depOsitârio. 

13) Se., anta'! do f)nal. do período de. c,iru!o anos a. que se re
fere o· parágrato 1 deste.· art:.~o.;, 8..$- n~ci,ev;ó~ ·vt.sa.ndo a um noyo 
acordo para sub:5tltu1r :Cs~·C _Acordo rUI;ida não. tlVe.l:em sido concluí- · 
das, <( Oom>~?14o .pode, por. Voto especiaJ._pçorrogli' este Acordo por 
um P.etodo .não s~per.i(lr a dois nn(lS. O Ob;hS~lbO notific~rã:. de ta: 
prorr<;gaÇão 9 :cter)osltá_rio,. . ~ .. 

(4) SE";. a-rif.eS":':dO .i~If:.d ctO Pi·~'úXI~ ... :de c.i-nc_o "1..h~s- a· ·~·u_é ~~ re-
f.~re o IJarágrafo 1 dt.ste:. ar_tigo, .um __ p.oV:o -_acotct9·· para: ·sübstituir 
este. Acordo· tiv·rr $1.40 n!;'gq_ciado, lllB:.S .a~~da. não tiv:er entr'~do em 
vigor, qu.er definitJ:vam·ente ·quer 1Jl'UVisor:t:a:m·e_tit·e-,. o Conselho po
dt, por vo·tp._ especi.al, prçrrogar, '.f~~e.Ac?.~õO até a: entfada em v.t .. 
gar provisór~.~ _ou -dDfin'itlv.a "do : n.ç;yp_ .. ~e~r-d;J, co~tantç> qu.e essa: 
ex.teJ'!~ão.· não 'ê;-wida. ~ç_~i~. _:;mõ_s. ~.o. OPtt.sçtlhQ. notlficaiá- de tal' Pror .. 
rogaçil(> o <J,epositârio. ' 

m se um novo a.c(}il!ojnten\a:cjona{c!e l)orry.~ natujj;l i<;>r 
.. negocl~o e- ,-:ntrar-_-e.;qt··. \'IJt:?I:' 4o/an~~ qua.l-guc-r ,pe·rlodo.: c;l,e e~t.e:nsao 

deste Ac<Jrdo. nos terrncs dos parãgro.ros 2; ~ ,çu ~Ae~te a_rtlgo, este 
Acordo prorrcgn~o t;emUnarâ n~ âatn; âa entracL"-, em >·lgo~ d.o lWVo 
aCordo. · - - .,, 

0
-· __ :- .- _, '-~ __ .,_.,._ ·-: o_,-_ _, 

(~) o Conselho pÕ<Ie. poi voto <ltPoél~l.- a quà.lquer rnomiiDto, 
ctar: ~r termilJadó e$ te Ac.crdo ::t prtrtir ~8: d~ta q'ue e$-í81beleya.. ·o 
Coruelho notollcará de t•l decisjio o (!epoãit$rio. 

{.7! NiW obsta.nte, i!.~térmtno d~$.\e Aéordo. o_ Conselho ixmti
p:ua.râ em -exist_ên'cia . .Pür um p.ería:Qo _n~o supc-rlq-.r a trêS ã.nos para 
liqu!.dar a,Org::i!üz..aç.ão,-_in'clul"l·do o aJu.ste.de cont.3..s ~ .o-rechrumeu
to do a.tivo, nos termos das d!sposfç~s do_ artigo 41, ::uje-lto· a· de
cisões rolev.antes a rerem tom.adas. por _vo_tQ. _,~J?Zc:.a;: e dll!ante 
es~ período, ~xeretlri>. os poderil-$ e as tw:>çOO.O. que Ul)am nec=a~ 
tias , para. tal' fim. _ -- , 

Arti~t<> 68 

íRescrvas 
N9!lhuma das disp:)S!Qões deste Acordo ~tá. sujeita a reservas. 

Arti&"O 69 

Textos Autênticos deste Acordo 

Os textos deste Acordo em 1diomn. chinês, francês, russo e es
panhol serão igualmente autênticos. 

EM TESTEMUNll:O DESTE, os abaixo-assinados, tendo sido 
dev~dam.ente autoriw..dos pau-a este fim. por seu..s. resp.ectivos Gover.:. 
nos, assinaram este Acordo nas datas que aparecem em frente de 
suas assina:turas. 

·REALIZADO em Genebra, neste sexto dia dt outubro de m!l 
noveeentos e setenta. e nove. 

ANEXO A 

Participação de países exportadores individuais; no total de 
exportações lÍquidas dos países participantes da Conferencia 

das Nações Unidas sobre Borracha Natural de 1978 
fixada parn os objetivos do Artigo 61 

Bolivia 
índia 
Indonésia 
Libéria 

.Malásl.a 
Nlgér'..a 

:p,a:pua - Nova. Guiné 
Ji'illptnas 
etnga.pura 
Sri Lanka 
Ta.!Jàndla 
J:l;opúbllca Unida dos Ca,marões 

Zaire 

Peroentual * 

0,081 

~~~ 0,199 

25,337 

:>.aM 

A8,2UI 

:;t,313 
0,150 

0,018 

4,400 

4,367 

1Z,004 

0,514 

0,792 

100,000 

~ Ali pa.rtlctpações s!o pe~enta.gens so::>re o tot&l da.!J exportações l!quldatl de 
bort'li.Cha. natural no perlodo do ct_n~o cnoiS compreerl(j1doG entro llri4r e HJ73. 

ANEXO B 

p..rlicipação de paÍ$es hnportad<>res Individuais e rruP<>S di: 
pa.íses no total das liiiP.,rtações hquidas dos paises participantes 

da Conferêúcla das Nações Unidas sobre Borracha Na,tural 

de 1978, fixada para os objetlvos do Artigo 61 

Argélla, 
Austrâl!a 
Austrllj; 
Brasli 
Buigârla, 
Can'!dá 
c;lllna .··· 
Checoslováquia 
Equador 
Eglto 
Comunidade Eeonõmica Européia 

:aélglca.,I.Lt).Jrelt)burgo 

Dma.marca. 
França 
R<>púollca Federal da Alemanha 
JÍrlanda 

l'e=ntual• 

0,'17~ 

0,171 
5,423 
6,435 
0,2'13 

0,!)51 
1,437 
0,6113 
't,83jj 
0,394 
Z,934 
7,71Yl 
1,810 
0,050 
M4t7-

23,2aa 

.-,, 
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Itália 
Países Bl\[Xoo 
Reino uni<lo da Oril.-Bretanha • 
Irlanda. do liorte 

FlndAndl& 
&epública Democrática Alemã 
Gana 
Guatemala 
Hungria 
Iraque 
Japão 
Ma da gasear 
Malta 
México 
Marrocos 
Nova Ze!Andla 
Noruega 
Panamá 
Peru 
Polónia 
Repúl>llca <la Coréio. 
Roménia 
Somália 
Espanha 
Suécla 
Su!ça 
Repú:bll\'...a .Ara.b3 Síria 
Tu.·dsla 
Turquia 
União· das Repúblicas Sorialista.s Soviéticas 
Estados Urt..:dos da América 
Uruguai 
V.en~uel:l 

Iugoslávia 

TOTAL 

rercentuaJ "' 

4,150 
0,733 

5,32.1 
(),2:18 

1,258 
0,141 
0,070 
0,534 
0,051 

10,780 
0,000 
0,000 
1,3215 
0,150 
0,291 
0,094 
0,000 
0,225 
1;ooo 
3.WV 
1,529 
0,000 
3,178 
0,'!39 
o 122 
0:()14, 
0,008 
0,758 
7.148 

24,756 
0,117 
o,:>Oô 
0,969 

100.000 

• As ps.::-Uclpaçóes 54CI percenta&ena. sobre o total de 1:npo.!'"t.n.Cúcs-liqu!dM de 
borrn.cha. natural. no periodo de trêe anvs que r:'"'->mpreende os unos. do 1975, 
1977 e 19'78. 

ANE.."O C 
Custo do Estoque Regulado-r segundo estimn.t.ivas do 

Pr~cnte da Conferência das 1'\a~ões Unidas 
sobre Borracha. Natural de 1978 

Em circlln.stâncias normais, (JS custos de ~•QUislç.ã.o e d...2- opera
ração dc_E::i.toq_ue Regulador do 550.()00 ton-eladas pod~m ser cal
culados mu:tiplicando-se esse \-"U.lor pelo preço disp.arador in.fcr:or 
de 168 .centavos_ Malásio/Qin.gapur.;-nses por quilograma e adicio
nando-se mais 10 por cento. 

(Às Comissões de Relaçõ~s Exteriores e de Economia.) 

O SR. PRESIDENTE (Paisos Pôrto) O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1"'-Secretârio. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 302, DE 1981 

illspõe sobre a. exploração do jogo e a.bert.Uíl'a. dos cas
sinos na Capital Federal, nas cida.des com população míni
ma de dlnco milhões de habitantes, nas estâncias climliti
cas, balneárias e hid:roterápicas e dá outras providências. 

o Congresro Nacional decreta: 

Art_ 1.0 O.S jogos, cujos resultados está<> sujeitos à influência 
do acaso, podem se-r e~Iorados em cassinos e hotéis situados na 
Ca:pital Fe-deral, ou em cidades com um mínimo de 5 milhões de 
hal>ita'ntes, C>U ainda, nas estâncias cllmáticas, l>alneárias ou 
hidroterápicas, russlm designadas pelo Conselho Nacional de Tu
rismo, 

Art. 2.° Com prévia concorrência :púJblica e med!ant<> contrat<> 
cujo prazo de vigência não exceda de 5 (cinco) anos, renováveis, a 

União, no âm,bito de sua eXclusiva competência, poderá concede.t a 
e~loração do jogo mediante decreto, respei.tadas as cllsposições 
desta lei e do regulamento respeetivo. 

§ 1.• Os locais destinados à exploração do jog<>, construidos 
ou adavtados, terão que ser a:provados pela autoridade compe
tente, Incluindo-se os locais próprios para estacionamento e Salas 
de Espetáculos de Variedades. 

§ 2.0 É obr~gatória a cláusula .suspensiva do .<_:ontrato, no caso 
de não ser ,.presentada, oom antece<l!!ncta de no mi:n.lmo SO (trinta) 
dias à autoridade federal competente, a !Programação artlst!ca que 
terá' a participação predominante de artistas, músicos e cantores 
brasileiros. 

§ a.• Em nenhuma hipótese será permitida a transferência 
da concessão, e, na vigência desta, não se ·permitirá a alteração 
de qualquer cláusula contra.tual, salvo em decorrência de lei fe
deral. 

A.rt. 3.0 NãÕ poderá funcionar a sala de jogo, e nenhuma mo
dalidade deste, se ,não hOuver apre.3entação de espetâculos a<> 
vivo pelo menos durante seis meses ·ao ano, salvo a presença de 
conjuntos musicais, que é permanente. 

Art. 4.o Diretores e Ger.cmtes ãe _empresas concessionârias 
deverão ser predomL."1antemente, ;brasileiros. 

Paró:gra!o único. O.S funcionários das salas <le jogos deverão 
ser brasileiros na proporcionalidade de 2/3 (dois terços), con!<>r
me dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho no seu artigo 354 
e Part.grafo único. 

Art. 5.0 q capital das empresas concessionárias da. explora
ç&o do jogo, n~ poderá ser inferior a 5.CW (cinco mil) vezes o 
maior saláriD minimo vigente no pa: . ..s. 

Parágrafo únicO. .As empresas concessionárias ficam obriga
das a caucionar na Agência local do Banco do Brasil ou na mais 
p1·óxlma do munieip-io em que irá operar, a importância corres
pondente a 40% (quarenta PC>r cent<>) de seu capital, em ORTN 
(Ol>rlgações Reajustáveis 'd<> Tewuro Nru:lonal). 

Art. 6.0 Toda em.,resa para habilitar à condição concessio
nária deverá ser proprietária, estar construindo ou possuir con
trato de avrendamento, nuncã. com p-razo inferior ao da concessão, 
de hotel classificado pela EMBRII.TUR - Empresa Brasileira de 
Turismo, ··com o mínimo 5 (c.iíle.o) estrelas, ou, ainda, edifícios 
construídos especificamente para tal fim. 

Arrt. 7.0 Todos os frequentadores dos cassinos deverão a~pre
sentar ingressos de .entrada paga. 

A ~mpresa Brasileira de Tru!smo - EMBR8.TUR, registrará 
e expedirá cartões de identificação pe.rmissiva de entra-d.a em 
cassinos com va'lidade em todo o território nacional, exped1dos na 
forma .c;l.o regulamento desta lei, sal-vo para estrangeiros aos quais 
basta a apresent"'JãO d<> seu passap<>rte, devidamente ~egalizado. 

Art. 8.0 .!!: proibida a admissão em cassinos de menores e: 

I - -funcion\álrioSl civis ou militares que maneiem fullidos 
públicos; 

II - os que !PC> r deelsão judicial tenham sido declarados lnca
paz.es, pródigos ou culpa:dos de falência fraudulenta, enquanto não 
forem reaJJilítados; 

m - as pessoas que se encontrem em ,gow de lil>erdade con
dicional, submetidas ao cumprimento de prisão albergue ou liber
dade vigiada; 

IV - funcionários de estabelecimentos ·bancários -ou empresas 
financeiras; 

______ V __ ~ pessoas que ocupem cargos ou função de .t_esour$os, 
_caixas e auxi,liares afins; 

VI - funcionários da polícia civil, a n·ão ser quan-do em serviço 
ou requisitados pela autoridade competente. 

Paráigrafo ú.n1co. o órgão fiscalizador dos cassinos el~bprarã 
regulamentaç·ão in·terna dos ca.ssinos, que dev,erá ser uniforme e 
dentro dos parâmetros legais, previstos no artigo 18 desta 'lei. 

Art. 9.0 Não é penni·to à ge•rência dos cassinos fazer emprés
timos, scl) qual-quer modalidade, aos frequentadores das salàs de 
j<>go. 

Art. 10. Os jogos.poderão ser prati-cados exclusivamente com 
3Jl)OStas apontados com fichas, sendo irrelevantes e •carec-endo de 
todo o valor as apostas sob :palavra. 

Parágrafo único. As fi<::h:is deverão ser compradas meüiante 
pa-gamento em ·dinheiro ou cheque especial, este a critério da .ge
rên-cia, porém com :compensação imediata obrigatória. 

Art. 11. Durante o funcionamento das salas de jogo, o cassino 
manterã. postos dos Bancos Oficiais Estaduais e/ou do Banco do 
Brasil SI A, para efetuar câmbio de moeda estrangeira ,somente na 
modalidade e operação de compra, sob a fiscalização do Banco 
Central do Bras!l. 
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Art.l2. As fichas serão compradas tão-somente em cruzeiros 
e somente em cruzeiros tro·cadas. 

Art. 13. Os frequentadores dos -cassinos, mesino que visitan
tes, não estão obrigados a participar de qualquer modalidade 3!e 
jogo, porém () ingresw nas salas de espetáculos somente se fará 
mediante o seu respectivo pa~gamento, sempre com reservas de 
mesa para os espebáeulos de variedades. 

Art. 14. No serviço .. de recepção dos cassinos os vlslt>\Jltes 
poderão retirar, graeiosamente, follÍetos com_ as regras de Wda.s .as 
modalidades de jogos, e receoor Instruções de agentes de relações 
pública>, devidamente habllltados por diploma expedido pela 
EMBRATUR. 

Art. 15. As-fichas, apontadas ou n'ão, que· .se encontrarem es
quecidas ou abandonadas, nas mesas de jogo ou per~idas ao \Solo, 
e cujo propriet.ário se desconheça, serão levadas, após a verifica
ção do fato, à caixa do cassino e ar.otad.as em r.e-gistro especial. 

Art. 16. O.s ca.ssino.s po·derão operar durante todos os dias 
do ~no, exeeto ~exya-feira da paixão, ~éspera e dia de Natal. 

Art. 17. O horário máximo 'de funcion-amento dos cassinos 
serã das 15:00 às 4:00 da manhã1 inclusive das salas de espetáeuJ.os. 

Art. i8. Os jogos :pen.."'litidos Serão· enun1erados em ato a 'ser 
baixado pela EMBRM!'UR e fixado nas . portarias dos cassinos e 
hotéis. 

Parágrafo único. Todos os ca.'Ssino.3 e hotéis _deverão manter 
avisos d-os limites .m.inimos e máximos de apostas de cada mesa ou 
modalidade de jogo. 

Art. 19. ·A entrada cobrada para ingressos nas sa1as ·de ,ogos 
se~á de 20% (vinte ;por cento) do maior .saLário mínimo vigente 
no país, e poderão ser ,trocados por fichas de valor equiva:J,ente de 
modo a habilitar ·a aposta. · 

Parágrafo únlco: Do montsnte arrecadado dos ingressoS de 
entrada caberá à União, ao EStado ~- at?- ~unicipio, respectivamen
te; 10% (dez' por cento), 30% (trinta por cento) e 10% (dez pi:lr 
eento). 

Art. 20. AS mesas --de ·jo·go, cujo lastro não poderá ser interior 
a 50 (cinqüenta) vezes d maior salário minlmo vigente no país, 
por mesa, deverão ser abertas e fechadas co:tn a presença da fisca
Il2lação federal e estadual. 

Pacigrafo único. Todos os dias na. hora de abertura e fun
cionamento dos jogos deverá haver, obrigatoriamente abertas, no 
minimo, 1 (uma) mesa de roleta e I (wna) mesa de qUalquer outra 
modaltdade de jogo. , · 

Art. 21. Na abertura de cada mesa de jogo, a l]nião e o Esta
do .receberão, resp-ectivamente, 3% (três por cento) e 7o/c (sete por 
cento) do valor do lastro da mesma. 

§ 1.0 No caso de 'teforço de banca, a União e o Estado rece
)?erão, respectivamente, 2_% (dois por cento) e 6% (seis por cento) 
sobre {) valor da re))Osiçao. 

§ 2.0 No fechamento da mesa, do total do lucro, conforme dé
monstratlvo em poder da banca, caberá, respectivamente, 4% (qua
tro por cento) à União, 4% (quatro por cento) ao Estado e 8% 
(oito por cento) ao Município, a título tributário, independente de 
outros tributos, inclusive do Imposto de Rendas. 

§ 3.0 As máquinas caça-níqueis ou "slots machines" poderão 
funcionar com moedas-padrão monetário nacional ou com fichas 
adquiridas para nelas serem inseridas, e serão tributadas por uni
da-de e anualment-e por exercíeio, conforme a seguinte tabela e des
tino; 

a) taxa ou imposto federal Igual a 2 lduasJ vezes o maior sa
lário mínimo vigente no pais; 

b) taxa ou imposto estadual igual a 1 (umaJ vez o maior salá
rio minímo vigente no país; 

e) taxa ou imposto municipal igual a I (uma) vez o maior sa
lário mínimo vigente n<( pais. 

§ 4.0 Todo marteriaJ empregado e usado nos cassinos e hotéis 
deverão ser fabricados pela .indúst-ria brasileira, exceto os -caça
níqueis e máquL"laS de jogo eletrônico ~u mecânico, que poderão 
ser importados com a concessão de facilidades fiscais até o prazo 
de 180 dias da vigência desta lei. Após este prazo, todos os mate
riais e máquinaS deverão ser originários da indústria brasileira. 

Art. 22. O recolhimento dos tributos previstos nesta Lei será 
feito mediante guias devidamente visadas pelos fiscais federais, 
estaduais e muni~s. 

Art. 23. A Empresa Brasileira de Turismo - EMBRATUR, re
ceoorá 10% (dez por cento) do arrecadado pel·a União, com a des
tinação específica de fomentar a construção de hotéis e simi!iares. 

Art.. 24. O ingresSo em cassino, de quem não satisfaça as con
dições estabelecidas nesta. lei, torna a ·emprt!Sa concessionária pas
sivei de multa correspondente a 5 (cinco) vezes o maiOtr ·salário 

minim.o vigente no paiS, que se repetirã tantas vezes quantas as 
pessoas que assim neles ingressem. 

Art. 25. o não ·cumprimento <ias disposições relativas ao las
tro das bancas e ao recolhimento diário dos ·tributos permite a 
imposição à empresa concessionária de multa diária igual a 50 
(cinqüenta) vezes o maiOr salário mínimo vigente no .país. 

Parágrafo único. A mesma multa será apÚcada ao ~olices
sionário. 

Art. 26. Se a fiscalização, ao vistoriar os aparelhos de jogo, 
encontrar algum viciado, ou funcionando com defeito, assim pre
judi~ando o apostador, aplicará a multa estipulada no artigo an
terior. 

Art. 27. No período em que mantiver funcionários das salas 
de jogos fora da proporcionalidade legal a concessionária será pas
sível de multa Igual a 2 tduas) vezes o maior salário minimo ;1-
gente no pais, por funcionário irregular que ma11tenha ou tenha 
mantido, até sanar tal fato. 

Art. 28. Os impostos devido~ e não pagos até o primeiro dia 
útil subseqüente de cada mês- serão acrescidos de multa progres
siva de 10% (dez por cento) e a respectiva COI'II'eção monetária, 
co-ntadas mês a mês. 

Art. 29. O montante total dos casos previstoo no art. 15, ve
rifl.cado no f~m de cada mês, revertsrá em benefíeio dos- emprega
dos do cassino e a eles creditado ao fim de cada a!}o ou por oca·~ 
sião do balanço. 

Art. 30. As multas aplicadas em quaisquer casos pr~vistos 
nesta lei revBrterão em partes iguais à União, aO Estado e ao Mu
nicípio. 

Art. 31. Os impostos e as· mu1tas cobi'adas na forma desta le:i 
constituirão, em cada unidade da Federação, FUNDO ESPECIAL, 
cujas verbas estarão integralmente à disposição das autoridades 
competentes, para as seguintes aplicaçôes: a pa:rte destinada aos 
Estados e Municípios reverterá integralmente para a educação de 
excepcionais, inclusive atravéS de convênios 'Com instituições par
ticulares, reconhecidas de utilidade púb!lca; a parte que couber à 
União i,rá para o Ministério da saúde, dest!nad~ ao tratamento 
médico dos portadores de câncer e 3plicada. atm:vés do Iristituto 
Nacional do Câncer. 

Art. 32. A presente lei entrará em vigor na data de sua pu
blie~ção independente de sua regulamenta9ão, qne será expedida 
no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a par\ir 4e.~ta data, revoga
das as disposições em contrário, notadamente à art. 50, da Lei de 
Contravenções Penais- Decreto-lei n.0 3.688, de 3 de outubro de 
1941. 

Justificação 
A presente proposição resulta de exame ·dos projetas de lei 

apresentados à Câmara dos Deputados e do anteprojeto de lei ofe
recido ao Ex.mo Sr. Ministro da Justiça, por uma comissão consti
tuida pelos Srs. Júlio Gulger Simões, Ciro Botell! de Carvalho e 
Adolf_o Mantovanl, ao encerrar-se a Semana de Estudos sobre a 
Reabertura. dos Cassinos nas Estâncias Climáticas, Balneárias e 
H!droterápicas, que se realizou no Auditório do SESI, na capital de 
São Paulo, de 1,0 a 5-12-80. 

Nele ,colaborou o professor Luiz Felizardo Barroso, que colheu 
subsídios :valiosos de pessoas familiarizadas com o assunto, nota
damente os hoteleiros e empresários, tudo com o objetivo de dotar 
o projeto de uma estrutura capaZ alcançando os problemas sociais 
nele envolvidc;>s, como destinando os seus resultados à educação. e à 
Saúde, especificamente à educação dos excepcionais e ao trata
mento dos portadores de 'Câncer, tão carentes de recursos mais 
amplos, .capazes de colabo·rar na solução de tão graves problemas. 

2. Os jogos, mesmo quando admitidos por lei, não vinculam. 
não criam pretensão, salvo quando estipulados especificamente 
pelas leis. PONTES DE MIRANDA, em seu Tratado, Tomo 45, pági
na 223, textualmente revela que 

"leis especiais podem estabelecer que as dívidas oriun
das de determinados jogos ou apostas tenham pretensão e 
açá.o. Os jogos proibidos e as apostas proibidas não vin
culam; portanto daquele e desta· não se derivam relações 
jurídicas, de que se irradiem díVidas. Ninguém deve por 
perder em jogo, ou em aposta proibida. Quem perder em 
jogo não-proibido, ou em apostas· não-proibida, deve, po
rém contra es.sa ·pessoa não h:i preten~o nem ação." 

3. Tudo foi dito a.o er..sejo interpretativo dos arts. 1.477 e 
1.478 do Código Civil. A citação vale para demonstrar qu-e o jogo, 
capitulado no Caderno das Obrigações do Código Civil, é matéria 
que, por sua incidêncial permanente na Vida do homem, e, .pois, da 
Socie-dade, precisaria de regra jurídica, ainda que no campo dos 
direitos mutilados. como salienta no Tomo VI do seu menclona.,do 
Tratado, o saudoso dout.xinador. Em dado trecho, entra numa 
apreciação sociológica, digna de menção: 

"Como o jogo o homem foge à realidade ambiente, à 
previsibilidade, com que anda, come, bebe e se dirige, e o 
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intuito <ie ganho e ,4e diversão funde-se com oo choques 
entre o bUlllAno, de quem 'Jog!'-, e <> inums.n<> oo azar." 

4. Os cuidados coneeltuals no campo Jl!ridio<> nyJStram a in
corporação do jogo no costume popular, raramente proibido noo 
pa!ses mais avançaOOs <io mundo. A conotação u1trapassa<la de que 
o jogo é s4nP!esmente um vício e, como tal, elemento desagr!)gador 
da s~ade, já que perturba. o seu núcleo pr!nelpal, que é "' fa
milia, carece hoje_ de realidade~ posto que não se ,constituiu como 
tàl nos palses que <>permitiram. :a:á, sem dúvida, na literatura de 
antanho, amplo noticiário de suas: dem~ias que, ocorrente~, ma
·culam os princípios morais que devem de sus~ntar a soc!eda.de .. Q 
jogo só é nocivo quando transpõe os limites do bom senoo, daquele 
que transforma a ·diversão, o lazer •. em perturbação de· sua própria 
vida e de .s:ua família e, .convém acentuar, da sociedade, se o to
marmos como partícula <io to<io. Nos países q"" adotaram o jogo, 
e, repita-se, são quàse todos do mundo <;ivil!zado, guardadas as 
ca:uteJ.3.l; necessá.rla:s, jamais tiveram proble~as no seu orgau1smo 
social, haja vista "' f.reqüência <;\e sua a.doçao em t<xfus os paises 
vizinhos, os quais são exemplos da vida hodierna. on<ie a: prospe
ridade se oonfunde legitimamente com o bem estar de suas re&j}OO
tivas populações e o seu grau de cultura. A Argentina, o Uruguad, o 
Paraguai, Chile, para citar alguns países da América ,do aui;· a 
França; a Espanha, Portugal, a Itália, Alemanha, citando pa.lses 
da Europa; Estados Uu1dos, as Guianas, no Carlbe, prlncipal""'n
te Aruba, onde há 32 anos. não existe um crime, provãm à sacie
dade qne o jogo ·não se constitui em deformação nos costumes <ie 
qualquer povo. Agora mesmo, na Hungria, 'pàis ·da COrtina <ie' Fer~: 
ro, onde. o lucro se -constitUi em chaga cond~n_ãvel de'sua. estrrutuia 
polltiea, e<:onôm!ca e soe!ai, ·vem de adotar o j<>gó como diversão 
social, sendo o próprio Estad<> sócio <io empreendimento. · 

5. No Bxasil, o jogo e a aposta se constituíram em elementos 
de receitas el<p:essivas, constantes {!oprópri!J O~Qainento da Uri\ã-0. 
Aasim, a totena F.ederal \e a.s estaduais) ; a Le>terla Esport).va;, a 
Lato, o Jocke;r Club, os bl.ngos, .a ci;mtravenção <io Jogo do 'blclió, 
tão arraigada aos costum.es; .o jogo nos cl\}bes soei~ e des:Por.tivo·s, 
como ,o p!!-paf, o pôquer, o birlba, para citar àpena.s alguns; os 
jogqs nas·. resldên<\las das ll!eihores fam.lllas bJ;"aSI!e!l"as. que se 
co!'stituem numa qlversãó comum tão a,preélá'iiel, motfvo de reu
nioes sociais .eostumetras; enfim, o que desejo <iemonsttar é que no 
Bras!J, o jogo é uma diversão s<>cial e, também, fol).te de receita· 
pública, a demonstrar (!Ue o .conceito pejoiativo e.Stá Ultrap;:tSSado 
no tempo. 6 fumo não é condenável, quando praticado em éxces
so? Inúmerail campanhas demonstram o perigo 'dó' filmo.._ bastando 
citar a exigência <ie coloCar no c!gamJ o rótul<> âe que raz mal à 
saúde, e,'· no entanto,' o seu Imposto sustenta em grande parte a 
própria Naçãô; ;posto .. qüe o montante de sua ar.recad<ação se revela 
um suporte 'indispensável da receita federal. · 

6. Vamos. a.cttante chamando à. colação o.prob!ema da be!Íi
da, o)ltra fonte valiosa ,do erário, e quando utl!i:z.a,da em demasia 
ofende a. saúde e mancha ·a soci.edade com os sspetáeulos os !Ilals 
despr!moro.sos~ o que qúereinos dizer é que o Jógo, talqua:lmenté, 
ofende a sociedade e ;prejudica o seu ente quanda exercitado além 
do razoável e do bom senso·. O jogo é, como o' fumÇ ·e."- bebk!a, 
grande fonte de receita e de emprego, na massa enotm.e de atlVi
dades vizinhas que dele se beneficiam, como demotistra o projeto 
posto que alimenta larga fa!J,<:a.de ativ!dades afins. ' 

'/. Afwa. tal.s· benlefícios, atliJg1ioo:; direl.amente; a.tr,av~ <ia 
ta.Xaçâ<> dia rendia · !PltJIPCircl.Oil1iada .pelia exploração .do jpgo; · tal 
qu:rul está p:tevlsto neste projeto, outros benefícios indlretos, mas 
igualimie!nte de grande akan<ie socJ.a,I, .poderiam secr- pr<>po~iona
dos, Com .sua rupll"ovação. 

8. É que o artista e o múSico bm.sl!;eUo8, por . e><;€'1l1plo, se 
aprovada. a nova let, poderão encontl'la.r nov~ oportunidades de 
tmba1ho ooropatívei9 com sua nobre missão na sociedade e suas 
necessidades mínimas de rea!imção pessoal, "rtístiloa e fina.nceir.à. 

9. :r.sto sem no.s refermnos às inúmeras opoo:tunidades de 
eri:açã.'o dre novos eilllpre.gos qu.ali:fi:OOJdos e mesmo não qualifi'c.ados, 
que seriam gera.dos nas eidades cmde a Sitiv:ida.de regulada no 
presente projeto venha. a desenvolver-se, sem drenagem· de pessoa.J 
.paroa os gra.ndes centros. · 

Hl. Estas e outra:s :nt><)eSSidades sócio-económieas poderiam 
ser ate!lld!das, romo por exemplo, o Incremento ao turismo !Jotern9 
do Brasil, .gran<ie fonte de divisas e de riquezas para o nosoo 
p~ . 

;1. Creio que tmgo uma contr:ibuição digna de cons!deraç.ão 
dos meus pares, ln.diferente à cri~ l!ipressa.da, tão própria dos 
qoo se. não a;pro.fu.ndam no e~e das ma.téctas submetidas ao 
crivo d~ sua mentallda.de superficial, desgu.ameoida de conteúdo 
ca;paz e adequado. 

12. Pregoeiros contumazes do desenlace negatiVo de idéias 
prleCUI'ISOra.s, não se cansam. de estig.Ill)atizar aquel~ que, po:_r. ~ 
pendores e avan.çada concecpção ·dos 'problemas oonrOOm!P<>rãnoos. 

procmam ea.m;:nh\l<O, novos cacpazes ele Ck>l.a,!Jorer na a<!oçao oe 
medidas e rprojetos que iluminem os :novos caminhos <fa oivili:za
ção. Bem ao porÚpõsil.to, conveniecnte. será editar o caso <ia implan
tação do dlvóreio ·em. n=o Pal.s. As a.oo.sações ;ma.lS ·OOl'peS, vi tu
péri= mais """'tu.nde~nte.s foram _.,aos eonrtn'a. os ...,.. ideali
zadores que énvoltos •em tais a.gressões sustentaram com galhar
cUa a sua ba.nd.,.m, oomo é o caso do eminente Se!laldpr Nels<>n 
carneiro, àf!nal rerconiCI1wldo ao Sienado ~erol !llieCI1q& de e:lOIJI'es
si'l'a votação CQ11Sagradora <i<> seus oofQrÇOS, ba$11lha que, de ,resta, 
necessita de' aprimoramento pois o próprio ins1:11tuto do. divórcio 
foi mutuado em ;Pontos vi1ia.ls para :não acirmr a.Lnda m:;is a 
contenda travada. A famllia brasileira, ante a vigência do diyo+cio, 
nã:o rofi'eu o m.mor Sibalo em sua estrutura. A prova. a1 está, 
COll!ort>ando-nos IJX!'Sta luta, na oopera:nça que tellhrunOS, no reeo
nhecimentó· PoPular. a. memna aoolh!da, já que estamos conven
cidos da legitimidax!e de nosoos tntentos. 

13. Qlland'o havia o jogo aberto no Brasil, nem por .isso .a 
sooiOOadJe .bores~Jelm sollreu qualquJer 'I'e&quiclo no seu. <:<mceito. 
moral oomo de resto ali<lnteoe com Q<S palses citados neste tra
b3.Joo.'· Em i~ ma1a' <ie 40 mJl )>e&S<'as roram desempregada.s. 
Atlantlc CitY, nos Estados Un!c!os, foi ~va pela renda decorren
te eras. tr.!butos lançados. 

E qual o destino de sua a.rrecada.çio? Em favor ~e quem? 
dos excepcionais e daqueles que sofreltl __ mn mal i,ncuravel _como 
está. mencionado no projeto, quallto nesta justificação. 

Sala da.s s.,....;e., t.l de outubro <!e 198Í. - Hugo Ramos. 

r As Comi$sóes . d.e Constttulçâo e 'Justiça, de. Legis
lação SoeiaZ, de Economia e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -O projeto lido será publicado e 
despachado às comissõ-es competCilte·s. · 

Sobre a mesa, requerimento que Vai ser lido pelo $r. 19-Secretátio. 

f lido o s~guinte 

REQUERIMENTO N• 342, DE 1981 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regirp.ento 
Interno, para o Projeto de l.ei da Câmara n• 97, de !981 (n' 5.275/8!, na Casa 
de or_igem),_que dispõe sobre doação de lote à Organização InterOacionai do 
Trabalho- OIT, pela Companhia lmobiiiáiia de Brasília- TERRACAP. 

Sala das Sessões; 14 de outubro de !981.- Nilo Coelho -Humberto Lu
cena - Evelásio Vieira. 

9 SR. PRESIDENTE (Passos. Pôrlo) De aç:ordo com o Regimento, ore
querimento lido serã apreCiado após a Ordem- do Dia ·aa preSêitle· sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão. em turno úniCO, do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 II, de 1981 (n9 77/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo de Cooperação Sanitária entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do 
Uruguai, firmado em Brasília, a 11 de setembro de 1980, tendo 

Pareceres favoráveis, sob n9s 844 e 845, de 1981, das Comissões: 
- de Relações E.\'teriores e 
-de Saúde. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em vqtação. . 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto val à Comissão de Redação. 

E o seguinte o pro;ero apro\•ado 

PROJETODE DECRETO LEGISLATIVO N• li, de 1981 
(N'i' 77/80, na C'âmara dos Deputados) 

Aprm:a o texto do Acordo de Cooperação Sanitária entre o Go
"wno da República Federativa do Brasil e o Gõú~·rno da República 
Oriental do l 1ruguai, firmado em Brasília, a 11 de setembro de 1980. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o tex.to do Acordo de Cooperacão Sanitária entre 

o Governo da. República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Oriental do Uruguai, firmado em Brasília, a 11 de setembro de 1980. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publi
cação. 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Esgotada a matéria da Ordem 
do Dia, passa-se à apreciação do Requerimento n'? 342, lido no Expediente, 
de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n9 97, de 1981. 

sa.} 

Em votação o requerimento. ' 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nl1 97, 
de 1981 (n' 5.275/81, na Casa de origem), de iniciativa do Senhoi 
Presidente da República, que dispõe sobre doação de lote à Organi
zação Internacional do Trabalho - OIT, pela Companhia Imobi
liária de Brasília- TERRA CAP (dependendo de pareceres das Co
missões de Relações Exteriores, do Distrito Federal e de Finanças). 

Solicito ao nobre Senador Mauro Benevides o parecer da Comissão de 
Relações Exteriores: 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Para emitir parecer)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nos termos do (artigo 51 da Constituição Federal, o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Congresso Nacional o projeto de lei 
que "dispõe sobre doação de lote à Organ"iiiição Internacional do Trabalho 
- OIT, pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRA CAP". 

Acompanha o projeto exposição 'de motivOs -cro Senhor Ministro de Esta
do das Relações Exteriores, na qual será exp-resSo .. haver a Organização In
ternacional do Trabalho solicitado ao Governo brasileiro a doação .de um 
lote de terreno no Distrito Federal, a fim de nele construir a sede de suaRe
presentação no Brasil". 

Refere-se, ainda, no mencionado documento, que a Lei n9 6.294, de 15 de 
dezembro de 1975, autoriza a TERRACAP a doar lotes de terrenos a Estados 
estrangeiros para construção de suas respectivas sedes, condicionando tal be
nefício à observância do princípio de reciprocidade de tratamento. Sendo, to
davia, a OIT, urna entidade que não dispõe de base territorial, não poderá, 
por conseguinte, satisfazer a mencionada exigência, razão por que lei específi
ca tenha que ser aprovada, permitindo a doaçãO solicitada. 

Casos semelhantes já passaram pelo exame do Congresso Nacional, me
recendo sua aprovação, face às entidades bene_ficia~as. F ai o caso da Organi-
zação das Nações Unidas, entre outras. · · 

"Considerando a OIT uma organização equiparável, no que se refere a 
sua sede e instalação nos Estados estrangeiros quanto a privilégios, tratamen
tos e facilidades", a aprovação deste projeto lhe proporcionaria, corno agên
cia especializada das Nações Unidas, a aquisição de imóveis em circunstân
cias semelhantes. 

No que concerne ao exame desta Comissão, quanto -ao mérito da propo
sição, nada temos a opor, razão pela qual somos pela sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Solícito ao nobre Senador Mar
tins Filho para proferir o parecer da Comissão do Distrito Federai. 

O SR. MARTINS FILHO (PDS- RN. Para proferir parecer) Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

De iniciatíva do Poder Executivo, o presente projeto de lei objetiva doar 
à Organização Internacional do Trabalho- OIT, lote de terreno que não es
pecifica. O ü!XIO do art. {'? da proposição estabelece, apenas, o seguinte: 

"Art. 1' A Companhia Imobiliãria de Brasília - TERRA
CAP, fica autorizada a dqar lote de terrenO à Organização Interna
cional do Trabalho - OIT, para instalação de sua Representação 
no Brasil." 

A matéria é submetida à deliberação do Con'gresso Nacional, pelo Presi
dente da República, nos têrmos do art. 51_ ~a Constituição, acompanhada de 
exposição de motivos em que o Governador do Distrito Federal enfatiza o se
guinte: 

I -a Lei n9 6.294, de 15 de dezembro de 1975, autoriza a Companhia 
Imobiliária de Brasília- TERRACAP, a doar lotes de terrenos a Estados es
trangeiros para a construção de suas respectivas sedes; 

2 - entretanto, a doação é condicionada à concessão, pelos Estados 
beneficiados, de privilégios iguais, ao Brasil; 

3 -sucede que a Organização Internacional do Trabalho não possui 
base territorial, encontrando-se, por conseguinte, impossibilitada de conceder 
igualdade de privilégios; 

4 -semelhante questão surgiu por ocasião de a TERRA CAP doar ter
reno à Organização das Nações Unidas, problema que foi solucionado em 
virtude da Lei n' 6.670, de 4 de julho de !979, tendo a ONU sido dispensada 
do requisito da reciprocidade. 

Convém salientar que a OIT é uma entidã.de internacional junto a qual o 
Brasil mantém Representação. Sem base territorial própria, uma vez que não 
é um Estado, ela necessita_ de local para construir a sede da sua Represen~ 
tação. Equipara-se, assim, quanto a privilégios, tratamento e facilidades à 
própria Organização das Nações Unidas. 

Na Câmara dos Deputados, a proposição mereceu acolhida nas Comis
sões e no Plenário. 

Consideramos oportuno esclarecer que o projeto de lei em exame, embo
ra diga respeito a imóvel a ser doado na ãrea do Distrito Federal, constitucio
nalmente vincul.ado às deliberações legislativas apenas 9-o Senado Federal, é 
corretamente examinado pelas duas Casas do Congresso Nacional. Deve-se 
isso ao fato de o capital da empresa doadora pertencer ao Distrito Federal e à 
União, na proporção ·respectiva de 51% e 49%. Assim, o bem que se pretende 
doar pertence não apenas ao Distrito Federal mas também à União. 

O fato de não ter sido indícado especificamente o lote a ser doado à OIT, 
essa particularidade- que poderia ensejar audiência do Governo do Distrito 
Federal, porquanto os limites e confrontações devem ser apontados --não 
deve provocar delongas. 

Isto posto, opinamos pela aprovação do presente projeto de lei. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Com a palavra o nobre Senador 
Affonso Camargo, para emitir o parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR. Para emitir parecer) Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores na forma regimental, vem à Comissão de Finanças o 
Projeto de Lei, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre doação de 
lote à Organização fnternacional do Trabalho- OIT pela Companhia Imo
biliária de Brasilia - TERRACAP. 

A proposição é submetida à deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do artigo 51 da Constituição Federal, devidamente acompanhada de Ex
posição de Motivos dO Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, 
que, destacando a solicitação feita pela- OIT de doação de terreno em Brasília 
para construir a sede de sua Representação no Brasil, afirma: 

.. Como Vossa Excelência se servirá verificar a Lei n9 6.294, de 
15 de dezembro de 1975, que autoriza a Companhia Imobiliária de 
Brasília- TERRACAP, a doar lotes de terreno a Estados estran
geiros para construção de suas respectivas sedes, condiciona tal be
nefício à observância do princípio de reciprocidade de tratamento. 
Entretanto, a O~ganização Internacional do Trabalho, por não dis
por de base territorial, não tem como satisfazer a mencionada exi
gência tornando-se, portanto, necessário para atender-lhe o pleito, a 
elaboração de Lei específica que permita àquela Companhia Imobi
liária efetuar a doação em pauta. 

Informo ainda Vossa Excelência de que, pelas mesmas razões 
acima referidas, foi promulgada a Lei n'? 6.670, de 4 de julho de 
1979, que habilitou a TERRA CAP a doar um lote à Organização 
das Nações Unidas, dispensando-a do requisito da reciprocidade. 

Co_nsiderando tratar-se a OIT de uma Organização equiparâvel 
no que se refere à sua sede e instalações aos Estados estrangeiros 
quanto a privilégios, tratamento e facilidades a aprovação de um 
Projeto de Lei, aos mesmos moldes da Lei n9 6.670, lhe proporcio-

. naria, comO agência especializada das Nações Unidas, a aquisição 
de imóveis em circunstâncias semelhantes." 

Na Câmara dos Deputados, a matéria obteve aprovação de Plenário, 
após tramita-r pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Relações Exte
riores. 

Tendo presente as relevantes atividades da OIT, considerando autori
zação legal jã concedida à ONU com idêntica finalidade, devemos salientar a 
importância da presença da OIT no Brasil. 

Sob o aspecto financeiro, nada vemos que se possa opor ao projeto, res
saltando a feliz iniciativa do Senhor Presidente da República em atender 
prontamente ao pleito for~ulado pela Organização. 

À vista do expos~o, manifesta~oNnos pela aprovação do Projeto sob exaN 
me. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Os pareceres são favorãveis. 
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 
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E o seguinte o ]Jrqjeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 97, DE 1981 

(N• 5.275/81, na Casa de Origem) 

Dispõe sobre doação de lote à Organização Internacional do Tra
balho- OIT, pela Companhia Imobiliária de Brasília- TERRA
CAP. 

O Congresso Nacional decreta: 
. Art. I"' A Companhia Imobiliária de Brasília- TERRACAP, fica au

tonzada a doar lote de terreno à Organização Internacional do Trabalho
OIT, para instalação de sua Representação no Brasil. 

Art. 29 Esta Lei entra em v1g0r na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Hã oradores inscritos: Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

No corrente mês o reajuste semestral d~~--~~iá~ios .será da ordem de 
40,4%, quase dez por cento acima dos atuais 38,1 %, vigorantes em setembro. 
Verificando-se, em todas as capitais, o crescirriento do índice do custo de vi
da, é provável que, até o fim do ano, esses reajustes semestrais- fiXados a 
cada mês que se vence - estejam ultrapassando aqueles 40,4%. 

Acontece que o resultado dessa fixação, pelos respectivos reajustes, é cla
ramente artificioso. Assim os que percebem de um a três salários mínimos, ou 
seja, de Cr$ 8.464,80 a Cr$ 26.394,00, terão um reajuste de 44,44%, ou seja, o 
IN~C acrescido de dez por cento. 

Já o pessoal situado na faixa entre três e dez salários mínimos, que perce
bem até Cri 84.648,00 terá um aumento de 40,44%, mais um adicional fixo de 
Cr$ 1.025,00. 

Mas o aumento será de apenas 32,32%, para os que ganham entre cerca 
de 86 e cerca de 127 mil cruzeiros. Quem recebe de quinze a vinte salários 
mínimos, terá o reajuste de 20,2%, mais um adicional de cerca de 23 niil cru
zeiros. Acima de 170 mil cruzeiros, haverá, apenas, o adicional de 57 mil cru
zeiros, o que. no caso de quem ganha 285 mil, será de cerca de vinte por cen
to. 

Por esse quadro se verifica um achatamento salarial da classe média, en
tre dez e vinte salários mínimos, ou Seja, com salários mensais entre 85 mil e 
170 mil'cruzeiros, com um reajuste médio da ordem de 25%. 

1:: nessa faixa que se· encontram os melhores fregueses da casa própria 
pelo Banco Nacional da Habitação, com os débitos majorados em mais de oi
tenta por cento no sistema financeiro da casa própria, como se situam nessa 
classe média os que compram automóveis populares, televisões, geladeiras e 
outros eletrodomésticos, freqüeiltan-do teatros e cinemas, adquirindo livros e 
discos, em suma, respondendo por cerca de oitenta por cento das compras de 
produtos industrializados brasileiros, pois o carro e os eletrodomésticos im
portados se constituem num luxo da classe alta. 

Estamos diante do fenômeno da proletarização da classe média, agrava
do pela política salarial, nos termos em que vem sendo praticada. E isso dig
nifica o desemprego do proletariado, o agravamento do subempreg0, com o 
fechamento de fábricas e a redução da atividade produtiva nacional. 

Ou robustecemos a classe média, restaurando-lhe o poder aquisitivo, ou 
teremos a mais violenta recessão da nossa história, representando a pior e a 
mais dolorosa forma de deflação. 

Há poucos dias denunciei desta tribuna urria repetição da crise de 1929, 
quando os bancos se apoderaram das propriedades rurais para garantir are
posição dos financiamentos feitos~ 

Hoje vemos as falências e concordatas proliferando, os financiamentos 
rurais com juros inSuportáveis, levando aos homens do campo intranqüitida
de e desesperança ... Plante que o João garante", levou muitos produtores ru
rais ao desespero, uns produzindo e não tendo mercado para a comerciali
zação, outros vítimas da seca ou das enchentes, obrigados ao pagamento dos 
débitos e sem ter produzido,- por culpa das intempéries- o suficiente para 
essas liquidações. 

O leite baixou de 43 para 40 cruzeiros o litro~ no período da entressafra e 
a carne, da mesma forma, teve seu preço reduzido, em média, em 14 cruzeiros 
por quilo. Muito bom que os alimentos baixem de preço, mas muito ruim 
quandCI essas baixas são provocadas pela falta de capacidade financeira do 
povo, que hoje não pode pagar 43, 40 ou mesmo 30 cruzeiros por um litro de 
leite e 250 cruzeiros por Um quilo de carne bovina~ Terrível se verificar que a 
cada dia o assalariado memnos pode comprar e, portanto, mal alimentando 
os seus familiares. Nesta avalancha a classe média e os proletários estão mui-

to ·próximos, num deseqüilíbrio que pode causar danos irreparáveis no campo 
social. 

Vamos acudir a classe média enquanto é tempo e, se conseguirmos, tere
mos indiretamente aberto novos horizontes também para os proletários, hoje 
bitolados numa estreita faixa de possíveis melhorias salariais. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~Concedo a palavra ao nobre Se
nador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr . 
Presidente e Srs. Senadores: 

Espera-se para a próxima semana a divulgação dos novos níveis salariais 
a vigorar a partir de 1 ~' de novembro, de conformidade com a legislação que 
disciplina a matéria, segundo a qual a revisão do salário mínimo ocorrerá se
mestralmente. 

Com os atuais níveis, reconhecidamente defasados em cons~qüência da 
inflação, as classes assalariadas aguardam o anúncio dos novos percentuais 
com a maior ansiedade, suscitando manifestação de seus respectivos órgãos 
sindicais. 

Por outro lado, há um receio de que alterações venham a ser implantadas 
no texto oficial em vigor, anulando conquistas asseguradas após tantos anos 
de obstinada luta por parte das várías categorias profissionais. 

Ressalte-se que a majoração verificar-se-á num instante em que o desem
prego alcança elevados índices, como reflexo da política recessiva posta em 
prática pelo Governo, por inspiração dos ministros que atuam na área 
econômico-financeira. 

A própria periodicidade do aumento - estabelecida de 6 em 6 meses -
tem tido a sua manutenção questionada por setores do Poder Executivo, dan
do lugar a um clima de constante apreensão no seio do operariado nacionaL 

Sobre a extinção do adicional de lO% do INPC, com que se beneficiam 
os que auferem até três salários, sabe-se que o titular da Pasta do Trabalho 
assumiu posição contrária à medida, rechaçando as investidas dos que se po
sicionam com o objetivo de anulá-la, em detrimento dos interesses dos traba
lhadores. 

No que tange ao Nordeste, Sr. Presidente, há uma expectativa no sentido 
de que as várias regiões em que se subdivide o nosso território - para fins de 
fixação do salário mínimo - venham, efetivamente, a ser reduzidas, no pró
ximo decreto, dando lugar a que, afirial, a l 9 de Maio de 1982 seja obtida uma 
unificação salarial~ pela qual se batem alguns milhões de assalariados do Polí
gono das Secas. 

Autor da emenda que se transformou no art. 19, da Lei n9 6.708, de ou
tubro de_l979, sou, freqUentemente, interpelado sobre a unifiCação do salário 
mínimo no País, dentro de uma gradatividade ali preconizada, que, infeliz~ 
mente, não vem sendo observada pelos que decidem sobre o assunto. 

As lideranças sindicais do meu Estado, por exemplo, já ex:pressaram o 
seu inconformismo diante da inexplicável protelação, reclamando de senado
res e deputados federais uma ação vigilante para exigir o cabal cumprimento 
daquele dispositivo legal. 

Ao voltar à tribuna, hoje, para debater a política salarial brasileira, dese
jo reportar-J!le, especificamente, à uriificação do salário mínimo, que tem sido 
relegada a plano secundário pelos órgãos competentes, apesar das imensas di
ficUldades enfrentadas pelos que, no Norte e Nordeste, se situam no menor 
nível de remuneração, hoje incompatível com a realit.iat ·' decorrente das 
constantes elevações do custo de vida. 

Transmito, pois, apelo veemente ao Ministro Murillo Macedo e ao pró
prio Presidente A ureliano Chaves no sentido de que determinem a concreti
zação daquela salutar providência, iniciando-a, jã agora, com a diminuição, 
para duas apenas das regiões brasileiras em que vigoram os níveis de salários 
mínimos, tornando, com isso, irreversível em 1982 a almejada unifiáação, 
pela qual tanto se batem os trabalhadores nordestinos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Orestes Quércia. 

O SR. ORESTES QU€RCIA (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senad_ores: · 

Vários diagnósticos têm sido apresentados, para explicar o recrudesci
mento da violência urbana, que jã começa a atingir as cidades de desenvolvi
mento médio do interior do País. 

Ora, uEm casa onde não há pão, todos falam e ninguém tem razão". 
Mas a violência é mundial. 
Por quê? 
Por que morrem quarenta milhões de pessoas por ano, em todo o mun

do, conforme estatística da FAO, que vai lançar, no dia 16 de outubro próxi~. 
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mo, o "Dia Mundial da Alimentação", para convidar~nos a todos, principal~ 
mente aos países que dispõem de imensas terras agricultâveis, como o Brasil, 
a um exame de consciência. 

Hoje, assaltam-se supermercados no sul e feiras no norte do País, para 
apanhar alimentos, num .. roubo famélico", que a lei não devia punir. São 
atos de violência, em cidades interioranas, para matar a fome. 

Então o problema da segurança pública se torna grave, porque, além da 
falta de alimentos, hã problemas sociais, carências educacionais e até de sani~ 
dade mental a armar o braço da violência. 

Agora mesmo temos em mãos um oficio do Dr. Jades Martins de Melo, 
Consultor-Jurídico da Prefeitura Municipal de Salto, em São Paulo, a respei
to do incremento da criminalidade naquele município com quase 45 mil habi
tantes, na maior parte operários de vãrias indústrias. A polícia local estã to~ 
talmente desprovida dos recursos mais elementares para combater a onda de 
violência, apesar dos enormes esforços do Delegado local, auxiliado por um 
investigador de polfcia, desde que os outros dois se revezam nas férias, um 
morando fora da cidade, o outro lotado no setor de carteiras de habilitação, 
por exclusiva falta de pessoal. 

Os dois escrivães estão imersos na fOrmalização de inquéritos policiais, 
sem tempo para nada. Tal a policia civil de Salto, que dispõe de uma viatura 
com quatro anos de uso e uma verba de 7.500 cruzeiros por mês para gasoli
na, menos de quatro litros por dia, para rodar pouco mais de 30 quilómetros. 
Não há carro para transporte de presos, ucamburão" ou qualquer outro veí~ 
culo além daquele do setor de investigações. 

Os investigadores não dispõem de armas, por isso a Prefeitura lhes em
prestou dois revólveres. 

A Polícia Militar, com 17 elementos, inclusive um sargento e um cabo, 
tem que guardar um presídio com 45 presos., duas RP Volks a álcool em míse
ro estado de conservação. Não hâ policiamento na cidade nem no trânsito, 
nem equipamento para isso. A deficiência é total. 

Diante dos fã.tos que nos são denunciados, fazemos um apelo à Secreta~ 
ria da Segurança do Estado de São Paulo, no sentido de aparelhar, em núme
ro e material, tanto a polícia civil como a -polícia militar de Salto, para que a 
cidade não sofra tantos assaltos e violências. Hã, na cidade, um movimerito 
de Integração Polícia-Povo, mas é preciso que o Estado tome conhecimento 
dele, por medidas objetivas de auxílio ao Município de Salto. 

Era o que tírihamoS a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores:.· · 

A criação de comissões de representantes de trabalhadores junto à di
reção das empresas ê assunto do qual se têm ocupado patrões e empregados 
há algum tempo, sim que chegassem a um consenso. 
- Recentemente, o empresário Paulo Francini, vice-presidente da FIESP 
-Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, declarou-se favorãvel a 
essas comissões que, segundo ele, devem ser eleitas democraticamente pelos 
empregados, sem qualquer interferência dos patrões e com garantia de estabi
lidade para os representantes dos empre;gados. 

O industrial Einar K ok, presidente do Sindicato da Indústria de Máqui~ 
nas, reforçou os argumentos de Paulo Francini e disse que os empresários de
vem assumir a liderança do processo- "inevitável", segundo afirmou- de 
implantação de comissões de representantes, evitando-se ·~protelações perigo~ 
sas". Kok informou que a Federação das Indústrias está concluindo um estu~ 
do a respeito desse assunto e deverá recomendar às empresas que adotem sis~ 
temas de representação de seus empregados. 

Dentro desse mesmo espírito, apresentamos ao Senado o Projeto de Lei 
n<? 337, de 1979, que "assegura aos sindicatos o direito de instituir delegacias 
ou nomear delegados de empresas, em suas bases territoriais", jâ aprovado na 
Comissão de Constituição e Justiça e na de Legislação Social. 

O projeto é do seguinte teor: 

"Art. J9 O§ 29 do art. 517, da Consolidação das Leis do Tra~ 
balho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de I o de maio de !943, 
passa a viger com a seguinte redação: 

"Art. 517. 

§ 29 Dentro da base territorial que lhe for determinada, é fa~ 
cultado ao sindicato instituir delegacias ou nomear delegados de 
empresas para melhor proteção dos associados e da categoria eco
nómica ou profissional ou profissão liberal representada." 

Art. 29 O art. 523, da Consolid~ção das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto~ lei n'? 5.452, de l~' de maio de 1943, passa a viger com a seguinte 
redação: 

hArt. 523. Os delegados sindicais destinados à direção das de
legacias e os delegados de empresas, a que se refere o§ 29 do art. 517, 
serão designados pela diretoria dentre seus associados radicados no 
território da correspondente delegacia. 

§ 19 Os sindicatos poderão nomear delegados em número 
igual ao dos membros efetivos da diretoria. 

§ 29 O número e as prerrogativas dos delegados de empresa 
serão fixados através de acordos ou convenções coletivas. 

§ J9 Aos ~elegados sindicais e delegados de empresas são asse
guradas as garantias previstas no art. 543, desta Consolidação". 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Justificação 
Desde os idos de maio de 1943, quando foi editada a Consolidação das 

Leis do Trabalho, que contém as regras segundo as quais os sindicatos devem 
ser estruturados, organizados e administrados, o Brasil sofreu, sob todos os 
aspectos, preponderantemente o económico, substanciais transformações. 

Em verdade, a legislação concernente aos sindicatos não acompanhou o 
desenvolvimento industrial do País e a natural evolução e necessidade de ex~ 
pansão das entidades sindicais. 

No atual contexto, é inadmissível que uma diretoria de apenas sete 
me~bros possa administrar o sindicato que, freqUentemente, atinge enorme 
área territorial, com vários milhares de associados. 

Impõe-se, por conseguinte, permitir~se a dinamização da atividade de
seriVolvida pelos sindicatos, especialmente através de suas delegacias, 
autorizando~se sejam integradas por dirigentes em número igual ao dos 
membros efetivos da diretoria sindicaL 

Por outro lado, deve ser criada, com urgência, a figura do delegado de 
empresa, o qual, presente no local de trabalho, terá excelentes condições de 
conhecer os problemas e as reivindicações dos integrantes da categoria, repre~ 
sentando junto às empresas, seus interesses. 

Dispondo sobre a espécie, a proposição prevê qUe o número e as prerro
gativas de empresa serão fixados através de acordos ou convenções coletivas. 

Estabelece, ainda, o projeto que tanto ao delegado sindical quanto ao de~ 
legado de empresa, é assegurado o direito à denominada estabilidade provi
sória, nos moldes previstos no art. 543, da Consolidação das Leis do Traba~ 
lho, a fim de que esses possam atuar livremente, sem sofrer pressões _por parte 
dos empregadores. 

A medida ora preconizada inspirou~se em sugestão que nos foi oferecida 
pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Artefatos de Borracha de 
São Paulo, São Caetano do Sul e Santo André. 

Sala das Sessões, 8 de novenibro de 1979. - Franco Montoro. 
Com o apoio dos _empregados e empregadores, esperamos que o projeto 

seja aprovado e represente um passo concreto no sentido de alcançarmos um 
desenvolvimento econômico com maior justiça social. 

Era o que tinha à dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não há mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo a tratar, designo para a sessão ordinária de amanhã 

a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 93 de 1981 (apre
sentado pela ComisSão de Economia como çonclusão de seu Parecer n'i' 619, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em 
Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 620 e 621, de 198!, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e 
-de Munidpios, favoráveL 

2 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 95, de 1981 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 625, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapã (AP) a elevar em 
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECERES, sob nos 626 e 627, de !981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela corístitucionalidade_ e juridicic!ade; e 
- de Municípios, favoráVel. 
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3 

Votação, em turno único', do JYroje!ó~de Resolução n' 96, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n• 628, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringã (PR) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove 
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e 
cinco centavos), tendo 

PARECERES, sob n•s 629 e 630, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitudonalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorãvel. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 205, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.356, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar 
em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta 
e dois cruzeiros e oitenta e oifo centavos) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.357 eJ.358, de 1980, das Comissões: 
- de Constituíção e JuStiça, pela constituciOnalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorãvel. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 7, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como cQnçlusão de seu Parecer n9 21, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) a elevar em 
Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, sete
centos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 22 e 23, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
..- de Municípios, favorãvel. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 68, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia com_o conclusão de seu Parecer n9 421, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar 
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 422 e 423, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e JUstiça, pela constituciOnalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resoluçã_o n9 84, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia coírio conclusão de seu Parecer n9 485, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em 
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqUenta 
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 486 e 487, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n•91, de 1981 (apre
sentado pela Comissão_de Economia como conclusão de seu Parecer n9 610, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$ 
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 611 e 612, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Franco Montoro; e 
-de Municípios, favorãvel. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 8, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 24, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$ 
29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cin
co cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 25 e 26, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favOiãvel. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 64, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n• 409, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (SP) a elevar em Cr$ 
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqUenta e cinco mil, nove
centos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna, tendo 

PARECERES, sob n's 410 e 411, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 12, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirenflaba (SP) a elevar em 
Cr$ 6.017.802,61 (seiS fnilhões. dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

- PARECERES, sob n's 13 e 14, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça; pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecenM 
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: ' 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, fã.vofável. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2. 718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, q uatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 38, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279, 
de 1981), que autoriza a Prefeítura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em 
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta 
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

IS 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 88, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 594~ 
de 1981 ), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiâs a conM 
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oito
centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n' 595, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição é Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 101, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 675, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em 
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorãvel. 
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17 

Votação, em turno-único, do Prdjetoa·e·:Resoluçâo n9 60, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 128.968.800,00 (cenio e vinte e oitó riiifhões, novecentos e sessenta e 
oito mil e oitocep.tos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e-Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução o9 102, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia comO conclusão de seu Parecer n9 678, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvile (SC) a devar em 
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e Seis milhões, setecentos e dezesseis 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitUciCinalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n•l08, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia--como conclusão de seu Parecer n9 713, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar 
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e no
venta e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 714, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

20 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 40, de 19-81, dO SenadOr 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do senado Federal, do 
artigo do escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex~Ministro 
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. 

21 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, 
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de 
1964. 

22 

Votação, em turno únicO, do Requerimento n9 268, de 1981, do Seriadar 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regiment-o 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Senador Franco 
Montoro, que estabelece a participação de reprC$entante dos empregados e 
empresários na administração da Previdência Social· (INPS, lAPAS e 
INAMPS). 

23 

Votação, em turno único,' do Requerimento n9 149, de 1981, do Senador 
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo intitulado .. 0-_ Nordeste é Vítima do EstOuro do Orçamento Mone
tário". de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do 
Brasil. edição de 23 de junho de 1981. --

24 

Votação, em turno único, do Requerimento n-9 313, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado nO? 156, de 1979, do Senador Hum
berto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras provi
dências. 

25 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1981, 
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores 
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 654 e 655, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiCidade e, no 

mérito, favorável; e 
- de Educação e Cultura, favorável. 

26 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'» 117, de 
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como incenti~ 

vo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pe
las pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 204 a 207, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto em separado do Senador Aderbal Jurema; 
-de Assuntos Regionais, favOrãvel, com voto vencido do Senador José 

Lins; 
-de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e 
- de Finanças, favorável. 

27 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 
357, de 1979, do Senador Orestes Quêrciã, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitêrios, tendo 

PARECER, sob n• 1.006, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Ade:r-
ba.l Jurema. · 

28 

Votação, em primeiro turnõ (apreciação preliminar da constitucionali
da.de, nos termos do art. 296 do RegimentO Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da 
Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 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. 

29 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminaf da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do RegimentO Interno), do Projeto de Lei do Se~ 
nado n9 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, 'que isenta do imposto de 
renda o 139-salário, tendo 

PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

30. 

Votação, em primeiro turno (â.preciação preliminar da constitucionali
dade e juridicidade, 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• 1.009, de 1980, da Comissão: 
~de Constituição e Justiça, pela inconstituciOnalidade e injuridicidade. 

31 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 40, de 1981 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
3!8, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cd 5.70QJ)00,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juri,dicidade; e: 
- de Municípios, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 309/81, do Senador Dir

ceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da COmissão de Cons
tituição e Justiça.) 

32 

Discussão, em turno único, do Projeto de" Resolução n'» 18, de 1981 (a~ 
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 66, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira a elevar 
em Cr$ 2l.l71.l50,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil e cento e 
cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 67 e 68, de 1981, das CÓmissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e j'uridicidade; e 

--__:.;de Municípios, favorável. 

33 

Discussão~ em turno único, do Projeto de Resolução n9 28, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão de seu Pare
cer n9 229, de 1981), que autoriza o Poder Executivo a alienar lotes do Distri~ 
to Agropecuário da SUFRAMA à Empresa Agropecuária Esteio S.A, para a 
implantação de projetes agropecuários em área de 15.000 hectares, tendo 

PARECERES, sob n•s 230 e 231, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Agricultura, favorável. 
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34 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 85, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9' 
488, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP) a elevar 
em Cr$ 679.404.096,72 (seiscentos e setenta e nove milhões, quatrocentos e 
quatro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 489 e 490, âe 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

35 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 89, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia corria conclusão de seu parecer n9 
599, de 1981, com vOto vencido, em separado, do Senador José Fragelli e voto 
vencido dos Senadores Luiz Cavalcante e Alberto Silva), que autoriza a Pre
feitura Municipal de Engenheiro Navarro (MG) a elevar em Cr$ 
21.171.150,00 (Vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 600 e 601, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 50 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LU· 
CENA NA SESSÃO DE 13-10-81 E QUE, ENTREGUE À REVI· 
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA. - (Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores recebi da ANDES- AssoCiação Nacional dos 
Docentes do Ensino Superior, a seguinte correspondência: 

Of. Ext. lSC 

Excelentíssimo Senhor 

Senador Humberto Lucena 

Senado Federal 

Brasília, DF 

Senhor Senador: 

São Carlos, 22 de julho de 1981 

A plenária final do II Conselho Nacional de Associações de 
Docentes da ANDES, realizado em julho último, em Salvador, deli· 
berou pelo apoi_o da ANDE~ ao p:ojet? de lei n• 2/8?, de autoria dp 
Vossa Excelenc1a, que exclui as umvers1dades federais fundações do 
âmbito da Lei n• 6.733/79. 

Também na referida plenária, que contou com a presença de 
cerca de 50 associações de docentes de todo o país, decidiu-se solici
tar a Vossa Excelência to.do o empenho possível no sentido de que 
esse projeto de lei tenha sua tramitação acelerada no Congresso. Es
peramos que o projeto transforme-se em lei o _quanto antes para que 
a comunidade universitáriá nacional e, em particular, aquela vincu
lada às instituições de ensino superior que são fundações federais 
possa ver-se livre do pesadelo que representa a autoritária Lei n<? 
6.733, que, sem nenhum exagero, representa o maior golpe imposto 
pelo governo à autonomia político-administrativa da universidade 
brasileira, em toda a sua história. 

De nossa parte, estamos dispostos a trabalhar decisivamente 
para a aprovação do projeto n9 2/80 que, por sua relevância, se inse
re no programa de lutas de nossa entidade por uma universidade 
brasileira verdadeiramente autónoma e democrática, voltada para 
os interesses do povo brasileiro. 

Sendo só para o momento, manifestamos nossos sentimentos 
de consideração. 

Atenciosamente, 

Prof. Newton Lima Neto, i' Secretário da ANDES. 
Como devem se lembrar os Srs. Senadores, no ano passado requeri ur

gência para a tramitação deste projeto, o que, infelizmente, não consegui no 
plenário do Senado Federal. 

Daí por que, Sr. Presidente, ao encerrar estas palavras, sugiro a V. Ex" a 
inclusão na Ordem do Dia da próxima sessão do Projeto de Lei n<? 2, de 198ü, 
de minha autoria, que já esteve nas comissões competentes, as Comissões de 

Constituição e Justiça e de Educação e Cultura, onde recebeu pareceres favo
ráveis, devidamente publicados em avulso. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÃS/OVIEI· 
RA NA SESSÃO DE 13-10-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA. (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores. 

Muito embora o desenvolvimento económico signifique, em última 
análise, uma participação decrescente da agricultura no produto de um país, 
atribuir ao setor um papel secundário é um erro de graves conseqüências. 

No Brasil, em 1980, a renda do setor agrícola em relação à renda interna 
total alcançou 10,3%, frente aos 36,9% do setor secundário e aos 52,8% do ter
ciário. 

No entanto, se verificarmos a composição das exportações brasileiras de 
produtos primários, excluindo minérios, chegamos a um resultado de 6 bi
lhões, 748 milhões de dólares, ou seja, pouco mais de 33% do valor total ex
portado pelo País no ano de 1980, sem contar que parcela significativa das 
vendas externas de industrializados refere-se a bens de origem agropecuária 
submetidos a transformações de pequena monta. Além disso, da receita de 
serviços obtida no ano citado, de 3 bilhões, 140 milhões de dólares, parte 
(36,5%) decorre da aplicação de recursos do endividamento externo. 

A agricultura não só apóia o comércio exterior brasileiro, de vez que a 
sua principal função é sem dúvida alimentar a população que vive dentro dos 
nossos limites territoriais; cabendo-lhe igualmente produzir matérias-primas 
destinadas ao setor industrial. 

Em duas frentes o setor agríCola é obrigado, portanto, a multiplicar es
forços, no aumento da produção e na elêvação da produtividade, a fim de que 
possa, ao mesmo tempo, atender ao consumo interno e à necessidade de ex
portar cada vez mais. 

Sr. Presidente, o aumento da produção agro:Pecuária no Brasil tem-se ve
rificado mais pela expansão da fronteira agrícola do que por ganhos de pro
dutividade. 

Quando, porém, verificamos que novas terras, além de gradativamente 
escassas são também distantes, numa época de custos de transporte elevados, 
somente podemos concluir que maiores cuidados merecem as técnicas capa
zes de propiCiar aumentos de produção numa mesma área de cultivo. 

A adubação é uma dessas técnicas. De 1950 a 1980, o consumo de fertili
zantes, no Brasil, cresceu em aproximadamente 45 vezes, enquanto só na últi
ma década a taxa média anual de evolução desse consumo foi de 14,3%. 

Esses números, se bem apreciáveis, significam também uma grande 
dependência em importações. Pois mais da metade dos fertilizantes utilizados 
no País em 1980 provieram do exterior, isto é, 52, 7%. 

Cabe observar que o dado se refere ao produto final, no que o dispêndio 
em divisas atingiu a 620 milhões de dólares, onde não estão incluídas as 
despesas com matérias-primas e produtos intermediários utilizados pela 
indústria específica. 

A 7 de novembro de 1974, a expansão anterior do consumo de 
fertilizantes levou o Governo Federal a instituir o Programa Nacional de 
Fertilizantes e Calcârio Agrícola. 

Esse programa previa um conjunto de novas iniciativas, de forma a 
realizar a auto-suficiência até o fim da década, quer dizer, em 1980. 

Que a esperada auto-suficiência não se realizou demonstram os números 
de fonte oficial e particular. Mais do que isso, caso se realizem as previsões do 
consumo até 1985, cuja taxa média anual de crescimento está projetada 
abaixo daquela verificada na década de 70, persistirá o déficit, possivelmente 
agravado. 

Segundo dados das indústrias, ainda no próximo qüinqüênio teremos 
déficit na produção de fertilizantes nitrogenados, e bem assim em relação à 
produção de amónia, especialmente a partir de 1983. Quanto ao fósforo, esse 
produto, na forma solúvel, será produzido suficientemente no País em 1985, 
enquanto será crescente o déficit de ácido fosfórico. Na mesma época, será 
reduzido o déficit relativo ao fosfato natural. 

Grave, Sr. Presidente-,--e a situação do potássio, cujo -consumo no País 
depende totalmente de importações. No caso, o futuro é imprevisível, 
enquanto há indicações de elevação do consumo para o dobro nos próximos 
cinco e seis anos. 

Assim, o peso em divisas das importações de fertilizantes e matérias
primas e intermediárias tenderá a crescer e sustentar negativamente maiores 
déficits comerciais. 

Ao lado disso, a política cambial de desvalorizações sucessivas, que só 
até agora (início de outubro), para uma inflação de 71,2%, fez o cruzeiro 
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perder 65,9%, significa mais um ponto negativo para o produtor rural, pelas 
repercussões de tal política sobre a formação dos preços do que produz. 

Nos últimos três anos, Sr. Presidente, segundo a revista Conjuntura 
Económica, de fevereiro último, particularmente nas regiões Sul e Sudeste, os 
preços pagos pelos agricultores pelos insumos adquiridos foram em geral 
superiores às receitas obtidas. A deterioração dos preços relativos foi 
acelerada, sobretudo em São Paulo, Paranâ e Rio Grande do Sul. Até mesmo 
os Estados corno Pernambuco e Ceará, onde essas relações eram favoráveis à 
agricultura, perderam terreno gradativarnente nos primeiros meses de 1981, o 
mesmo podendo-se dizer em relação a Minas Gerais, Espírito Santo e Santa 
Catarina. 

Em síntese, a situação da agricultura brasileira é de descapitalização 
acelerada, em decorrência da inflação e da estabUiiãÇão dos preços agrícolas. 

Sabemos, Sr. Presidente, que de um desempenho satisfatório do setor 
agrícola dependem as exportações e o balanço de pagame_ntos, o 
abastecimento interno e a inflação e, sobretudo, a elevação do nível de 
emprego e bem-estar das populações rurais do País. 

Por tudo isso é que estamos manifestando neste momento a nossa 
preocupação com um ramo industrial estratégico para a agricultura 
brasileira. · 

Sr. Presidente, em inúmeras oportunidades temos suscitado perante a 
Casa o problema das empresas estatais. O nosso objetivo, em última 
instância, é o de evitar que o Estado participe onde a empresa privada venha 
ou esteja a apresentar resultados favoráveis. A nossa crítica tem as suas 
razões, calcadas essas no muito de ineficiência e de desperdício que o setor 
público ostenta, sem comiseração com o próprio País, que é pobre, e onde 
amplas faixas da- pOpulação vivem miseravelmente. 

Não negamos, porém, que o Estado deva intervir, especialmente onde 
haja a necessidade de acrescentar produção à existente. No caso, uma ação 
desse tipo pode reduzir importações que hoje bCirãm a 1 bilhão de dólares. 

~ necessário esta ação também em virtude do peso excessivo da empresa 
multinacional no ramo de fertilizantes, cabendo, portanto, a intervenção, 
para que mais tarde o empresariado brasileiro possa estar mais fortalecido e 
apto a sustentar uma produção de adubos à altura da demanda do País. 

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Com prazer:-

0 Sr. Itamar Franco - Aí o ponto principal do excelente 
pronunciamento de V. Ex•, quando chama a atenção para a ação das 
multinacionais-, sobretudo no campo dos fertilizantes, uma política que tem 
sofrido uma distorção, em prejuízo do PaíS, e, na SUa fafa, V. Ex•, mostra ao 
Senado que as importaçõe:s de 1980 corresponderam praticamente a 50% 
daquilo de que o País necessitou. A distorção é grande. Teríamos, inclusive 
através das nossas fábricas, algumas localizados em Minas Gerais, teríamos 
condições de atender ao mercado. Acontece, Senador Evelâsio Vieira, que a 
ação da multinacional não o tem permitido. Também no início da sua fala V. 
Ex' fez uma abrangência, ainda que ligeira, sobre o aspecto da agricUltura 
brasileira. Aqui já estamos canSados de demonstrar que a maioria dos 
empréstimos do Banco do Brasil foi destinada às grandes empresas 
exportadoras, àquelas normalmente mantidas pelo capital estrangeiro, em 
detrimento do alimento interno, destinado, sobretudo, à população mais 
pobre. Ainda agora, neste ano, tentou-se importar alho. Houve o protesto 
dos produtores de Minas Gerais. Estamos importando mais de 150 milhões 
de dólares em milho e já agora- e vejo dois -representantes de Goiãs- mais 
de 50 milhões de dólares em arroz. V. Ex• tem toda razão. São essas 
distorções, Senador Evelásio Vieira, é essa inserisibilidade da área 
governamental, num setor tão importante como a agricultura, que nos fazem 
pensar que realmente não se quer dar soluções aos problemas. As soluções aí 
estão, podem ser encontradas e encontradas dentro do nosso País. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex• um aparte? Na oportunidade, 
depois de responder ao eminente colega Itamar Franco. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Perfeitamente. 
Senador Itamar Franco, hã pvuco V. Ex• fazia apreciações a respeito do 

Programa Nuclear, e com críticas inclusive dizendo que aí estã um setor que 
não seria para estar catalogado entre as prioridades nossas. 

O Sr. Itamar Franco - Exatamente. 

O SR. EVELÃriO VIEIRA- Prioridádenossa é o desenvolvimento da 
energia de origem hidrâulica, o desen\olvimento do PROÃLCOOL, o 
desenvolvimento da agricultura, para continuarmos obtendo os excedentes, a 
fim de reduzirmos o nosso quilc._.létrico déficit no balanço de pagamentos. 

Ora, para aumentarmos a nossa produção agrfcola temos que reduzir 
tllmbém os custos dos insumos básicos. 

No setor de fertilizantes, vamos importar quase I bilhão de cruzeiros. 
Poderíamos eliminar essa importação e oferecer esses insumos fundamentais 
para a agricultura a preço. menores, se o Governo estivesse estimulando 
empresas nacionais ou, se essas em-presas não tivessem interesse, o próprio 
Governo instalando as suas empresas, para dar o indispensável respaldo ao 
produtor rural. Aí é que vamos reduzir os custos dos produtos agrícolas para 
o consumidor brasileiro, propiciando também condições de melhor 
rentabilidade para o produtor rural, oferecendo-lhe melhores e maiores 
motivações. Isso tudo é uma questão de política de sabedoria, o que o 
Governo atual e os últimos Governos deste País, não têm revelado. Preferem 
utilizar os investimentos para obras portentosas, sem preocupação de sua 
rentabilidade a curto e médio prazo. Muito obrigado a V. Ex• pela esplêndida 
colaboração. 

Ouço o nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Eminente colega, V. Ex• estava falando em 
fertilizante, e o Senador Itamar Fraitco também o aparteou a respeito de 
nossa deficiência de fertilizantes. O meu fiel amigo- meu livro negro aqui
estava-me lembrando que em 1975 foi lançado, retumbantemente, o 
Programa Nacional de Fertilizantes e Calcário, destinado a, "em 1980, 
garantir a auto-suficiência nacional desses produtos". Virando aqui umas 
tantas pãginas, vejo que, nas importações do ano passado, de 1980, 
despendemos 620 milhões de dólares com importação de fertilizantes. Então, 
esses números mostram a mim - e discordando do eminente colega Senador 
Itamar Franco- que a falha não é, em absoluto, das multinacionais. A falha 
é mesmo verde e amarela. Muito obrigado. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Nobre Senador Luiz Cavalcante, as 
empresas multinacionais têm grande influência. Por quê? Porque as empresas 
multinacionais são grandes acionistas dos bancos internacionais, que são 
credores do Brasil. Como o Brasil estâ numa dependência muito grande nesse 
setor, tanto é que hoje está viajando para a Europa, lã devendo permanecer 
dezoito dias, para fazer uma nova reciclagem do nosso endividamento 
externo, o Ministro que não é muito admirado por V. Ex•, o Ministro Delfim 
Netto; então, eles, os banqueiros internacionais, que têm nas multinacionais 
excelentes parceiros, estabelecem imposições aos governos, porque hoje a 
maioria dOs governos está na dependência desses grandes bancos 
internacionais. Tanto é que eles sobem as taxas bancârias a índices 
elevadíssimos. 

Antes, hã 2 ou 3 anos, contraímos empréstimos a 8% ao ano. Hoje, esses 
empréstimos estão sendo feitos a uma taxa que vai a mais de 20%. ~ 
imposição desses próprios grupos, de grandes bancos internacionais e que as 
multinacióilais, iriegãvelmente, estão ligadas ã interesses recíprocos. Essas 
multinacioriais, então, têm sua influência, desenvolvem um lobby muito 
importante junto aos Ministérios e dificultam a materialização de programas 
como este, que foi anunciado, bombasticamente, em 1975, para, em 1980, 
sermos auto-sufiCientes ·em adubos, mas o programa não alcançou o seu 
objetivo, porque houve um cronograma físico, mas não houve um 
cronograma financeiro. Por que ilão houve? Pela interferência das empresas 
multinacionaiS. -

Isso não ocorre só no Brasil, mas em todos os países do Mundo, à 
exceção, parece, do Japão e da Alemanha, mas nos próprios Estados Unidos, 
o Governo americano estâ muito submetido, hoje, ã esse conglomerado de 
banqueiros. 

O Sr. Lázaro Barboza - Permite-me V. Ex• uma rápida intervenção? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Com prazer, nobre Senador. 

O Sr. Lázaro Barboza- Nobre Senador Evelãsio Vieira, o discurso que 
V. Ex• está a proferir é de enorme significação, porque a agricultura, neste 
País, navega por caminhos ínvios e não se sabe mais, quando se ouve a 
pai::IVra de alguém 'do Governo, falando em nome do Governo, sobre essa ou 
aquela: diretriz que influi na política agrícola, seja diretamente quanto à 
produção de alimentos, seja no setor de fertilizantes, como lembrava o 
eminente Senador Luiz Cavalcante, não se Sabe mais se se pode dar a essas 
falas, a essas aparições desses homens públicos na televisão qualquer dose de 
credibilidade. O eminente Senador Itamar Franco deixou-me irriquieto aqui, 
nesta cadeira, quando ao apartear V. Ex• lembrou que o Governo estã 
importando 150 milhões de dó1ares em milho, mais 50 milhões de dólares em 
arroz. Não faz, talvez, 20 dias, ou pouco mais que isso, proferi um discurso, 
aqui nesta Casa, chamando a atenção do País para as distorções existentes na 
agropecuária, e o eminente Ministro da Agricultura passava um telex ao 
Líder do Governo afirmando, taxativamente, que o Governo não importaria 
alimentos este ano. Poucos dias depois, o mesmo Ministro ocupa, durante 
quase 3 horas, uma cadeia de televisão, proferindo os maiores disparates à 
cerca da agricultura. Indagaram a S. Ex• o porquê da redução .n mais de. 
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40% na aquisição de fertilizantes para a safra 1981/1982. O Sr. Ministro da 
Agricultura afirmou que havia uma quantidade grande de fertilizantes 
estocados nas propriedades rurais, e o Líder do Governo, depois, aqui, ao 
apartear-me, quando eu tecia críticas- ao Ministro, chegou a um disparate 
ainda maior, que, para a safra 1981/1982, não haveria necessidade da 
aplicação de muito fertilizante, porque os efeitos residuais da excessiva 
aplicação de fertilizantes, no ano anterior, jã estariam mantendo as terras da 
fronteira agrícola em condições de_ produzir -sem a aplicação desses 
fertilizantes, quando todos nós sabemos que a maioria dos fertilizantes têm 
uma duraÇão de ação que não vai além de 60 a 90 dias. E mais, qu3ndo 
ind<!garam do Ministro por que a venda de maquinárias agrícolas caiu 
vertiginosamente, S. Ex• disse que o pessoal estava consertando os tratares 
velho, recuperando o material velho. Quando se questionou a respeito do 
crédito bancário, tendo em vista que a Pro.cura desse crédito para a 
agricultura caiu, S. Ex• chegou a outro disparate maior ainda ao dizer que 
caiu porque a agricultura está supercapitalizada. E esse homem continua 
MiniStro ... 

9 SR. EVELÁSIO VIEIRA - Muito obrigado a V. Ex• pela 
colaboração e o reforço que dâ às nossas colocações. 

O Sr. Itamar Franco - Permite-v. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Ouço V. Ex•, nobre Senador Itamar 
Franco. 

O Sr. Itamar Franco- Apenas, dentro da lmha do seu raciocínio, ao so
litãrio homem do Governo aqui presente na Casa, essa grande figura do Se
nador Luiz Cavalcante, V. Ex• poderia dar um exemplo recente dessa impo
sição, sobretudo das empresas multinacionais ou da política internacional. V. 
Ex• se referiu à viagem do excelente Ministro do Planejamento- tão admira
do pelo nobre Senador Luiz Cavalcante- a imposição que se faz agora em 
prejufzo da indústria nacional, sobretudo a indústria ligada aos estaleiros na
vais, na Compra de navios. O Brasil vai ser obrigado a comprar navios por 
que? Quem é que está obrígando o País a comprar navios? É exatamente o 
que diz V. Ex•, é a ação das empresas multinacionais, é a ação da política in
ternacional que obriga um país como o nosso a aceitar esse tipo de entendi
mento que faz, hoj~, n·o exterior, o nosso Ministro do Planejamento. 

O Sr. Henrique Santillo- Permite-me V. Ex• uffi aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Muito obrigado a V. Ex• Ouço o nobre 
Senador Henrinque Santillo. . 

O Sr. Henrique Santil/o- Ainda para abordar a questão das multinacio
nais, nqs -todos nos temos preocupado bastante com esse problema, sobretu
do nós, oposiCionistas, rtiàs, em parte, eu cOncordaria com o Senador Luiz 
Cavalcante. A responsabilidade, em grande parte, é efetivamente dos brasi
leiros, mas, princiPalmente, do seu Governo e de boa parte das elites econô
micas do País que aceitaram, trail.qü1fãitiente, essa associação com o capital 
estrangeiro, aceitaram esse domínio do capital internacional, quer financei
ro, quer fixo e foram na "'ónda" da chamada modernização ao estilo imposto 
pelo Sr. Delfim Netto ao País. 

O Sr. Itamar Franco - É verdade. 

O Sr. Henrique Santil/o- Então, acho que sim, a responsabilidade é da 
sociedade brasileira e ela será tão maior quanto maiores espaços democráti
cos essa mesma sociedade conquistar. Eu estou certo que, na medida em que 
os espaços democráticos forem sendo conquistados pela sociedade brasileira, 
tranqüilamente, qualquer que seja o Governo neste País, terá que rever sua 
posição diante do capital estrangeiro. V. Ex• tem inteira razão, o capital inter
nacional é todo ele cartelizado. O próprio povo norte-americano padece desse 
problema. 

Os povos da Europa Ocidental também padecem desse problema. Ele é 
todo cartelizado, nãO apenas a nível dos bens produzidos, mas também a 
nível do capital financeiro, como bem disse V. Ex'. Hoje, sobretudo, o domí
nio se efetiva mais ainda através de uma cartelização do capital financeiro. E 
isso também ocorre com os fertilizantes. Mas ocorre praticamente em todos 
os setores da produção econômica, eu diria, no Brasil, sobretudo no que diz 
respeito à produção e consUmo de bens min~rais, incluindo os fertilizantes. 
No ano passado, se gastamos 600 milhões de dólares importando fertilizan
tes, tivemos que gastar mais de 2 bilhões de dólares importando bens mine
rais. Eminente Senador, neste País continente, riquíssimo de bens minerais, o 
que exportamos em ferro, o que a Vale do Rio Doce e não sei mais o quê, fez 
de esforço para exportar minério de ferro a 18 dólares a tonelada, não foi su
ficiente mais para cobrir cerca de 50% daquilo que gastamos com a impor
tação de bens minerais. V. Ex.f tem razão, a questão das multinacionais, 
sobretudo no que diz respeito ao setor mineral, precisa ser muito bem discuti
do nesta Casa e na ·outra Casa do Congresso Nacional. ,Agradeço a V. Ex• 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Vamos discutir um pouquinho a respon
sabilidade da elite brasileira ... 

O Sr. Henrique Santillo - Uma parte. .. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Aí concordamos, uma parte, uma parte 
da elite econômica, porque·a outra elite não tem tido a oportunidade de obter 
espaço para pressionar ... 

O Sr. Henrique Santillo - Minha colocação foi: uma parcela da elite 
brasileira que se atrelou ao Governo, que aceitou o processo de "moderni
zação" imposto pela ditad~ra. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - E tem-se beneficiado dessa política. 

O Sr. Henrique Santillo- Porque se beneficiou, são os privilegiados. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - É óbvio. 

O Sr. Lá~aro Barho~a - São o mandarins desse tipo de política econó
mica. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Sr. Presidente, Srs. Senadores. Estã aí 
um outro caminho, o dos fertilizantes, que pode nos possibilitar a redução ex
pressiva de importações, aliviando-nos na balança comercial, contribuindo 
para atenuar o balanço de pagamentos, que vai possibilitar a redução dos 
preços de alimentos aos consumidores brasileiros, hoje tão penalizados. É 
preciso que o Governo adote uma decisão e tenha a coragem de enfrentar as 
multinacionais, buscando a solução p3ra o problema. A solução existe, o que 
Tal ta é uma decisão política do Governo. (Muito bem.' Palmas prolongadas!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOÃO CALMON 
NA SESSÃO DE 13-10-81 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOÃO CALMON (Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Sucessivos pronunciamentos, inclusive desta tribuna, tenho procurado 
mostrar a necessidade_de se garantir à educaçãoo um percentual mínimo dos 
recursos públicos. Sem isso, insisto, continuaremos a nos envergonhar de fa
tos como o elevado índice de analfabetismo que, segundo o último censo, é de 
24,7 por cento da população brasileira, ou a impossibilidade de dar escola a 
todas as crianças que dela necessitam. O próprio Ministro da Educação, que 
aliás vem desenvolvendo os maiores esforços para superar esse problemas es
truturais, acaba de mostrar que 7 milhões de jovens entre sete e 14 anos estão 
fora do sistema_ de_ ensino, apesar da obrigatoriedade constitucional de aten
dimento situarRse precisamente nessa faixa. 

Acreditamos que esse percentual mínimo orçamentário a ser aplicado na 
educação é, no atual sistema de distribuição de responsabilidade entre os di
versos níveis de poder, de 12 por cento dos recursos da União e 24 por cento 
dos Estados e Municípios. Bom seria, claro, se pudéssemos dar mais. Entre
tanto, somos cidadãos de um país em desenvolvimento, que necessita investir 
também em outros set_or_es..___Não cumprir esse mínimo, porém, é perpetuar os 
desequilíbrios cujas conseqüências apontamos. 

A fixação desse percentual mínimo foi, inclusive, objeto do projeto de 
emenda constitucional que, com o apoio dos membros desta Casa, apresentei 
em 1976. Não vem ao caso, agora, historiar mais uma vez o que se passou 
com esse projeto, nem mesmo registrar que idêntico destino aguardou inicia~ 
tiva semelhante. 

Apesar de tudo isso, poderíamos lembrar que, independentemente de 
obrigatoriedade criada pela legislação, os diversos níveis do Executivo detêm 
a faculdade de atender a essas exigências mínimas. Nada impede, a não ser a 
posição do Olimpo Governamental, que os orçamentos públicos venham a 
conter uma dotação mais generosa para o ensino. 

Não é, evidentemente, o que vinha acontecendo com o orçamento fede
ral. Mostrei já, em oportunidades anteriores, que em nenhum momento, nos 
últimos dez anos, a proporção de recursos concedidos ao Ministério da Edu
cação e Cultura ultrapassou a casa dos 6 por cento. Mesmo este ano, apesar 
dos ingentes esforços do Ministro Rubem Ludwig e da boa vontade que aca
bou por obter, o MEC não conseguirá, chegar ao mínimo de 12 por cento 
com que sonhamos. 

Como o Ministro Ludwig, há porém outras autoridades com correta per
cepção do problema e interessados na sua solução. Lembremo-nos de que 
vãrios EstadoS e muitos Municípios têm aplicado substancial volume de seus 
recursos na educação, superando freqUentemente até mesmo aquele mínimo 
que venho procurando inscrever em nossa Carta Magna. 

É co'm satisfação que podemos observar que o segundo maior orçamento 
fiscal do País, o do Estado de São Paulo, ultrapassarA em 1982 o sonhado 
percentual mínimo de 24%~ Com efeito, ó orçamento que o governador Paulo 
Maluf acaba de enviar à Assembléia Legislativa paulista consigna à Secreta-
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ria de Educação nada menos do que Cr$ 141 bilhões e 331 milhões de cruzei~ 
ros, o correspondente a 25 por cento dos Cr$ 565 bilhões a que se eleva o va
lor gfobal dos recursps programáveis da proposta orçamentária. 

O governo paulista vai além, nesse verdadeiro exemplo de preocupação 
com os reais interesses da comunidade. Essa parcela de Cr$ 141 bilhões 
refere-se apenas à Secretaria de Educação, vale dizer ao ensino bãsico, ao en
sino de primeiro e segundo graus. As três grandes L! ni_versidades Jnantid_a_s 
pelo governo estadual, a USP, a UN!CAMP e a UJ\fESP receberão, junta· 
mente com seus hospitais de ensino, outros Cr$ 47 bilhões e 931 milhões. 

A Secretaria de Cultura terá Cr$ 5 biihões e 842 milhões, sendo o órgão 
estadual que maior incremento em suas verbas apresentará, registrando ~ma 
elevação de 224 por cento em relação ao orçamento vigente em 1981. A Edu
cação teve 116 por cento a mais e as Universidades 110 por cento, mais por
tanto que o orçamento, como um todo, que cresceu 109 por cento. 

A Secretaria de Esportes e Turismo recebeu agoiá-Cr$5 bilhões e 603 rní
lhões. A serem mantidas as proporções de distribui,ção desses recursos entre 
os dois principais setores-da pasta, o esporte ficará com perto de 70 por cento 
deles. ---- -~-- ~ 

Isso significa que, sõffiando~se essas cjuairo rubf-ica~ orçamentárías
Secretaria da Educação, Universidades, Secre_taria d~ Cultura _e .setor de Es~ 
portes da Secretaria de Esportes e Turismo veinOs que .o. governo paulista ne
les aplicarã aproximadamente Cr$ 199 bilhões de cruzeiros o que corresponde 
a quase 36 por cento do valor global dos recursos programáveis. E o nosso so
nho, até hoje não concretizado, gira em torno de 24% dos orçamentos esta~ 
duais para a Educação. 

Educação, c-oltiúã e esportes são, lembreinO-rlos, exatamente as funções 
atribuídas, a nível federal, ao Ministério da EdUca-Ção e Cultura.--Os dad_os 
mostram, portanto, em primeiro lugar, que o gqv~rno de UJ!l sP Esta.do d,a Fe
deração aplica, em númefos ·ãbsolutos, nessas funções, mais d~ dois terços do 
que o governo da União para todo o País. O titular do MEC, General Lud· 
wig, vem lutando bravamente para que seu orÇa:tnehtó- Se apróxhne- dos Cr$ 
300 bilhões e, embora seja certo que obterá_ mai~ recll:rsos, provenjeriies da ta
xação dos lucros extraordinários dos bancos, dificilmente chegarã a esse pata
mar - a não ser que se acolha a proposta em boa hora fdrmulada pelo emi~ 
nente Senador Adalberto Sena, atribuindo ao Ministério uma substancial 
parcela da reserva de contingência prevista na mensagem do Executivo_.sobre 
o Orçamento para 1982. 

O Sr. Mauro Benevides- V. Ext- me permite um .aparte, nobre_ Senador 
João Calmon? 

O SR. JOÃO CALMON - Com imensO prazer.' 

O Sr. Mauro Benevides- Senador João Calmon, toda a Casa ouve V. 
Ex~ com a maior atenção, neste final de tarde, quando o programa educacio
nal brasileiro é focalizado com aquela percuciência, com aquele descortino e 
com aquela visão sempre evidenciados por V. Ex• nas suas manifestações nes~ 
ta Casa. E, se em outros pronunciamentos lamentamos as prerrogativas do 
Congresso terem sofrido uma limitação abusiva em razão da legislação auto
ritária que tem predominado entre nós, neste instante, vejo-me também, na 
obrigação de mais uma vez proclamar essa impossibilidade de que se reveste a 
nossa ação nas duas Casas do Congresso, diante de um problema como o que 
V. Exf focaliza neste instante. Há tanto tempo busca, V. Ext- aquinhoar mais 
significativamente o Ministério da Educação, com dotações expressivas que 
possibilitem a ampliação dos seus objetivos instituciOnais. Sempre nós nos 
defrontamos com esse entrave de natureza, constitucional, que, ainda agora, 
uma vez mais, a Comissão de Orçamento sobre ela se debruça, que é a impos
sibilidade de apresentarmos qualquer tipo de emenda que altere a natureza, o 
objetivo e o montante de cada dotação. Fiz questão de citar natureza, objeti
vo e montante de cada dotação, porque estas são expressões textuais da Carta 

Magna em vigor. Ent~o. dentro desta limitação, nós nos defrontamos com 
l}m probfema que é grav~. que é agudo, mas não temos condições sequer de 
alterar a proposta orçamentária, porque a sua tramitação aqui se transforma, 
em razão disso, num trabalho meramente homologatório confiado a Deputa
dos e Senadores. 

O SR. JOÃO CALMON- A!lradeço a V. Ex•, a sua preciosa contri
buição para este modesto pronunciamento. Nutro a esperança de que a feliz 
emenda do nobre Senador Adalberto Sena seja acolhida, apesar de V. Ex• ter 
deixado claro, no seu aparte, que ela corre um sério risco, em virtude das limi
tações impostas ao Congres~o Nacional. 

O Sr. Mauro Benevides- Recordo-me, também, que V. Ex•, salvo enga
no, apresentando uma importante proposição no ~esmo sentido, obteve a as~ 
sinatura de sessenta e dois, dos sessenta e cinco Senãdores e, lamentavelmen
te. se frustrou aquela sua tentativa que entusiasmou todos os integrantes des~ 
ta Casa do Congresso Nacional. 

O SR. JOÃO CALMON - Realmente, nobre Senador Mauro Be~evi
des, all!inha iniciativa foi fulminada pelos raios que partiram do Olimpo go

- vernanleOtaL Entretanto, est~ mesmo Olimpo ·estâ reservando trinta e seis bi~ 
lhões de dólares para as usinas nucleares, cuja utilidade, em tão curto prazo, é 
altamente discutível. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
O orçamento paulista revela~ por~m, m,ais um dado importantç. Ele tqr

na claro que é perfeitainente Possível um governo ..:..... e exatamente o governo 
que_ comanda o segundo or_ç~m.ento fiscal do ~aís ~conferir à Educação o 
percentual mínimo que di(end.emos, e até mesmo liltrapassá~lo. O Estado de 
São Paulo, aliás, tem_ .c:omo norn:a, na atual administração do Govern~idOr 
Paulo Ma,luf, como em. diversas das que a ante9~eram, dedicar ao setor pro~ 
porção elevada de sua receitã. -

Esperemos que esse exemplo frutifique, qu~_outras esferas do po-der se 
conscientizem de que devem -acompanhá-lo, para que nos aproximemos do 
Brasil em que 100% e não àperias-17% de suas cria.~Ças concluam o curso de 1~' 
g~au. 

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

CENTRO DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS 
DO SENADO FEDERAL - PRODASEN 

Espécie: Contrato firmado entre o Centio-- de~ Jnformãtíca e ProCessa~ 
mento de Dados do Senado Federal- PRODASEN e a SCI- Sistemas de 
Computação e Informática Ltda. 

Objeto: Cessão dos direftõs de uso não eXclusivo, pela SCI, para utili
zação pelo PRODASEN do programa produto ROSCOE-MVS e prestação 
de serviços de assistência técnica pela SCI, conforme descrição contida no 
item 01.4, ela Cláusula Quarta. · 

Modalidade de Licitação: dispensa de licitação, fundamentada no artigo 
88, letras h e d, do Regulamento Interno do PRODASEN, aprovado pelo Ato 
n' 19/76 da Confissão Díretóra do Senado Federal. 

Crédito: A despesa com o ferido contrato correrá no presente exercício à 
conta da Atividade 01070244.386- Mi:mutenção do Centro de Informática e 
Processamento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, subelemento 
de despesa 3.1.3.2- Outros Serviços e Encargos do Orçamento Interflo do 
FUNDASEN para o exercício de 1981 e nos exercícios futuros à conta do su· 
belemento próprio para atend~r despesas da mesma natureza. 

Empenho: Nota de Empenho n~' 03835, eXtraída em 30 de setembro de 
1981. 

Valor Anual do Contrato: Cr$ 4.279.701,97 (quatro milhões, duzentos e 
setenta e nove mil, setecentos e um cruzeiros e noventa e sete centavos). 

Prazo de Vigência: 5 (cinco) anos. 
Data da Assinatura: 30 de setembro de 1981. 
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MESA 
Presidente 

J arbas Passarinho 

1~'-Vlce-Presidente 
Passos Pôrto 

2~>-Vice-Presidente 

Gilvan Rocha 

l~>-Secretário 

Cunha Lima 

2~>-Secretário 

Jorge Kalume 

3~>-Secretário 

Itamar Franco 

4~>-Secretário 

Jutahy Magalhães 

Suplentes de Secretários 
Almir Pinto 

Lenoir Vargas 
Agenor Maria 
Gastão M üller 

SUBSECRETARIA DE COMISSOES 

Diretor: Antônio Cãrlos de Nogueira 
Lo.:ul: Edifícío Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo 

Coelho · 
Telefones: 223-6244 e -211-4141 - Ramais 3487, 3488 e 3489 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMA]';ENTES 

Chefe: Daniel Reis de Souza 
Local: Edificio Anexo das Comissões- Ala Senador Nilo Ç.oelho 
Telefone: 211-4141- Ramais 3496 e 3491 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Leite Chaves 
Vice-Presidente: Martins Filho 

Titulares Suplentes 
PDS 

1. Benedito Canelas 1. Dinarte Mariz 
2. Martins Filho 2. Lourival Baptista 
3. João Calmon 3. José Caixeta 
4. João Lúcio 

PMDB 
Leite Chaves I. Agenor Maria 

2. Josê Richa 

PP 
I. Mendes Canale L. Evelásio Vieira 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492 
Reuniões: Terças-feiras, às I LOO horas 
Local: Sala da Comissão, na AJa Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões -.Ramal 3178 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Alberto Silva 
Vice-Presidcnte: José Lins 

Titulares Suplentes 

PDS 
I. José Uns I. Raimundo Parente 
2. Eunice Michíles 2. Almir Pinto 
3. Gabriel Hermes 3. AloysioChaves 
4. Benedito Canelas 

PMDB 
I. Evandro Carreira 1. Marcos Freíre 
2. Mauro Benevides 

PP 
I. Alberto Silva I. Mendes Canale 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca- Ra_mal 3493 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3024. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO PARTIDO DO 

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMDB 

Líder 
Marcos Freire 

Vice-Líderes 
Roberto Saturnino 
Mauro Benevides 
Humberto Lucena 

Pedro Simon 
Orestes Quéicia 

Henrique Santillo 
Lázaro Barboza 

Evandro Carreira 

LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO 

PARTIDO POPULAR - PP 

Líder 
Evelásio Vieira 

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

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Aloysio Chaves 
!'Nice-Presidente: Nelson Carneiro 
29-Vice-Presidente: Lenoir Vargas 

Titulares Suplentes 
PDS 

I. Aloysio Chaves I. Benedito Canelas 
2. Hugo Ramos 2. João Calmon 
3. Lenoir Yargas 3. Almir Pinto 
4. M urilo Badaró 4. Martins Filho 
5. Bernardino Viana S. Aderbal Jurema 
6. Amaral Furlan 
7. Moacyr Dalla 
8. Raimundo Parente 

PMDB 

I. Paulo Brossard I. Franco Montoro 

2. Marcos Freire 2. Lázaro Barboza 

3. Nelson Carneiro 3. Humberto Lucena 
4. Leite Chaves 
S. Orestes Quércia 

PP 
I. Tancredo Neves 1. Mendes Canale 
2. José Fragelli 

Assistente: Paulo Roberto Almeida Campos - Ramal 3972 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 4315 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (DF) 
(II membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lourival Baptista 
Vice-Presidente: Mauro Benevides 

Titulares 

I. Lourival Baptista 
2. Bernardino Viana 
3. Moacyr Dalla 
4. José Caixeta 
S. Martins Filho 
6. Murilo Badaró 

1. Lázaro Barboza 
2. Mauro Benevides 
3. Adalberto Sena 

I. Saldanha Derzi 
2. Luiz Fernando Freire 

Suplentes 
PDS 

I. Luiz Cavalcante 
2. Almir Pinto 
3. AderbatJurema 
4. José Uns 

PMDB 
I. Henrique Santillo 
2. Evandro Carreira 

PP 
.Q.ffonso Camargo 

Assistente: Leda Ferrei r a da Rocha - Ramal 3499 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3168 

V ice-Líderes 
Affonso Camargo 

José Fragelli 
Gastão M üller 
Mendes Canale 
Saldanha Derzi 

Outubro de 1981 

LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO PARTIDO 

DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS 

Líder 
Nilo Coelho 

V ice-Líderes 
Aderbal Jurema 
Aloysio Chaves 

Bernardino Viana 
Gabriel Hermes 

José Lins 
Lomanto Júnior 
Moacyr Dalla 
Murilo Badaró 

COMISSÃO DE ECONOMIA -(CE) 
(I L membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: José Richa 
Vice-Presidente: Luiz Cavalcante 

Titulares 

I. Bernardino Viana 
2. Josê Lins 
3. Arno Damiani 
4. Milton Cabral 
5. Luiz Ca~alcante 
6. José Caixeta 

I. Roberto Saturnino 
2. Pedro Simon 
3. José Richa 

l. José Frage!!i 
2. Alberto Silva 

Suplentes 
PDS 

I. Lomanto Júnior 
2. Gabríel Hermes 
3. Vicente Vuolo 
4. Benedito Canelas 

PMDB 
L Marcos Freire 
2. Teotónio Vilela 

PP 
I. Affonso C amargo 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 3495 

Reuniões: Quartas-fei.ras, às 09:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo CoeihQ 

- Anexo das Comissões - Ramal 3256 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (ÇEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Aderbal Jurema 
Vice-Presidente: Gastão Müller 

Titulares 

Aderba[ Jurema 
2. João Calmon 
3, Eunice Michiles 

4. Tarso Outra 
S. José Sarney 

1. Adalberto Sena 
2. Franco Montoro 
3. Pedro Simon 

L Gastão MUller 

Suplentes 
PDS 

1. Lomanto Júniot 
2. Gab.riel Hermes 
3. João Lúcio 

PMDB 
I. Marcos Freire 
2. Mauro Benevides 

PP 
1. Evelásio Vieira 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

· Anexo das Comissões - Ramal 3546 
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COM!SS.~O ÔE fiNANÇAS- (CF) 
(17 mei'n-~ros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Franco Montoro 
Vice-Presidente: Gabriel-Hermes 

Titulares 

l. Raimundo Parente 
:!. Lumanto Júnior 
3. Amaral Furlan 
4. Amaral Peixoto 
S. Martins Filho 
6. Tarso Dutra 
7. Gabriel Hermes 
i:'i Bernardino Viana 
9 Almir Pinto 

I. Mauro Benevides 
2. Roberto Saturnino 
3. Pedro Simon 
4. Teotónio Vilela 
~ Franco Montoro 

I. TancredoNeves 
.., Affonso C amargo 
J. Mende.~Canale 

Suplentes 
PDS 

I. José Guiomard 
2. lourival Baptista 
3. Benedito Canelas 
4. Vicente Vuolo 
5. José Uns 

PMDB 
I. Humberto Lucena 
2. Pau lo Brossard 
3. José Rkha 

PP 
I. Saldanha Derzi 
2_. José fragej!i 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca- Ramal 3493 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

-Anexo das Comissões- Ramal 4323 

COMtSSÃO DE LEGtSLAÇÃO SOCtAL- (CLS) 
t9 membros) 

ÇOMPOStÇÃO 

Presidente: Raimundo Parente 
V ice· Pres,idente: Humberto Lucena 

Titulart:S 

I. Raimundo Parente 
, Aloysio Chaves 
J, Moacyr DaUa 
4. Eunice Michiles 
S. G<tbrie! Hermes 

I Franco Montoro 
~· Humh~·no Luo:ena 
.l Jaison Barreto 

l José Fr:.rgelli 

Suplentes 
PDS 

I. Arno Dumiani 
2. Aderba! Jurema 
3. A!mir Pinto 

PMDB 
I. Agenor Maria 
2. Nelson Carneiro 

PP 
I. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498 
Reuniões; Quinta~· feiras, às li :00 horas 
Lol·aJ Sala da C\lmissiio. na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões- Ramal 3339 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA -tCME) 
(7 membros) 

COMPOStÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice-Presidente: Teotõnio Vilela 

1itulares 

I. Milton Cabral 
2. Luiz Cavalcante 
J. José Lins 
4. Almir Pinto 

I Henrique Santillo 
2. T eotõnio Vilela 

l. Affonso C amargo 

Suplentes 
PDS 

l. Dinarte Mariz 
1. Gabriel Hermes 
3. Martins Filho 

PMDB 
l. Roberto Saturnino 

PP 
L Alberto Silva 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira- Ramal 3496 
Reuniões: Quartas.feiras. às 10:30 horas 
Local: SLLia da Comissão, na Ala Senador Aleundre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3652 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção !!) 

COMISSÃO DE MUNICIPIOS- (CM) 
(17 membros) 

COMPOStÇÃO 

Presidente: Lomanto 1 únior 
Vice·Presidente: Agenor Maria 

Titulares 

I. Almir Pinto 
2. Lomanto Júnior 
3. Amaral Furlan 
4. Amaral Peixoto 
5. Benedito Canelas 
6. Arno Damiani 
7. M oacyr Dali a 
8. Raimundo Parente 
9. Vicente Vuolo 

l. José Richa 
2. Orestes Quércia 
3. Evandro Carreira 
4. Lãzaro Bar,boza 
5, Agenor Maria 

I. GastãoM(Jller 
2. Affonso C amargo 
3. MendesCanale 

Suplentes 
PDS 

L Tarso Dutra 
2, Aderbal Jurema 
3. José Sarney 
4. Mo riJo Badaró 
S. Jos.ê Caixeta 

PMDB 
1. Marcos Freire 
2. Jaison Barreto 
3. Humberto Lucena 

PP 
I. Alberto Silva 
2. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496 
Reuniões: Quintas-feiras, às I 1:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3122 

ÇOMtSSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice·Presidente: Murilo Badarõ 

Titulares 

I. João Calmon 
2. Muri!o Badaró 
3. Aderbal Jurema 

I. Adalberto Sena 

I Saldanha Derzi 

Suplentes 
PDS _ 

L José Sarney 
2. Moacyr Dalla 

PMDB 
I. Evandro Carreira 

PP 
l. MendesCanale 

Assistente: Fátima Abrahào de Araújo- Ramal 3266 
Reuniões: Quintas-feiras, às 14:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões --Ramal 3121 

COMtSSÃO DE RELAc'OES EXTERtORES- (CRE) 
{15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Luiz Viana 
L~·Yice-Presidente: Paulo Brossard 

2Y·Vice-Presidente: Amaral Peixoto 

Titulares 

I. Luiz Viana 
2. Tarso Dutra 
3. Lomanto Júnior 
4. Amaral Peixoto 
S. João Calmon 
6. AloysioChaves 
7. José Sarney 
8. Lourival Baptista 

r. Paulo Brossard 
l. Nelson Carneiro 
3. José Richa 
4. Mauro Benevides 
5. Marcos Freire 

Suplentes 
PDS 

l. Aderba] Jurema 
2, Bernardino Viana 
3. Amaral Fudan 
4. Moacyr Dalla 
5. Martins Filho 

PMDB 
I. Leite Chaves 
2. Pedro Simon 
3. Roberto Saturnino 
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PP 
I. Luiz Fernando Freire 
2. Tancredo Neves 

I. Saldanha Derzi 

Assistente: Leila LeiYas Ferro Co5ta - Ramal 3497 
Reuniões: Quartas-feiras, às 14:00 hor'as 
Local: Sala da ComissãÔ, na Ala Senador Nilo Coelho 

-Anexo das Comissões- Ramal' 3254 

COMtSSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membros) 

COMPOStÇÀO 

Presidente: Jaison Barreto 
Vice·Presidente: Almir Pinto 

Titulares 

I. LomantoJúnior 
2. Almir Pinto 
3. José Guiomard 
~. Lourival Baptista 

l. Henrique Santillo 
2. Jaison Barreto 

I. Saldanha Derzi 

Suplentes 
PDS 

I. Benedito Canelas 
2. JoãoCalmon 
3. Ãrno Damiani 

PMDB 
I. Adalberto Sena 

PP 
I. Gastão M üller 

Assistente: Lêda Ferrei r a da Rocha - Ramal 3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3020 

COMtSSÃO DE SEGURANÇA NACtONAL- (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice-Presidente: José: Fragelli 

Titulares 

1 . Dinarte Mariz 
2. Luiz Cavalcante 
3. José Goiomard 
4. Murilo Badaró 

I. Mauro Benevides 
2. Agenor Maria 

I. José Fragelli 

SuPlentes 
PDS 

I. Raimundo Parente 
2. Amaral Furlan 
3. José Caixeta 

PMDB 
I. Orestes Quêrcia 

PP 
I, Gastão Mül!er 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local· Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- A nexo das Comissões - Ramal 3020 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBUCO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 
Vice-Presidente: Raimundo Parente 

Titulares Suplentes 
PDS 

I, Raimundo Parente I. Helvldio Nunes 
2. Aderbal Jurema 2. Bernardin< Viana 
3. Louríval Baptista 3. José: Guior.tard 
4. Moacyr Dalla 

PMDB 
I. Agenor Ma ria I. Lázaro Barboza 
2. Humberto Lucena 

PP 
L Gastão Müller I. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498 
Reoniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local· Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal.3121 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0ES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros)! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Vicente Vuo!Ô 
Vice-Pres:idente: Benedito Ferreira 

Titulares Suplentes 

PDS 

1, Vicente Vuolo L Lomanto Júnior 
2. Benedito Ferreira 2. Luiz Cavalcante 
3. -Aioysio Chaves 3. Amaral Peixoto 
4. Milton_ Cabral 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PMDB 

1. Evandro Carreira I. Orestes Quércia 

2. Lázaro Barboza 

PP 

L Alberto Silva I. Affonso Camargo 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 

Reuniões: QuintaS-feiras; às 11:00 horas 

Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - R:amal 3130 

Outubro de J98J 

B) SERVIÇO DE COMISSÕES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
Local: Anexo das Comissões- Ala Senador Nilo Coelho 

-Andar Térreo- 211-3507 
Assistentes: Helena Jsnard Accauhy- 211-35to 

Mauro Lopes de Sã- 211-3509 
Frederic Pinheiro Barreira - 211-3503 
Maria de lourdes Sampaio- 211-3503 
João Hélio Carvalho Rocha- 211-3520 

C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE IN
QUÊRITO 
Chefe: C!eide Maria Barbos<t Ferreira Cruz- 211-351 t 
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes- 211-3512 

Elizabeth Gil Barbosa Vianna - 211-3501 
Nadir da Rocha Gomes - 211-:3508 
Clayton Zanlorenci- 211-3502 

SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES 
QUADRO DE HORÃIUO DAS REUNIÕES ORD!NÃRIAS DAS 

COMISSÕES PERMANENTES PARA O BIENIO 1981/1982 

TERÇA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

QUINTA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

Horas Comissões Horas Comissões 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CAR Senador Alexandre Costa GUILHERME 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CEC Senador Alexandre Costa SERGIO 

Ramal3024 Ramal3546 

Salà da Comissão, na Ala 
11:00 CA Senador Nil.g Coelho SERGIO 

Rama13378 

Sala da c'omissão, na Ala 
10:00 CF Senador Nilo Coelho GU!LHERl\IE 

Rama14323 

Sala da Comissão, na Ala 

QUARTA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

10:00 CS __ . ---- Senador Alexandre Costa LEOA 
Rama13020 

Horas Comissões 

Sala da Comissão, na Ala -
09:00 CE SenadOr Nilo Coelho FRANCISCO 

Sala da Comissão, na Ala 
LUIZ 11:00 CLS. Senador Alexandre Costa 

Ramal3339 CLÃUOIO 

Rama13256 -
Sala da CotDJssão, na Ála -

Sala da Comissão, na Ala PAULO 
09:30 CCJ Senador Alexandre CQs_ta ROBERTO 

Rama14315 

11:00 CM Senador Alexandre Costa GONÇALVES 
Ramal3122 

Sala da ComiSsão, na Ala 

Sala da Coriiis8ão, na Ala 
!0:00 DF Senador Alexandre Costa LEOA 

11:00 CT Senador Alexandre Costa M"RCELINO 
Raroa13130 

Rama13168 
Sala da Comissão, na Ála 

Sala da ComisSão, na Ahi 
10:30 CME. Senador Alexandre Costa GONÇALVES 

14:00 CR Senador AlexaQdre Costa FÃTIMA 
Rama13!21 

Ramal3652 

Sala da ConiiSsãO, nã Ala 
11:00 CRE Senador Nilo Coelho LEI LA 

Rama13254 

. Sala da Comis~:01 na Ala 
11;00 CSN Senador Alexandre Costa MARCELINO 

Ramal3020 

11:00 
Sala da. ComiSsãO, na Ala LUIZ 

CSPC Senador Alexandre Costa 
Ramal3121 CLÁUDIO 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXVI- N• 130 SEXTA-FEIRA, 16 DE"OUTUBRO DE 1981 RRASfLIA- DF 

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• 58, DE 1981 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.863, de 26 de fevereiro de 1981, que "concede isenção de tributos às Missões 
Diplomáticas e Representações Consulares de Carreira, com base na reciprocidade de tratamento". 

Artigo único. Íl aprovado o texto do Decreto-lei n• I .863, de 26 de fevereiro de I 981, que "concede isenção de tribu
tos às Missões Diplomáticas e Representações Consulares de Carreira, com base na reciprocidade de tratamento". 

Senado Federal, 15 de outubro de 1981. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente. 

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• 59, DE 1981 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.864, de 26 de fevereiro de 1981, que "dispõe sobre a ocupação provisória de 
imóveis para pesquisa e lavra de petróleo''. 

Artigo único. .B aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.864, de 26 de fevereiro de 198 I, que "dispõe sobre a ocupação 
provisória de imóveis para pesquisa e lavra de petróleo". 

Senado Federal, 15 de outubro de 1981. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, J arbas Passari
nho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 60, DE 1981 

Aprova o texto do Convênio de Cooperação Cultural e Educacional, concluído entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, em Brasília, a 29 de julho de 1980. 

Art. I• É aprovado o texto do Convênio de Cooperação Cultural e Educacional, concluído entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, em Brasilia, a 29 de julho de 1980. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 15 de outubro de 1981. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente. 

CONVENIO DE COOPERAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL EN
TRE O GOVERNO DA 

Conscientes de que o acervo espiritual de ambos os povos é susceptível 
de um fecundo intercâmbio entre seus nacionais e suas instituições culturais, e 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DOS ESTA-
DOS UNIDOS MEXICANOS 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O Governo dos Estados Unidos Mexicanos, 
Convencidos de que a colaboração cultura e educacional entre ambos os 

países contribuirá para o progressos de seus povos, 
Certos de que o apoio ao estabelecimento de ums sistema de troca de in

formações sobre os progressos realizados em cada um dos países nos campso 
do pensamento, da ciência e da arte, facilitará -O -desenvolvimento dos povos 
do Continente, 

Considerando a necessidade de atualizar os termos do Convênio de In
tercâmbio Cultural assinado a 20 de janeiro de: 1960, a fjrn de adequâ-lo à 
nova dinâmica prevalecente no tradicional relacionamento entre o Brasil e o 
México, 

Decidiram celebrar um Convênio de Cooperação CUltura e Educacional, 
nos termos se.e:uintes: 

ARTIGO I 

Os Governos da República Federativa do Brasil e dos Estados Unidos 
Mexicanos, doravante denominados Partes Contratantes, comprometem-se a 
promover o intercâmbio cultural entre brasileiros e mexicanos, apoiando a 
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obra que, em seu território, realizem as instituições consagradas à difusão dos 
valores culturais e artísticos da outra Parte. 

ARTIGO II 

1. Cada Parte Contratante procurará incentivar a criação e a manu
tenção, no territóiro da outra, de centros para o ensino e a difusão de seu 
idioma e cultura. 

2. Para tal fim, as Partes Contratantes se cc;mcederão as facilidades ne
cessárias para a entrada e permanência dos professores que lecionarem nos 
centros a que se refere este Artigo. 

ARTIGO III 
I. As Partes Contratantes estimularão o intercâmbio de funcionários, 

peritos, professores e de informações cm todos os campos da educação. 
2. Cada Parte Contratante se propõe a estimular as relações diretas en

tre seus estabelecimentos de ensino superior e a promover o intercâmbio de 
seus professores, por meio de estágios no território da outra Parte, a fim de 
ministrarem cursos ou realizarem pesquisas em suas âreas de especialização. 

ARTIGO IV 

Cada uma das Partes Contratantes concederá bolsas de pós-graduação a 
nacionais da outra Parte. 

ARTIGO V 

Os diplomas e títulos de nível superior expedidos por instituições acadê
micas de ulna das Partes serão válidos para o prosseguimento de estudos no 
território da outra Parte, desde que atendidos os requisitos legais estabeleci
dos por ambas as Partes. Contratantes. 

ARTIGO VI 

I. A transferência de estudantes de uma das Partes para estabelecimen
tos educacionais da outra ficará condicionada à apresentação, pelos interesa
dos, de certificados de aprovação dos estudos realizados, devidamente reco
nhecidos e legalizados no pais de origem. 

2. A revalidação e a adaptação dos estudos se realizarão d,e acordO com 
as normas estabelecidas pela legislação do pais onde os estudos tiverem pros
seguimento. 

3. Em qualquer caso, o envio de estudantes fica subordinado à prévia 
aceitação da instituição de ensino na qual realizam os estudos. 

ARTIGO VIl 

Cada Parte Contratante recomendará às instituições oficiais e às entida
des privadas, especialmente aos institutos científicos e técnicos, às sociedades 
de escritores e artistas e às câmaras de livros, que realizem intercâmbio de 
suas publicações. Estimularão tambêm a tradução e a edição das principais 
obras literárias e científicas de autores nacionais da outra Parte. 

ARTIGO Vlll 

As Partes Contratantes promoverão a colaboração entre suas emissoras 
oficiais de rádio e televisão, a fim de Organizar transmissões periódicas de ca
ráter cultural e educacional. 

ARTIGO IX 

l. Cada Parte Contratante favorecerá o intercâmbio de filmes docu
mentários, artísticos e educativos, assim como publicações culturais da outra 
Parte. 

2. Do mesmo modo, fomentarão a cooperação bilateral no domínio da 
música, inclusive no que tange ao intercâmbio de informações, publicações e 
partituras de música erudita e popular. 

ARTIGO X 

Cada Parte Contratante concederá facilidades, em seu território, à reali
zação de exposições artísticaS e científicas, à apresentação de peças teatrais, 
c-oncertos e outras atividades cUlturais organizadas pela outra Parte. 

·ARTIGO XI 

Cada Parte Contratante, de acordo com as suas respectivas legislações, 
facilitará a admissão e reexportação de instrumentos científicos e técnicos, 
material pedagógico, obras de arte, livros e documentos que sejam utilizados 
na execução de programas derivados do presente Convênio. 

ARTIGO XII 

l. Para a coordenação das ações a serem desenvolvidas em cumprimen
to ao disposto no presente Convênio, ambas as Partes convêm em constituir 
uma Subcomissão Cultura, conforme dispõe o Artigo III do Convênio de 
Amizade e Cooperação, concluído na Cidade do México, em 18 de janeiro de 
1978, que se reunirá a cada dois anos, alternadamente, em Brasília e na Cida
de do México. 

2. A Subcomissão dependerá da Comissão Mista de Coordenação 
Brasileiro-Mexicana, estabelecida por ambos os Governos no Convênio men
cionado no parágrafo anterior do presente Artigo. 

3. A Subcomissão Cultural terá, entre outras atribuições, as de: 
a) avaliar a implementação do presente Convênio nos dois países; 
b) apresentar sugestões a ambos os Governos, a fim de dirimir pOssíveis 

dúvida_s de interpretação do Convêriio; 
c) formular programas de intercâmbio cultural e educacional. 

ARTIGO XIII 

O presente Convênio substituirã, na data de sua entrada em vigor, o 
Convênio de Intercâmbio Cultural celebrado entre os Estados Unidos Mexi
canos e a República Federativa do Brasil, a 20 de janeiro de 1960 

ARTIGO XIV 

1. O presente Convênio estarâ sujeito à ratificação e entrarâ em vigor 
trinta dias depois da data da troca dos instrumentos respectivos. A troca dos 
instrumentos de ratificação terá lugar na Cidade do México. 

2. O presente Convênio permanecerá em vigor até que uma das Partes 
comunique a outra sua decisão de denunciã-Io. Neste caso, a denúncia surtirá 
efeito 6 (seis) meses após a data da sua notificação. 

3. A denúncia do presente Convênio não afetará os programas em exe
cução que tenham sido acordados durante sua vigência, a menos que ambas 
as Partes convenham o contrário. 

Feito em Brasflia, aos 29 dias do mês de julho de 1980, em dois exempla
res originais, nos idiomas português e espanhol, ambos os textos fazendo 
igualmente fé. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guer
reiro. 

Pelo Governo dos Estados Unidos Mexicanos: Jorge Castafieda 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1 -ATA DA 183• SESSAO, EM 15 DE OUTUBRO DE 1981 
LI - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n• 303j8I, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que dispõe sobre a concessão, aos empregados da Rede 
Ferroviária Federal, de passe livre em seus trens, e determina outras provi
dências. 

-Projeto de Lei do Senado n• 304/81, de autoria do Sr. Senador 
Raimundo Parente, que dispõe sobre o serviço de vigilância em navios por 
vigias portuários, e determina outras providências. 

1.2.2 - Requerimento 
-No 343j8I, de retirada do Projeto de Lei do Senado n• 274j8I, de 

..tutoria do Sr. Senador Nelson Carneiro. 
1.2.3 - ComUnicação da Presidência 
-Convocação de sessão extraordinãria a realizar-se hoje, às 18 ho

ras e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa 
1.2.4 - Discursos do ExpedieÕte 
SENADOR VICENTE VUOLO- Reforma eleitoral proposta pelo 

Governo 
SENADOR VALDON VARJÂO- Ação de segmento da Igreja Ca· 

tólica na solução de problemas fundiários na região de Barra do Garças
MT. 

SENADOR ALMIR PINTO, como Líder- "Dia do Professor". 
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SENADOR ITAMAR FRANCO- Prejuízos causados por chuvas a 
municípios mineiros. PrOtesto contra expressões pelas quais S. Ex' ê cita
do em artigo publicado no ••Jornal do Brasil". 

SENADOR ALBERTO SILVA- Observações sobre decisão do Mi
nistério das Minas e Energia em adiar a construção da Usina Nilo Peça
nha II, na cidade do Rio de Janeiro. 

1.2.5 - Pareceres 
Referentes à seguinte matéria: 
- Ofício no S/22/81 (n' 452/81, na origem). 

1.2.6 - Leitura de projetos 
-Projeto de Lei do Senado n9 305/81, de autoria do Sr. Senador 

Franco Montoro, que elimina a inelegibilidade do dirigente sindical que 
tenha sido destituído do seu cargo. 

-Projeto de Lei do Senado no 306/81, de autoria do Sr. Senador 
Agenor Maria, que elimina o artigo 157 da Lei n9 6.880, de 9 de dezembro 
de 1980, Estatuto dos Militares. 

1.2. 7 --Requerimento 
- N9 344/81, de autoria do Sr. Senador Benedito Ferreira, solicitan

do licença para tratar de assuntos particulares, por 120 (cento e vinte) 
dias. Aprovado. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

Projeto de Resolução o9 93/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Guaxupé (MG) a elevar em Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado, após usar da 
palavra o Sr. Dirceu Cardoso. A Corilissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 95/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Macapâ (AP) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado, após usarem da 
palavra os Srs. Dirceu Cardoso, José Fragelli, Benedito Ferreira, Bernar
dino Viana, Leite Chaves e Hugo Ramos. A Comissão de Redação. 

- Projeto de Resolução n9 96/81, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Maringá (PR) a contratar operação de crêdito no valor de 
Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e vinte 
e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e cinco centavos). Aprova
do, após terem usado da palavra os Srs. Dirceu Cardoso e José Fragelli. À 
Comissão de Rcdação. 

-Projeto de Resolução n9 205/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Santo André (SP) a elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove 
milhões, setenta mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros e oitenta e oíto cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada, em virtu
de do término do prazo regimental da sessão, tendo usado da palavra o Sr. 
Dirceu Cardoso. 

-Projeto de Resolução n9 7/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Coqueiral (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, se
tecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. Apreciacão ad~ada, em virtude do têrmino 
do prazo regimentai da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 68/81, que aUtoriZa a Prefeitura Munici
pal de Fiorianópoiis (SC) a elevar em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito 
milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Apreciação adiada, em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Resolução n"' 84/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Castanhal (PA) a elevar em Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e 
nove milhões, setecentos e cinqüenta mil, quarenta e seis cruzeiros ·e cin
qüenta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada. Apreciação 
adiada, em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 91/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Balsas (MA) a elevar em Cr$ 2.722.000,00 (dois milhões, setecentos 
e vinte e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Apre
ciação adiada, em virtude do têrmino do prazo regimental da sessão. 

-Projetá de Resolução n9 8j8f, qüe autoriza a Prefeitura Municipal 
de Franca (SP) a elevar em Cr$ 29.272.025,36 (vinte e nove milhões, du
zentos e setenta e dois mil, vinte e cinco cruieii'os e trinta e seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada, em virtude do 
término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de ResOlUÇãO n9 64/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de itati5ã (SP) a elevar em Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, nove
centos e cinqUenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada, em 
virtude do término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 4/81, que 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 hum centavos), o montante de 
sua dívida consolidada. Apreciação adiada, em virtude do término do pra~ 
zo regimental da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 5/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Altuosa (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, se
tecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada, em virtude do término 
do prazo regimental da sessão. 

--Projeto de Resolução n'i' 6/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Bernardino de Campos (SP) a elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois mi· 
lhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e 
vinte e quatro centavos) o montante de sua dívida consolidada. Apre-
ciação adiada, em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 38/81, quç: autoriza a Prefeitura MuniciR 
pai de Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e 
dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada, em virtude 
do término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 88/81, que autoriza a Escola Superior de 
Educação Física de Goiás a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros). 
Apreciação adiada, em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 101/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Maceió (AL) a elevar em Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta mi· 
lhões, duzentos e treze mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros e quarenta 
e cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada. Apreciação adia
da, em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Resolução n• 60/81, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito 
milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros) o montan
te de sua _dívida consolidada. Apreciação adiada, em virtude do término do 
prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 102/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Joinville (SC) a elevar em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e 
seis milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. Apreciação adiada, em virtude do término do prazo regimen
tal da sessão. 

-Projeto de Resolução n"' 108/81, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, 
vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove miJ, duzentos e cinqüenta 
e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua dívida con
solidada. Apreciação adiada, em virtude do término do prazo regimental 
da sessão. 

-Requerimento n9 40/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando 
a transcriÇão, nOs Anais do Senado Federal, do artigo do Escritor Josué 
Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro Eduardo Portella na Aca
demia Brasileira de Letras. Apreciação adiada, em virtude do têrmino do 
prazo regimental da sessão. 

-Requerimento n9 43/81, do Senador Lourival BaptiSta, solicitando 
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, das ordens do dia dos Minis
tros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, baixadas em comemo
ração ao 17"' aniversário da Revolução de março de 1964. Apreciação adia
da, em vírtude do término do prazo regimental da sessão. 

-Requerimento n9 268/81, do Senador Marcos Freire, solicitando 
urgência -para o Projeto de Lei do SCnado n9 240/80, do Senador Franco 
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados 
e empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e 
IN.AM PS). Apreciação adiada, em virtude do término do prazo regimental 
()a sessão. 

-Requerimento n9 149/81, do Senador Mauro Benevides, solicitan
do a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado "O 
Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Monetário'', de autoria do 
economista Sérgio Machado, publicado no '"Jornal do Brasil", edição de 
23-6-81. Apreciação adiada, em virtude do término do prazo regimental da 
sessão. 

-Requerimento n9 313/81, do Senador Marcos Freire, solicitando 
urgência para o Projeto de Lei do Senado n' 156/79, do Senador Humber· 
to Lucena, que institui o seguro-desemprego e determina outras providên
cias. Apreciação adiada, em virtude do término do prazo regimental da 
sessão. 
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-Projeto de Lei do Senado n~22/81, do Senador Jorge Kalume, que 
dispõe sobre enquadramento de professores colaboradores e auxilíares de 
ensino e dá outras providências. Apreciação adiada, em virtude do término 
do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Lei do Senado n• 117/79, do Senador Jorge Kalume, 
que dispõe sobre a aplicação, como inceritivos"" fiscais, na ãrea da su~ 
DAM, da t~talidade.do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e 
jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras providências. ApreM 
ciação adiada, em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

- Projeto de Lei do Senado n9 357 f79, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concesSão de aposentadoria especial para os coveiros e 
empregados em cemitérios. (Apreciação preliminar dajuridicidade.) Apre .. 
ciação adiada, em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

- Projeto de r_.; do Senado n• 142/80, do Senador Orestes Quércia 
alterando o di&positiro da Lili n•9.8M,dd!6 oe agostb de !960, que dispõe 
sobre a Lei Orgânica da: Previdência SoCial. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade.) Apreciação adiada, em virtude do término do prazo 
regimental da sessão. 

-Projeto de Lei do Senado n• 146/80, do Senador Orestes Quércia, 
que isenta do imposto de renda o 139 salãrio. (Apreciação préliminar da 
constitucionalidade.) Apreciação adiada, em virtude de término do prazo 
regimental da sessão. 

-Projeto de Lei do Senado n• 163/80, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons. 
{Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Apreciação adiada, em 
virtude do término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 40/81, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pai de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecen· 
tos mil cruzeiros) o montante do sua dívida consolidada. Apreciação adiaM 
da, em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto-de Resolução n"' 18/81, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pai de Senhora de Oliveira (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e 
um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada, em virtude do término 
do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Resolução n"' 28/81, que autoriza o Poder Executivo a 
alienar lotes do Distrito Agropecuârio da SUFRAMA à Empresa Agro
pecuária Esteio Sf A, para a inlplantação de projetes agropecuãrios em 
área de 15.000 hectares. Retirado da Ordem do Pia, para confecção dos 
avulsos. 

-Projeto de Resolução n'? 85/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Cuba tão (SP) a elevar em Cr$ 679.404.096,72 (seiscentos e setenta e 
nove milhões, quatrocentos e quatro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta 
e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada, 
em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

- Pr.ojeto de Resolução n9 89/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Engenheiro Navarro (MG) a elevar em CrS 2I.l7!."!50,00 (vinte e 
um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros) o mon~ 
tante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada, em virtude do término 
do prazo regimental da sessão. 

2- ATA DA 184• SESSÃO, EM 15 DE OUTUBRO DE 1981 

2.1- ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 - Leitura de projeto 
Projeto de Lei do Senado n'? 307/81, de autoria do Sr. Amaral Furlan 

e outros Srs. Senadores, que restabelece a Loteria do Estado de São Paulo 
e dá outras providências. 

2.3 - ORDEM DO DIA 
Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n"' 

215/81, pela qual o Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do Sr. Lauro Escorei Rodrigues de Moraes, 
Ministro de' Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
funç8o de Emhaixador do Brasil na Espanha. Apreciado em sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem nll 
281/81, pela qual o Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do Doutor Ildélio Martins, advogado, para 
exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Leopoldo César de Miranda ~i
ma. Apreciado em sessão secreta. 

2.4 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 
SENADOR NELSON CARNEIRO- Encenação artística levada a 

efeito na cidade do Rio de Janeiro, em homenagem à memória de Charles 
Chaplin. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- VII Encontro Nacional de 
Dirigentes da LBA, recentemente realizado na sede da Confederação Na
cional do Comércio. 

SENADOR ADALBERTO SENA- "Dia do Professor". 

25 -DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES· 
SÃO. ENCERRAMENTO. 

3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO-
RES 

- Do Sr. Gilvan Rocha, proferido na sessão de 9-10-81 
-Do Sr. Evelásio Vieira, proferido na sessão de 14~10-81 
-Do Sr. Humberto Lucena, proferido na sessão de 14-10-81 
-Do Sr. Bernardino Viana, proferido na sessão de 14-10-81 
-Do Sr. Lourival Baptista, proferido na sessão de 6-10-81 (R epubli-

cação). 

4 - CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN 
- Ata da 35• Reunião do Conselho 

5- ATA DE COMISSÃO 

6- MESA DIRETORA 
7- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA

RES 
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 183~ SESSÃO, EM 15 DE OUTUBRO DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDil:NCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO. PASSOS PÚRTO E ALMIR PINTO. 

'"ÀS I4 HORAS E30MINUTOS.ACHAM-SE PRESENTES OSSRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena - Raimundo Parente - Jarbas Passarinho - Alexan~ 
dre Costa- José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio 
Nunes- Almir Pinto- José Lins- Agenor Maria- Martins Filho
Humberto Lucena- João Lúcio- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista
Passos Pôrto- Dirceu Cardoso- Hugo Ramos- Itamar Franco- Ama
ral Furlan- Franco Montoro- Henri_que Santillo- Valdão Varjão- Vi~ 
cente Vuolo- José Fragelli- Saldanha Derzi- Affonso Camargo- Arno 
Damiani - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo n~cn;o regimental, deClaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, projetes de lei que serão' lidos pelo Sr. 19-Secretãrio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 303, DE 1981 

D~spõe sobre a. concessão, aos empregados da-. Rede 
Ferroviária. Federal, de passe' Uv,re :e'Jn.,r:;eus ~·trens, e ... deter ... 
mina outras providências. 

O Cong,esso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 É a Rede Ferroviária Federal - REFESA. awto·rtzada 

a conceder passe livre nos serviços ferroviários rpor ela oPerados, a 
seus ser"lidores. 

Art. 2.0 O direito ao passe livre, nos termos do artigo prece
del;!te, é extensivo aos. aposentados da REFESA. 
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Art. 3.0 O fornecimento do passe livre será feito mediante a 
simples solicitação do servidor. · 

Art. 4.0 O referido passe será confeccionado de modo a difi
cultar sua falsificação, e terá o nome do beneficiário por ext.enso. 

Art. 5.0 Será intransferível o passe. livre da REFESA. 
Art. 6.0 Nos casos de transferên-Cia do servidor da REFESA de 

uma para outra localidadé: continuando a trabalhar para a em
. presa. ser-Ihe-ão fomecidas passagens para todas as pessos que 
compõem sua famflla, inclusive parentes e agregados que provem 
ser seus dependentes. · 

Art. 7.0 O Poder Executivo expedirá o competente decreto com 
as disposições adjetivas para a aplicação do contido n,este diploma 
legal. 

Art. 8.0 A presente Lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação. 

Justificaçiio 

OJm os Itünguados salártos <ttre ~r~bem qlfáiltb!< 'f.r.Al,lp.!Jlam. 
na REFESA, a ajuda que ora estamos pretendendo lhes v.enhl!- .!!
ser assegurnda já reprooentará o.ux!llo que será apls.udidamente 
recebido. 

Não tem sentido que os empregados de uma empresa ferroviá
ria paguem para. serem por ela. transportados. 

Dai entendermos ser ind!scutlvel a procedêncla da. presente 
Iniciativa. 

A O'Jnstltulção, expressanJ.eqte, veda propoolções que aumen
tem a. despesa pública. Mas n~. eld.ste, em todo seu contexto, um 
único dispositivo a proibir que qua!qner lei venha. a cop.correr pera 
diminuir a recel ta da Unlãc: .E a!nd. . a que este projeto possa provo
car decesso no "quantum'' da._ :Q.eeeita, este será tão diminuto que 
não será sequer considerável: 

No entanto, .o. j>en~~ielo q~e o ;PS"""' llvre,d":c~A Irã ...,_ 
presentar par&·~lis: ~. 't!lgn!fleará afttda .. testivamente co
memorada. 

Dado, pois, o cabinJ.ento desta. proposição, contiamos venha a 
ser aceita e aperfeiçoada, até s1,1a subida à sançã<> presidencial. 

Sena<lo. Federal, 15 de outubro de 1981. - Nélson Carneiro. 
{As Comissões de Constitulçãc e Jv.stiça e de Legis

laçãc Soc!o.I..J 

PROJETO IJE LEI DO SENADO Ne 304, DE 19NI 

Dispõe sobre o serviço de vigilância em navios por "d~ 
!Pa.s J'(lrtuáríos, e . determina. oul;ras providênclas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 O serviço de vigilância ·é obrigatório· na navegação 
de longo curso durante todo o período de permanência do navio 
no porto, atracado no cais ou fundeado ao largo. 

Art. 2.0 Para a ex-ecução do sei'vfÇO- alUdidO- no artigo preee
dente é obrigatória a requisição de vigia portnárlo. 

Parágrafo único. A mesma obrigatoriedade terá também de 
ser observada para os serviços de vigilância na cabotagem, na na
vegação Interior, nM embarcações auxiliares e barcaçB.l "lash". 

Art. 3.0 Para os serviços de vigilância referidos nos artigO.b 
anteriores, serão requisitados vigias portuários com o_ mínimo de 
um ano no exercicio da profissão. 

Art. 4.o O Poder Executivo baixará o Regulamento desta Lei 
no prazo de noventa dias, contados da data em que publicada, 
fixando os valere; das multas a serem aplicadas a seus lnfratores, 
as quais deverão •er triplicadas nos casos de reinc!<;lêncla. 

Art. 5.0 A presente Lei entrará em vigor no dia de sua pu
bllcaçãc. 

Art. 6.0 Ftcam revogadas as disposições em contrário. 

Justitlcaçãc 

Pela legislação pertinente, em vigor, o serviço de vigilância já 
é obrigatório na nav,egação de. longo curso durante .. to.do o perlodo 
de perm~nên~a ,d.o navio no por~~ atr~ado no ~. e·.me.smo 
quando fundeàdo· ·ao largo. Serviço esse obrigatoria.mimte execu
tado por vigias portuários. 

Contudo, ainda nestes casos, dada a ausênCia de penalidade 
ma.ts severa, as Imposições lega.ts não vêm sendo observadas. 

E além do contrabando campear livre; com o navio ao largo, 
festas impróprias são realizadas, ao final das qua.ts o carregamen
to de objetos de luxo é retirado desses navios, sem fiscalização 
alguma, e se:rp. vigia algum para acusá-lo. 

O'Jm a facultatlvldade da .;e,qm..ição de vigias portuários para 
vigilância na cabotagem, na ):l.a'j:ogaç~ interior, nas embarcações 

auxiliares, e nas barcaças ~~,.:~.!Dão somente fica livremente 
franqueado o contrabando -- óOlll' VultoSos prejuízos para o erá
rio público __:. como vem o~d6 o- mais desastroso: 50% das 
famílias de vigias portuár!às' ··.;.s!,ãO · passando necessidades, em 
razão da !alta de serviço d-e seus chefes. 

l!l o que à~.:v~ reg:l~tram)o, láment'!'l'e1!1'1l!nte;, no porto de 
Manaus. E o Q1I"e Se passá neste, em muitos outros· pbrtos do Brasil 
se repete, urgindo providências enérgicas para a solução de tão 
angustiante problema . 

o primeiro pa.sso' ·em. tal senqdOJ será ··'I tran.sul:!Stanc!ação do 
presente projetO em Íe.i, para ~ujo estorr;4 à:Peiàmos para os no
bres colegas no Senado ,.,.'na 'C!mlira dM .. Deputados. 

Sala das Sessões, 15 de outubro de 1981. - Senador Raimundo 
Parente, 

as com~sõ~s lle- ·Ciín:itltitiiifú> t- .hzsliiÇtt e lfe Legis
lação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Os projetes lidos serão 
publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. J9~Secretârio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 343, DE 1981 

Sr. Presidente, 
Nos termos regimentais, requeiro a retirada do Projeto de Lei do Senado 

n9 274/81, de minha autoria. 
Sala das Sessões, 14 de outubro de 1981. - Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O requerimento que vem 
de ser lido serã publicado e incluído em Ordem do Dia, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Através das Mensagens 
n's 215 e 281, de 1981, o Senhor Presidente da República submete à delibe· 
ração do Senado a escolha dos Srs. Lauro Escorei Rodrigues de Moraes, Mi
nistro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil na Espanha; e Ildélio Martins, Advogado, para exercer 
o cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente 
da aposentadoria do Ministro Leopoldo César de Miranda Lima. 

Para apreciação da matéria, a Presidência convoca sessão extraordinãria 
a realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Vicente Vuolo. 

O SR. VICENTE VUOLO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 
- Há determinados momentos na vida de um homem público em que ele 

não pode deixar de tomar uma decisão, seja ela simpática ou agradável a este 
ou àquele grupo ou que venha a desagradar a um outro, mesmo por que o si
lêncio e a aparente indiferença em-determinadas ocasiões, como esta que esta
mos vivendo, não conduzem ninguém a parte alguma. 

Antes de vir a esta tribuna, meditei longamente sobre a situação política 
nacional e, com a responsabilidade de uma vida pública de mais de um quarto 
de século de sucessivas eleições vitoriosas, sempre pelo sufrágio popular, con
cluí que havia chegado o momento de falar a respeito de assuntos da mais alta 
atualidade, porque diretamente ligados ao pleito que vai se ferir em no
vembro de 1982 para a escolha dos nossos Governadores, Deputados Fede
rais, Deputados Estaduais, Prefeitos, Vereadores e para a renovação, como . 
determina a Constituição deste País, de um terço dos atuais Senadores daRe
pública. 

Não conheço ainda, em termos oficiais, nenhum posicionamento das va
riadas agremiações polítícas,já organizadas ou em fase de organização- que 
sucederem à ARENA e ao MDB -com relação a todos os problemas que 
hoje são debatidos e que envolvem as eleições dO próximo ano. 

O que sei- e o que toda a Naç.ão sabe também- é que as eleições estão 
marcadas para novembro e que, ao contrãrio de outros anos, o Governador 
de cada Estado não serã mais indicado pelo Palácio do Planalto e, sim, eleito 
pelo voto direto do povo, e que a renovação de um terço desta Casa não ocor
rerá como ocorreu em 1978, quando cinqUenta por cento dos Senadores tam
bém foram indicados de forma idêntica a dos Chefes dos Executivos esta
duais. 

Até recentemente, o fato mais comum entre os políticos brasileiros, qua~ 
se todos sem exceção, era praticamente um só: reclamava-se contra a demora 
da definição, com a antecedência necessâria, das regras do jogo eleitoral, 
considerando-se a extinção do bipartidarismo e a abertura proposta, defendi
da e instrumentalizada, com muita coragem, pelo Presidente João Figueire
do. 
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Estive entre esses que reclamaram, porque não entendia possível ao polí
tico e às agremiações partidárias a- tornada de nenhuma posição sem que am
bos conhecessem, antecipadamente, de que forma e como deveriam se com
portar diante do pleito que se avizinhava. 

As regras do jogo, por isso, eram de fundamental importância, já que to
dos nós, os políticos, cada um ingressando ou procurando ingressar neste ou 
naquele partido e afinal libertos da camisa-de-força que foram ARENA e 
MDB, deveríamos começar a experimentar uma nova fase da vida nacional, 
após quase vinte anos de comando total de apenas um dos três Poderes da 
República. 

Mas quais são as regras eleitorias? 
Depois de um grande tumulto que se generalizou pelo País afora, com 

todos falando e sugerindo caminhos para as eleições de 1982, eis que o Gover
no envia ao Congresso Nacional apenas três das várias medidas em discussão, 
a primeira das quais estendendo a sublegenda ao pleito de Governador, a se
gunda reduzindo de dois para um ano o prazo de domicílio eleitoral e a últi
ma regulando a chamada lei das inelegibilidades. 

Ao Governo, como Poder, é evidente que cabe o direitO a iniciativas des
se tipo. E ninguém quer retirar dele este direito, mesmo porque seria um 
contra-senso nesta fase de abertura política se alguém o fizesse, esteja este al
guém ligado ao partido situacionista_ ou às várias agremiações de oposição. 

Mas o mesmo direito que tem o Governo de propor corresponde o nosso 
direito, de parlamentares, de não aceitar a proposta, enxergando nela, em seu 
conjunto, medidas que não se coadunam mais com a realidade política nacio
nal. 

Na época do bipartidarismo, quando todos os políticos brasileiros tive~ 
rum que aceitar uma convivência até certo ponto constrangedora com os seus 
adversários do passado, ainda se poderia admitir como válido o instituto da 
s~blegenda, _afinal idealizado justamente para dividir governistas e oposicio
nistas, os pnmeiros sustentando a legítimidade de um Poder conquistado em 
1964 com a deposição do Presidente João Goulart, e os últimos, ao contrário 
~e. i~~~rgindo sempre, ou pelo menos quase sempre, contra toda e qual que; 
IniCtatJva tomada pelo Poder Central. 

Os tempos, entretanto, mudaram, porque a realidade nacional se alterou 
ao longo desses anos: o País se modernizou; regiões -qüe arites apenas consta
vam do mapa comaçaram a ser povoadas; houve divisão e fusão de Estados· 
os cursos superiores se multiplicaram ; os produtores rurais, nem sempr; 
atendidos em suas necessidades mais -iniediatas, foram levados a diversificar 
as suas culturas e começaram a pensar não apenas na produção mas também 
no aumento da produtividade; novas estradas foram construídas e asfaltadas· 
a indústria automobilística, sempre insaciável em suas pretensões de lucro ; 
de poder, sendo portanto uma das beneficiá-rias diretas .• no setor de transpor
tes, do aumento da produção de nossa agropecuária e de nossa indústria ex~ 
perimentando a sua primeira grande crise desde quando se implanto~ no 
País; a ferrovia aos poucos morrendo e hoje quase ninguém sabe se ela ainda 
se sustentará por mais tempo; a crise do petróleo, que abalou o mundo oci
dental, a cada dia se tornando mais séria e mais grave; a inflação aumentan
do; os desajustes sociais, representados pelo crescente índice de criminalida~ 
de, alterando padrões de comportamento dentro dos quais até então vivia 0 
nosso povo; as telecomunicações atingindo um alto de confiabilidade em 
todo o País; a nossa dívida externa crescendo; as classes trabalhadoras, com 
muita razão jã aflita, reivindicando constantes aumentos salariais, e os em
presários, alguns dos quais em desespero, passando a administrar tão
somente as suas dívidas antes que alguma multinacional p1ais esperta lhes 
tome também o espaço até então ocupado por eles dentro do nosso sistema de 
produção. 

Tudo isso, somado, representou efetivamente a grande revolução brasile
ria deste final de século. E uma revolução que demonstrou ao próprio Poder 
Revolucionário,- a partir da sensibilidade política de seu chefe1 o Presidente 
João Figueiredo, de que as comportas dentro das quais esteve o povo brasilei
ro nesses últimos anos deveriam, o quanto antes, ser abertas. 

Não -muito provavelmente- como sinal de fraqueza daqueles que se 
sustentaram e que ainda se sustentam no Poder, mas como evidência de que a 
nova sociedade brasileira, formada a partir das contradições criãdas pela pró
pria Revolução de 1964, já não poderia ser apenas representada por Governo 
e Oposição, por homens e mulheres que aplaudem e que apupam, que concor
dam e que não concordam, que aceitam e que rejeitam, dentro de uma Re
pública do sim e do não, do contra ou do a favor. 

Se o Poder teve esta sensibilidade política, promovendo então a extinção 
das antigas legendas partidárias que sucederam às velhas siglas, embora estas 
últimas ainda estejam bem vivas na maioria dos Estados brasileiros,'por que 
se transformar os novos partidos em nova ARENA e MDB, dividindo-os ou
tra vez em sublegendas como aconteceu até às eleições de 1978? 

As sublegendas foram um arranjo, e na prática funcionaram apenas du
rante um pequeno período da nossa história política e não podem subsistir 
quando o País começa a buscar os seus novos caminhos democrâticos, com o 
povo participando diretamente da eleição de seus dirigentes. 

Além do mais, o próprio pluripartidarismo, que começa a ter vida, ê a 
negação mais clara e mais evidente da divisão consentida das agremiações 
políticas. 

Ninguém se inscrevera no PDS para ser contrário ao Governo, porque o 
PDS é o partido do Governo e um dia, quem sabe, também no Governo; do 
mesmo modo que ningué-m se filiará ao PMDB, ao PP, ao PDT e ao PT e aos 
várioS outros partidos que ainda poderão surgir, para ser favorável ao Gover
no, já que essas agremiações estão nascendo com uma linha doutrinária que, 
em muitos pontos, não se identifica com as do partido governista. 

O Sr. Aflonso Carnargo - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. VICENTE VUOLO - Com muito prazer. 

O Sr. Alfonso Camargo - Quero cumprimentar a V. Ex• não apenas 
pelo fato de se pronunciar neste momento contrário à sublegenda que, aliâs, é 
a posição tomada na reforma partidária pelo Senhor Presidente da Repúbli
ca, mas principalmente porque V. Ex• traz a esta Casa b debate de um proble
ma que não tem sido tratado no plenário do Senado. Nós estamos nos prepa
ra-ndo para votar esta matéria de alto interesse político para o País e, infeliz
mente, esta Casa não Correpondeu à importância do assunto, debatendo-o de 
forma exaustiva. De modo que cumprimento a V. Ex• por trazer à Casa este 
debate, e gostaríamos que aqueles Senadores favoráveis à sublegenda, tam
bém viessem à tribuna para defender a sublegenda, porque até agora ninguêm 
a defendeu, e não sabemos quem é o ·pai dessa criança. Esse era o aparte que 
eu queria dar a V. Ex'. 

O SR. VICENTE VUOLO- Agradeço muito o aparte do ilustre Sena
dor, e confesso que um dos motivos que me inspirou esse discurso foi exta
mente com esse objetivo, Pois leio sempre com muita tristeza, principalmente 
nos jornais de hoje, a planificação que já se elabora, no sentido de que uma lei 
tão importante como esta venha a passar aqui no Congresso, através do de
curso de prazo. 

O Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. VICENTE VUOLO - Com muito prazer. 

O Sr. Henrique Santillo- Brevemente interrompo V. Ex•, eminente Se
nador Vicente Vuolo, para também juntar a minha voz à de V. Ex• e à do emi
nente Senador Affonso Camargo, e dizer a esta Casa, que mesmo na Comis
são Mista encarregada de apreciar o projeto do Govetno, instituindo a suble
genda para as eleições de governador e vice-governador, ainda lá não' se dis
cutiu o mérito desta importante questão para a legislação eleitoral brasileira. 
Os parlamentares favorâveis à instituição da sublegenda para estas eleições, 
em nenhuma vez cuidaram de defender os- seus pontos de vista, discutindo 
com os demais parlamentares que se posicionaram contrariamente. Agradeço 
a V. Ex'" 

O SR. VICENTE VUOLO - Muito obrigado. Incorporo, com muito 
prazer, o aparte de V. Ex• 

O Sr. Valdon Varjão- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. VICENTE VUOLO - Com muito prazer. 

O Sr. Va/don Va~jào- Quero cumprimentar a V. Ex• não só pelo discur
so mas, também, pe[o coleguismo de representar, aqui, o nosso querido Esta
do do Mato Grosso. Trago a V. Ex• o meu apoio ao seu pensamento, porque 
V. EX'" é um dos Senadores que foram eleitos pela sublegenda, e sabe perfeita
mente o quanto ela é desagregadora no seio de um partido. V. Ex• é um dos 
beneficiados que, hoje, usam da palavra para repudiar este ingredie"ilte que 
desagrega uma família. Muito obrigado. 

O SR. VICENTE VUOLO- Aliás, no decorret do nosso discurso, do
claro mesmo que conheço profundamente o efeito negativo da sublegenda e 
que quase fui vítima desta maldita instituição. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador? 

O SR. VICENTE VUOLO - Com muito prazer, eminente Senador 
Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- Nem mesin.o o Sr. Ministro da Justiça, lbraim 
Abi~Ackel, na COmiSsào Mista que examina o projeto que estende a suble
genda às eleições de Governador, conseguiu convencer a ninguém. 
S. Ex' foi de urna infelicidade total; não teve argumento de ordem alguma 
para defender manutenção do instituto da sublegenda na lei eleitoral brasilei
ra, após o pluripartidarismo. Inclusive, eu fui um dos que lembraram a S. Ex• 
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a contradição flagrante em que se encontra o Governo, pois sabe-V. Ex• que o 
ex-Ministro Petrônio Portella levou o Senhor Presidente da República, Gene
ral João Fiqueiredo, a propor ao Congresso Nacional a manutenção da 
sublegenda apenas a nível municipal. O Congresso Nacional, na sua sobera
nia, rebelou-se e resolveu extinguir pura e simplesmente a sublegenda, cons
tando da lei de organização partidária um dispositivo que revogava a legis
lação pertinente à- matéria. Mas houve o veto do Senhor Presidente da Re
pública, que não foi aceito pelo Congresso Nacional, porque até agora, de
pois de 1964, não se conhece uma vez só que o Congresso Nacional tenha 
conseguido derrubar um veto presidencial, porque o quorum aumentou para 
2/3 e a votação é a descoberto. Até nisso o Congresso Nacional foi amesqui
nhado, foi manietado pela Carta outorgada pelos militares depois do movi
mento militar de 1964. Então, o que se trata agora, nobre Senador Vicente 
Vuolo, e V. Ex• tem toda razão, é de insistir numa tese absurda que se choca 
integralmente com o sistema pluripartidârio que adotamos no BrasiL En
quanto isso, enquanto o Governo insiste nesta direção, o nobre Relator da 
matéria, no seio da Comissão Mista, ainda se preocupa com filigranas, procu
rando, numa lei de natureza puramente especial sobre sublegenda, agasalhar, 
em alguns dispositivos, algumas linhas e entrelinhas que possam vir, amanhã, 
obstar a formação de alianças de pai-tidos para disputa do pleito majoritário 
de 1982, o que é de estarrecer, porque, aí, sim, a aliança de partidos é um ins
tituto essencial do sistema pluripartidário em qualquer democracia do mun
do. 

O SR. VICENTE VUOLO- Muito obrigado por seu aparte, nobre Se
nador Humberto Lucena. 

O Sr. Amaral Furlan - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. VICENTE VUOLO - Com muito prazer, nobre Senador Ama
ral Furlan. 

O Sr. Amaral Furlan- Estou inteiramente solidário com o seU discurso 
e com sua posição tomada em Mato Grosso. 

O SR. VICENTE VUOLO --' Muito Obrigado. 

O Sr. Amaral Furlan- Deixo bem claro à Casa que, se aqui estiver, vo# 
tarei contra a sublegenda. Não mudarei o meu voto, e não atenderei a pedido 
de quem quer se sej(!. 

O SR. VICENTE VUOLO- O aparte do nobre Senador Amaral Fur
lan vem sem dúvida alguma enriquecer meu pronunciamento e demonstrar 
que realmente estou fazendo um discurso- e até o seu final todos compreen
derão- endereçado diretamente aos meus companheiros de Partido, ao pró
prio PDS, àqueles que vão ser candidatos, como vou ser, para que meditem 
bem sobre o perigo, o grave erro que iremos cometer, caso venhamos a apro
var, aqui, a sublegenda. 

O Sr. Luiz Cavalcante V. Ex' me permite um aparte, nobre Senador Vi~ 
cente Vuolo? 

O SR. VICENTE VUOLO - Com muito prazer; nobre Senador Luiz 
Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Achei oportuno usar este momento, na ocasião 
em que V. Ex• diz que está endereçando a sua fala aos seus correligionários. 
Então, queria dispensar o eminente colega de me remeter qualquer coisa neste 
sentido, porque já é demasiado sabida a posição deste seu modesto amigo, in
transigentemente contra a sublegenda, tanto quanto o Senador Amaral Fur
lan, de São Paulo. Muito obrigado. 

O SR. VICENTE VUOLO - Aliás, a atitude de V. Ex•, já anunciada 
nesta Casa com bastante antecedência, atitude essa p~·tida_de um homem do 
equilíbrio, da inteligência, da independência~ dO-ifto espírito démocrático, 
que é, sem dúvida, o nobre Senador Luiz Cavalcante, a atitude de V. Ex' t.am
bém muito contribuiu para que eu pudesse chegilr a esta tribuna, tanto lá na 
esquerda, como aqui na direita, porque todas as -t!lbunas são do povo, para 
dizer o que estou falando e que ainda, se me derem a honra, ouvirão com 
maiores argumentações o motivo pelo qual SOl.! radicalmente contrário â esse 
mal orientado, mal estruturado projeto de reforma eleitoral attÍalrP.ente em 
curso no Congresso Nacional, e que já se manobra, infelizmente, sua apre~ 
vação pelo decurso de prazo, mas que, graças a atitudes _çle senadores como 
V. Ex' e o nobre Senador Amaral Furlan, agora tomadas dentro do meu pró
prio Partido, tenho certeza de que isso não acontecerá. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Peço ao nobre orador que 
não aceite mais apartes, pois V. Ex• ainda tem páginas do discurso para ler, e 
faltam só cinco minutos. 

O SR. VICENTE VUOLO - Agradeço a atenção da Mesa e solicito a 
compreensão dos nobres colegas. Se ~o final do meu discurso a Presidência, 

com a sua benevolência, ainda permicir, terei prazer em ser mais uma vez. 
honrado com o aparte de qualquer colega. 

O que defende, portanto, Sr. Presidente, é a verdade partidária e, em 
conseqüência, a verdade eleitoral, sem mistificação ou casuísmos de quais
quer espécies, porque isso não nos conduz a nenhuma situação política mais 
estável nem abre ao Pais a larga avenida, que ele reclama, para a sua verda
deira redemocratização. 

A aceitação da sublegenda no pluripartidarismo nega a essência deste 
sistema, avilta a consciência política nacional e nos deixa outra vez diante do 
que se poderia chamar de a unidade compulsória dos contrârios, com adver
sários políticos convivendo sob um mesmo teto, fingindo uma unidade ideo
lógica inexistente, lutando por coisas opostas e tentando impor, pela fOrça do 
poderio econômico, a SJJ._a supremacia momentânea, na base do dinheiro e da 
corrupção, sobre os demais grupos e facções que continuarão a existir dentro 
de uma mesma agremiação partidária. 

A instituição da sublegenda, nesta hora, seria, quando nada, a negação 
dos partidos políticos, que não terão nenhum sentido histórico se já nasceram 
divididos, fracionados, escancarados às desavenças internas e às lutas pela su
premacia deste ou daquele grupo dentro deles porventura alojados, não como 
companheiro, mas como adversários. 

E seria, ainda mais, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o aplauso antecipa
do aos atritos partidários, à desunião e à discordia. 

Não se pode concordar - pelo menos não concordo- com os partidos 
que vão nascer partidos liminarmente em três pedaços, em três legendas den~ 
tro de uma só legenda, com almas diferentes, com posicionamentos antagôni
cos, com objetivos certamente dispersos, caminhando por caminhos estra
nhos, para, ao final de uma jornada, os três pedaços e as três legendas se uni
rem, num abraço mentiroso, para esperar que o mais votado dos três, 
somando-se os votos, seja proclamado o eleito pela Justiça Eleitoral. 

O Sr. João Lúcio - Permite V. Ex.• um aparte, nobre Senador? 

O SR. VICENTE VUOLO- Peço o ilustre Senador João Lúcio o fizes
se no final do meu pronunciamento, de acordo com a solicitação da Presidên
cia da Casa. Na ocasião, terei o prazer de conceder o aparte a V. Ex• 

Esta não é a verdade política que o povo brasileiro reclama nem aquela 
,que a Nação começa a exigir para o encontro de soluções para os problemas 
.que a afligem e atormentam. 

Poderia dizer, como o Poeta Affonso Romando de Sant'Anna, citado 
num comentário político do Jornalista Fernando Pedreira, publicado recente
mente pelo Jornal do Brasil, analisando o atual quadro da vida nacional: 

- "Mentiram-me ontem e hoje mentem novamente. Mentem 
de corpo e alma, completamente. E mentem de maneira tão pungen
te que acho que mentem sinceramente. Mentem, sobretudo, impu
nemente.( ... ) e de tanto mentir tão bravamente, constróem um País 
de mentira - diariamente". 

Não busco nem defendo a mentira das urnas. 
Estou disposto, mais uma vez, a me submeter ao julgamento político de 

meu povo. Mas não numa sublegenda, como aconteceu nas eleições de 1978, 
quando concorri a uma vaga para o Senado Federal e quando, ainda ao tem
po de um bipartidarismo artificial e rançoso, controlado de fora para dentro 
do Estado, fui impelido a aceitá-la e, por pouco, não ser massacrado pelos 
acertos de cúpula que estranhamente foram feitos para beneficiar apenas um 
dentre todos que concorriam às duas vagas em disputa direta pelo voto do 
Povo. 

É por isto que tenho um mandato, inclusive, de 4 anos, o único Senador 
nessa lei complementar absurda que dividiu Mato Grosso, eu, Senador eleito, 
com. mandato apenas de quatro anos. Por que causa? Responsabilidade, po
der econômico, dentro da.sublegend ... , mas este é outro assunto. 

-- Conhecendo ·a si.l6Tegenda, como conheço, não vejo porque Teghimã-iã 
para as eleições de 1982, seja para o Governo dos Estados, para o Senado ou 
para as disputas das Prefeituras Municipais. 

De um _lado, porque as sublegendas destroem e não constroem partidos 
políticos, aniQuilando e comprometendo a sua unidade; de outro porque elas 
induzem à corrupção eleitoral, favorecem aos grandes grupos economicos e 
subvertem a manifestação do povo, conferindo ao dinheiro e não à liderança 
e ao prestígio eleitoral a supremacia sobre todos os valores éticos e morais 
que ainda existem, felizmente, na sociedade brasileíra. 

Não hã como 5:e negar, aceita pacificamente a sublegenda, o poder quase 
que discricionãrio --e aí chamo a atenção dos meus ilustres correligionários 
- e discriminatório que se entregará aos atuais Governadores, todos eles, ou 
pelo menos a grande maioria deles, com candidatos preferenciais à sua suces
são, como já acontece em vários Estados. 

O Sr. Humberto Lucena - Muito bem! 
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O SR. VICENTE VUOLO- Prestem bem atenção a este nosso pensa
mento, a esta nossa realidade, meus correligionários do PDS: se de um lado 
fica o poder económico do candidato rico, por exemplo, ou financiado até 
por multinacionais, de outro, o candidato preferencial do Governador, que 
certamente colocará a sua disposição, todo um poderoso esquema da máqui
na governamental, com quem ficaria a terceira ,iaga, senão àquele que sabe 
que vai nessa travessia cumprir o papel de "boi de piranha", pois nesse caso 
dificilmente poderá ser sobrepujado tal poderio económico e governamental? 

Se me fosse permitido sugerir ao meu partido e ao meu Presidente João 
Figueiredo algum tipo de solução, agora a partir da criação das novas agre
miações, apresentaria apenas um simples, direto e talvez aquele com o qual 
mais concorde o povo brasileiro: será eleito, nos pleitos majoritários- Go
vernador de Estado, Senador da República e Prefeito Municipal - aquele 
que obtiver mais voto do eleitorado, cabendo aos partidos apresentar apenas 
um candidato para cada um dos cargos em disputa. 

Quanto às eleiçõ~s para Deputado federal, Deputado estadual e Verea
dor, não há porque não se manter o mesmo critério de proporcionalidade até 
aqui estabelecido que, se de alguma forma favorece às grande agremiações, 
não deixa também de favorecer, democraticamente, aos pequenos partidos, 
que também representam parcelas do pensamento nacional e que, por isso, 
devem ser igualmente representados nos Parlamentos. 

E i rira ainda mais longe, Sr. Presidente e Srs. Senadores, sugerindo ao 
meu partido e ao meu Presidente João Figueiredo- a quem a Nação, em ter
mos históricos, vai ficar a dever a redemocratização do País, após o movi
mento político-militar de 1964 - que tornem a rever o problema do do
micílio eleitoral, deixando-o fixado em dois anos. 

E ma:is: que reformulem a proposta que regula a lei das inelegibilidades, 
permitindo a todos os brasileiros, de forma indistinta, concorrer à eleições de 
1982, se assim entenderem, em seus respectivos Estados e pelos partidos com 
os quais mais se afinarem ideologicamente. 

Se a sublegenda atenta contra a unidade parti~ária, o domicílio eleitoral, 
diminuído para um ano, enseja o esfacelamento da Federação, quando nada 
o esfacelamento cultural e económico dos Estados que a integram, notada
mente daqueles de menor expressão política, enquanto a nova regulamen
tação da lei das inelegibilidades cerceia momentaneamente a liberdade que é 
um dos postulados maiores da democracia que estamos começando a cons
truir; não uma democracia que divide a Nação entre ricos e miseráveis; entre 
civis e militares~ entre regiões parcialmente independentes e regiões totalmen
te dependentes; entre os supostamente civHizados e os silvícolas que ainda ha
bitam as nossas matas; entre o Brasil já poluído e aquele prestes a se poluir; 
entre uns poucos esperançosos e aqueles jâ desesperançados mas uma demo
cracia que espelhe o nosso presente de grandezas e de necessidades e que mar
que a presença desta nossa geração na construção de um país amante da paz e 
defensor intransigente da justiça. 

Não posso crer, no caso das sublegendas, que o PDS seja um partido 
com medo das urnas. 

De minha parte, não as temo porque nunca as temi, perto que sempre es
tive de meu povo e das aspirações de meu Estado. 

Quero crer, de outra parte, que a maioria do PDS também não as teme, 
desde que o jogo eleitoral não se defina pelos casuísmos ou não seja estabele.. 
cido, para 1982, com regras que ninguém sabe, na verdade, a quem podem be
neficiar, se ao Governo, aqui, ou seà Oposição, acolâ. 

O que proponho à Nação, portanto, é um jogo eleitoral aberto, sem mis
tificação e sem fórmulas mãgicas, com normas, isto sim, que permitam às 
agremiações -nascer para sobreviver, mas que nasçam e sobrevivam como par
tidos unidos em torno de programas, de preocupações e de ideologias e não 
como partidos fragmentados e dispostos a barganhar com adversários políti
cos daqueles que seriam os seus próprios companheiros. 

Se considerarmos que cada sublegenda é um partido, com vida e com 
candidatos próprios e que assim permanecerâ antes, durante e depois das 
eleições, independente de seus resultados, que tipo de partidos políticos, en
tão, estaríamos criando? Que agremiações políticas estariam nascendo neste 
País? 

Considero de minha parte a instituição da sublegenda, nesta fase de 
abertura, um procedimento político inconseqüente e sem sentido, a menos 
que se queira legislar para a manutenção dos absurdos que não nos levaram a 
parte alguma no campo político-eleitoral. 

Por tudo isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ouso apelar ao meu Presi
dente João Figueiredo para que reveja, coro os seus auxiliares mais diretos, a 
proposta de reforma eleitoral que enviou ao Congresso Nacional e que reveja 
não numa demonstração de fraqueza de seu Governo - que é forte porque 
preocupado em acertar em benefício do nosso povo ..;...._mas para demonstrar 
ao País inteiro que a democracia que Sua Excelência defende, com a mão es-

tendida a todos os segmentos da vida nacional, é a democracia da verdade, do 
respeito e do direito; a democracia que não teme as urnas e nem os seus resul
tados e, sobretudo, a democracia que fará justiça à sua postura de um dos 
grandes estadistas do nosso tempo. 

Este é o rileu apelo, de brasileiro e de Senador da República, nesta hora 
que considero esteja sendo jogado não o futuro deste ou daquele poHtico mas 
o futuro das agremiações políticas que vão dar sustentação à nova democra
cia que todos nos estamos auxiliando a edificar. 

O Sr. João Lúcio - Permite V. Ex'- um aparte? 

O SR. VICENTE VUOLO - Com muito prazer, nobre Senador. 

O Sr. João Lúcio- V Ex~ talVez tenha conversado pouco com Senadores 
desta Casa, nos últimos dias, por causa da sua doença. Mas nós que estamos 
aqui, constante!?, eu pelo menos, tenho a certeza de que mais da metade dos 
Senadores do PDS nesta Casa também não concordam, e eu sou um deles. E 
eu sou um deles, porque a sublegenda me prejudica no meu Município. Para 
mim, a sublegenda veio para desgraça de muita gente, e eu sou daqueles que 
também têm junto a V. Ex!-, com a sua pretensão, o mesmo desejo para que 
isso não aconteça. 

O SR. VICENTE VUOLO ~Sem dúvida alguma, trata-se de mais um 
outro importante apoio que acabamos de receber. Se Deus quiser, o resUltado 
não será aquele hoje já vaticinado pela imprensa, dessa reforma passar por 
decurso de prazo. 

O Sr. Humberto Lucena ......, Permite V. Ex• maiS uni aparte, nobre Sena
dor? 

O SR. VICENTE VUOLO - Com muito prazer, nobre Senador. 

O Sr. Humberto Lucena - Pelo que vemos; estamos de parabéns, nós 
que somos contra a sublegenda. Basta que todos compareçam no dia da vo
tação e não teremos o famigerado decurso de prazo, pelo menos para este 
projeto. No Senado, está mais do que evidenciado que o projeto não logrará 
ser aprovado. 

Mas, gostaria ainda de chamar a atenção de V. Ex• para um outro aspec
to que agrava a contradição do Governo. O Governo envia um projeto esten
dendo a sublegenda para as eleições para Governador em 1982 e nele estabe~ 
Ieee que ela só será utilizada nas próximas eleições. Mas, não fez o mesmo em 
relação às sublegetldas para o Senado e para as prefeituras. Estas ficam ad 
eternum. Veja V. Ex• que esse é também um ponto importante que indica 
como está trabalhando mal o laboratório político do Governo. 

O SR. VICENTE VUOLO - Daí a necessidade de um assunto tão im
portante ser amplamente discutido nesta Casa. 

Os meus agradecimentos pela atenção dos nobres colegas, 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Valdon Varjão. 

O SR. VALDON VARJÁO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores: 

Possuído da mesma emoção, portador do mesmo sentimento de humil
dade, trazendo o mesmo reconhecimento de que somente a infinita bondade 
de Deus poderia me conceder neste momento, volto a esta Casa, onde. cal
deado pela experiência aqui vivida, senti-me enrijecer a têmpera da dispo
sição em lutar por aquilo que julgo ser um dever, em razão do mandato rece.. 
bido, procurando corresponder à confiança dos que acreditaram em nossa 
ousadia. 

Na convivência, em muitas ocasiões. divergente mas amistosa, dentro do 
respeito mútuo, aqui aprendemos a ponderar com mais parcimônia, a diver
gir sem arrogância, a discordar sem leviandade, sempre tendo como norma 
inarredâvel o equilíbrio, de modo a não nos deixar dominar pelos arrojos da 
intolerância que cega e transforma o indivíduo num radical que nega atê a 
evidência. Por isso mesmo entendemos ser o Congresso Nacionalt e particu
larmente o Senado Federal, a Pâtria eni cadência regular, sob o Comando Su~ 
premo da Lei Excelsa - a ConstituiçãO. 

E é em razão dessa capacidade de reflexão ponderada que nos associa
mos aos anseios de toda Naç_ão Brasileira nos votos <k pronto restabeleci
mento do Presidente João Baptista Figueiredo, para que possa voltar ao co
mando do governo e levar avante a .tarefa a que se propôs: fazer deste País 
uma democracia, que esperamos seja dentro dos princípios que o regime de
mocrático tem de mais autênticO,- q-ue é a vontade soberana do povo. 

Sim, Sr. Presidente, a partir do momento em que as urnas adquirirem o 
direito de falar livremente, na expressão do voto direto em todos os níveis, o 
Presidente adquirirá por certo a dimensão dos grandes estadistas, somando 
ao respeito dos seus contemporâneos o reconhecimento das geraçõ~ vindou-
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rasque receberem este País democraticamente organizado, numa herança ex
pressiva do império da legalidade que se sobrepõe e há sempre de sobrepor ao 
império do arbitiúismo, que sempre sucumbe à implacável e inexorável ação 
do tempo. 

Sr. Presidente, em dias passados, o ilustre Senador Jarbas Passarinho 
ocupou esta tribuna para fazer uma análise comedida e das mais importantes 
do atual comportamento de uma parcela do clero brasileiro, que vem sedes
virtuando da sagrada missão cristã de-que:é-encarregado, para se imiscuir, de 
modo condenável e despropositado, em assuntos eminentemente temporais, 
mas com um facciosismo tão acendrado, não compatibilizado com a impos
tergável posição da Igreja, que é de minimizar oS conflitos, pregar o amor, er
radicar o ódio e agua ri dar a todos, dentro do espírito fraternal que foi a gran
de inspiração de Jesus Cristo. 

Entretanto, Sr. Presidente, essa parcela do clero que se deixou corromper 
e se perdeu pela ação nefasta de maus pastores vem desafiando até mesmo a 
lei e a ordem constituída, implantando em algumas regiões do País o desafio à 
própria justiça, negando o mais exuberante dos princípios cristãos que e o 
Amai-vos uns aos outros, tentando substituir o símbolo sagrado da cruz pela 
vermilhidão da foice e"sci:a.Vliàdora; chegando ao absurdo de prostituir o 
grande símbolo, a Cruz -nUma geminação expúr'iã: e degradante, como se o 
ateísmo e a desagregação familiar pudessem coexistir e coabitar com a filoso
fia cristã. 

Se o amor inspira o criStianismo, como ente-nder os coloridos componen~ 
tes da facção a que nos referimos, que pr-egama Olência pela violência, a 
força como minimização das tensões sociais, o derramamento de sangue 
como ingrediente fomentador da desordem, como se estivessem pregando 
não os ensinamentos de Deus, mas como se fossem bestas-feras de antecipado 
apocalipse. 

O testemunho que trago, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para endossar a 
análise do Senador Jrirb"ãs Passarinho, tem corno respaldo o conhecimento de 
causa, a participação cfetiva em tentativaS -de solução dos conflitos que têm 
como causa geradora, via de regra, o entrechoque entre a posse e a proprieda
de, mormente no leste-norte de Mato Grosso, sul do Pará e o chamado Bico 
de Papagaio do Estado de Goiãs. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Nobre Senador, eu peço licença 
para interromper V. Ex~. porque regimentalmente já atingirrios ao fim do Ex
pediente. Mas o Regimento me permite prorrogar a Hora do Expediente por 
15 minutos, de acordo com a aceitação do Plenário. Vou colocar em votação; 
se o Plenário concordar com a prorrogação por mais 15 minutos, V. Ex' po
derá continuar o seu- discurso. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.J 
Aprovado. 
ProrrogadQ por 15 minutos o Expediente. 

O SR. VALDON VARJÃO- Agradeço a manifestação do Plenário e a 
bondade do Sr. Presidente, de permitir que eu continue. 

Todos sabemos que o Governo Federal, buscando um meio de integrar a 
região amnzõnica ao contexto sócio-econômico do País, sem estatizar tal em
preendimento, permitiu que as grandes empre"Sas nacionais -ali investissem 
com recursos chamados incentivos fiscais_. 

Era uma forma racional de buscar a integração sem a inversão de recur
sos públicos diretos e sem a ação díreta do poder público. E foi sob esse estí
mulo que foram implantados nos estados de Mato Grosso, Pará, Amazonas, 
parte de Goiás c nos territórios amazônicos vários projetas agropecuários. 

No caso particular de Barra do Garças e de Mato Grosso, as fazendas 
implantadas, cm sua grande maioria, não o foram diretãmente pelos seus pro
prietários, mas empreitadas a pessoas que se apresentavam como tendo das 
condições de desafiar as dificuldades que a implantação exigia. Surgiu aí, en
tão, a figura do "gató" que vai se constituir nO testa-de-ferro das empresas na 
região e tal figura tinha dupla função: arregimentar os trabalhadores, quase 
sempre levados pelas promessas de ganho fácil e isentar as empresas das obri
gações sociais. já que a relação de trabalho era entre o "gato" e os peões. 

Confessamos que cm muitas oportunidades este expediente criou sérios 
problemas sociais na região, pois o ·~gato", após conseguir das empresas os 
recursos, desaparecia, não pagando os peões, fazendo com que estes buscas
sem na justiça o meio de verem ressarcido_ o seu contrato de trabalho, abusi
vamente desrespeitado, com os prejuízos daí decorrentes. quer pela morosi
dade da justiça, quer pelo abuso do poder económico que a tornava mais len
ta ainda_, constituindo aí, talvez, a injustiça maior. 

Implantados os projetas c substituído o braço pela máquina, as dispen
sas ocorreram e muitos sem condições de retornarem às suas origeils, de 
fixarem-se nas imediações dos projetas que haviam implantado, surgindo, as-

sim, vários povoados, ou corrutelas como os chamados, sempre localizados 
em terras de terceiros, devidamente transcritas nos cartórios imobiliários, 
portanto legalmente tttuladas. 

O Sr. José Fragelli- V. Ex' me permite um aparte? 

O SR. VALDON VARJÃO- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. José Fragelli- Senador Valdon Varjão, para mim é uma satis
fação muito pessoal, esta de assistir ao pronunciamento de V. Ex', pela pri
meira vez, nesta Casa. Durante muitos anos adversários políticos, no entanto, 
quando eu Governador e V. Ex'~- Prefeito de Barra do Garças, nos entende
mos tão bem que até h-oje cimentamos uma amizade que ~á de perdurar pela 
comprúnsão, pela consciência que nós sempre tivemos dos nossos muitos de
veres públicos, e pela admiração que eu voto a V. Ex' 

O SR. VALDON VARJÃO- Muito obrigado. 

O Sr_ José Fragelli- V. Ex'.' tocou em dois pontos interessantes. Primei
ro, a abertura das vastas regiões florestais da AJPazônia m'atogr<;~ssense, atra
vés de empresas beneficiadas pdos incentivos fiscais. Nem todos conhecem 
bem esse perlodo de devassamento dos nossos grandes sertões. Eu devo dizer 
que fui e ainda sou favorável a que, através de tais incentivos, as empresas, 
possam abrir essas grandes clareiras da civilização na grande região do Norte 
de Mato Grosso, na regíãO amazónica mato-grossense, aquela que sempre 
achamos que deveria ser povoada, marchando a ocupação da Amazônia do 
seco para o molhado, do sul para o norte. Outro ponto que V. Ex~ fere é o do 
·~gato", personagem dessa parte realmente trágica da ocupação da Amazô
nia, pessoas incumbidas de levar, a qualquer preço e de qualquer modo, o 
braço humano para devassar aquelas grandes regiões. E o fizeram de Inaneira 
desumana. Por isso, ainda outro dia, aparte"ando o nobre Senador Teotônio 
Vilela, eu reconhecia o que ele dizia, isto é, que muitOs desses casos surgidos 
das lutas entre posseiros e proprietários se devia à ausência da autoridade. 
Era o ponto que S. Exil ressaltava. E essa autoridade que faltava, a meu ver, 
era, de um lado, a autoridade do INCRA e, de outro lado, a autoridade do 
Ministério do Trabalho que deveria estar presente para não permitir essa ex
ploração do braço do trabalhador brasileiro, da maneira como foi feita. Mas 
V. Ex' também está mostrando que, apesar de tudo, aquela grande região foi 
e está sendo beneficiada, porque, senão, aquela parte de Mato Grosso do 
Norte até hoje estaria indevassada e não ocupada pelo homem brasileiro. Era 
o que, por hora, eu queria dizer a V. Ex• 

O SR. VALDON VARJÃO- Muito obrigado, nobre Senador José 
Fragelli, pelo aparte carinhoso. V. Ex~'- conhece perfeitamente os problemas 
da nossa Região, pois foi um grande governador de Mato Grosso, quando 
Mato Grosso era um todo, não se divida em dois Mato Grosso, o do Sul e o 
restante. Teve V. Exll pleno conhecimento dos problemas que se geraram na 
região. Portanto, o aparte de V. Exil me traz uma satisfação muito grande, 
por que é o aparte de uma pessoa conhecedora do p~bblema na carne, como 
se diz. -

Continuo, Sr. Presidente: 

Advieram, então, os problemas fundiáríos que o órgão responsável pela 
política da terra no País não procurou dar solução imediata, talvez porque 
n-aquela altura não houvesse conveniência administratiVa do INCRA em rea
lízar tal empreendimento, pois tal aç~fo implicava desafios que o INCRA não 
teve coragem para enfrentá-los. 

Agravada a situação pela ampliação das ocupações, mas sendo estas pra
ticamente irreversíveis, quando estávamos à frente da prefeitura de Barra do 

--Garças Procuramos solver parte dos conflitos, das áreas problemas como são 
chamadas na região, junto a alguns proprietários de áreas ocupadas, tendo 
conseguido com o senhor Ariosto da Riva proprietário da firma IDECO a 
permissão, por meio de procuração, de promovermos a regularização dos que 
se encontravam em realidade ocupando porções de sua área. Para tanto fize
mos deslocar a nossa tabeliã substituta para o povoado de Pontinópolis um 
dos criados pela açào de posseiros, nos dispondo a cumprir a determinação 
do senhor Ariosto da Riva, que era de doar aos ocupantes a área onde se lo
calizavam no povoado de Pontinôpolis. 

Quando já -havíamos expedido quase duas dezenas de escrituras de 
doação - e eu tenho, aqui, as certidões que comprovam as doações quase 
quinhentas certidões extraídas dos cartórios- apareceu em Pontinópolis o 
bispo de São Félix, D. Pedro Casaldáliga, que, irritado com a solução pacífi
ca encontrada, insuflou o povo sob a alegação de que as doações não tinham 
nenhum valor c que nós como prefeito de Barra do Garças os estávamos lu
dibriandO para tirar proveito político. Tendo assim, obtido daquele povo 
simples. adesão à sua maldosa, mesquinha e prejudicial pregação, a fim de 
que continuasse sendo a matéria-prima de suas ambições inconfessáveis, que 
hoje se revela com as cores vivas do credo vermelho. 
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E isto eu posso muTto bem atestar com os folhetos que são distribuídos 
na área, semanalmente, diariamente, folhetos que têm a cruz entre a foice e 
que no pé dizem assim: .. Partido Comunista e I_greja Progressista pela cons
cientização na luta contra a ditadura." E temos também folhetos que são dis
tribuídos aos colonos, onde ele diz: "Peleja dos piabas do Araguaia contra os 
tubarões, besta-fera. É a história de um povo que se liberta." São estas as pre
gações do Bispo de São Félix. 

Em Santa Tcrezinha a atuação do trêfega prelado pautou pelo mesmo 
caminho, onde o Padre Gente), lugar tenente de D. Pedro Casaldáliga, pro
vando possuiu curso especializado de subversão, levantou barricadas para re~ 
pelir a força policial, que ali fora para fazer respeitar uma determinação da 
justiça. Como atestado da veracidade disto está~ aqui, o Sr. Dr. José Fragelli, 
nosso colega Senador, que era Governador de Estado. 

O Sr. José Frage/li- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. V A L DON VA RJÃO - Ouço V. Ex• com muito prazer. 

O Sr. José Fragelli- Nobre Senador, quero, justamente neste ponto, fa
zer uma intervenção. Aqui, fala-se muito da violência cometida pelos proprie
tários, pelas polícias, pelos agentes das auto"ridades, contra posseiros e contra 
religiosos. Temos, aqui, um caso justamente ao contrário; eu era Governador 
e recebi a notícia de que o Padre Gente[ tinha cavado trincheiras, como as ca
vou, armou várioS desses posseiros e quando, um dia em miss-ão de patrulha, 
passavam alguns soldados da Polícia- não me recordo bem se eram coman
dados por um cabo ou um sargento - sem nenhum contato, os homens do 
Padre Gente! abriram fogo contra a Polícia, ferindo dois soldados, um deles 
em estado mais ou menos grave. 

O SR. V A L DON V ARJÃO - E que veio se tratar em Goiânia. 

O Sr. José Fragelli- Exatamente, veio se tratar em Goiânia. E por sorte 
minha, porque cu era Governador e se os fatos tivessem se passado de manei
ra diferente, seria o Governador quem teria praticado essa violência, por mi
nha sorte, o sargento ou o cabo, comandante da patrulha, teve muita calma e 
apenas procurou cercar o Padre Gente! e os seus pistoleiros, e esses, ao final, 
conseguiram fugir c não houve um tiro sequer, partido da patrulha da Polícia. 
Trago este fato ao conhecimento de V. Ex' para que se faça a devida ava
liação. Abriu-se, então, um processo contra o Padre Gente!, ele saiu de Mato 
GrOsso, veio para Goiás e, um dia, recebi- o Senador Saldanha Oerzi estava 
ao meu 1 ado na residência dos Governadores um telefonema do Bispo Casal
dáliga, perguntando~me se eu havia dado ordem de prisão contra o Padre 
Gente! e eu disse-lhe que não, que ele estava sendo procurado para depor no 
inquérito policial, no qual ele cm indiciado por aquele fato referido. O Bispo 
Casaldáliga, da maneira violenta e mal criada com que ele sempre se manifes~ 
ta, me dEsse: .. Pois eu vou com o Padre Gentel para Mato Grosso e quero ver 
quem é capaz de prendê~lo." A esse desafio à autoridade eu respondi: ~·o Sr. 
venha, agora o Padre Gente! será detido." E ele retrucou_que não permitiria 
essa detenção. Eu falei: "Ele virã sob vara." O Bispo, não conhecendo a ex
pressão, perguntou o que significava isso. 

O Sr. Alherto Sih·a- É "debaixo de vara". 

O Sr. José Fragel!i- Exato: .. debaixo de vara". E, diante disso, eu lhe 
disse, que Se ele, porventura, através de nova violência, impedisse a ação da 
autoridade, ele também poderia ser preso. Que eu saiba, o Padre Gente! nun
ca mais voltou a Mato Grosso do Sul. Mais tarde foi processado pela Audito
ria da 9~ Região Militar e foi expulso do BrasiL Trazemos esses fatos concre
tos para que se tenha uma noção muito clara do que se passou e ainda do que 
continua se passando naquela área do Araguaia, sob a instigação do Bispo de 
Sào Félix do Araguaia. 

O SR. V A L DON VARJÃO- Muito obrigado, Senador José Fragelli 
V. Ex~ é urna testemunha viva do que ocorreu por lá e do atrevimento daquele 
bispo, que desafia o próprio Presidente da República e o Exército. 

Certa oportunidade, caiu em Campo Grande um Búfalo da FAB morre
ram dois generais e alguns coronéis, e aquele bispo soltou um folhetim desses 
da região, dizendo que: .. agora o céu encontrava-se mais estrelado" o que ele 
queria dizer, na sua chacota era que tinham morrido alguns generais e alguns 
coronéis c, então por isso o céu estava mais estrelado. É desta forma que esse 
bispo prega a subversão na minha região. 

O Sr. Benedito Canelas - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. VALDON VARJÃO- Tem o aparte V. Ex• 

O Sr. Benedito Canelas- Nobre Senador Valdon Varjão, conheço V. 
Ex~ como Prefeito de Barra do Garças, Comó companheiro de Partido, a 
quem devo os muitos votos que recebi na região, pois percorremos toda a re~ 
gião juntos e hoje, cm Partidos diferentes, solidificando ainda mais a nossa 
amizade. 

O SR. VALDON VARJ)i.O- Muito obrigado. 

O Sr. Benedito Canela~ - Em primeiro lugar, parabenizo V. Ex• pelo 
brilhante discurso, como o fez o ilustre ex~Governador José Fragelli, hoje no 
Senado e testemunha viva dos fatos que V. Ext traz a essa tribuna. E digo 
mais, ainda agora, chamando a atenção do Senado para uma análise do que 
ocorre hoje no Estado do Mato Grosso, que são os guardas de linha- uma 
nova profissão formada que os proprietários são obrigados a manter para 
que suas terras não sejam invadidas- esse efetivo é maiõr do que o da Polí
cia Militar do Estado de Mato Grosso, obrigando a um constante atrito, com 
os posseiros. E mais, a ação hoje do Bispo do Vale do Araguaia se estende já 
no-Vale do Guaporé, na fronteira da Bolívia, lá na minha cidade de: Cãceres, 
pregando subversão, invasão de terras e pregando ainda resistência armada a 
qualquer entrega de intimação do Judiciário, já com casos de algumas deze
nas de mortes ocorridas na região. Parabenizo V. Ex• por essa oportunidade e 
quero deixar bem claro que um dos grandes culpados do que ocorre neste 
País é o INCRA. E eu, como Senador do PDS, do Partido do Governo, sou 
obrigado a reconhecer que o Estado da terra, hoje, é uma letra morta. O que 
ocorre é que neste ou no próximo ano o Senado precisa tornar uma atitude 
enérgica para que, através de uma transformação desse órgão, que hoje é ino
perante, nós possamos levar ao posseiro, ao proprietário, uma ação do Go~ 
verno, urna ação do Poder Legislativo, uma ação do Congresso Nacional, 
para que se dê segurança a ambas as partes, e que através da Justiça, através 
de urna ação voltada para o interesse social e para beneficio de todos os brasi~ 
leiros. possamos expulsar os subversivos que pregam, por vias indiretas, o 
caos neste Pais. · 

O SR. VALDON VARJÃO- Muito obrigado, Senador Canelas, pelo 
atestado e pelo testemunho que nos dá nesta tarde. 

O Sr. Saldanha Der:: i - Permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. VALDON VARJÃO- Com prazer. 
O Sr. Saldanha Der::i- Eu me pambemzo com V. Ex', nobre Senador 

Valdon Varjão, pelo oportuno discurso que pronuncia, e aparteado por dois 
homens com autoridade, com conhecimento e capacidade para, realmente, 
relatar os fatos que vão hoje no Estado de Mato Grosso. Por várias vezes, 
aqui nesta Casa, já clamei contra a subversão comandada pelo Bispo Casal~ 
dáliga. Sabe V. Ex' que, apesar desse grande brasileiro, Ariosto da Ri v a, ha
ver se proposto a doar glehas para os posseiros, para resolver aquele proble
ma de invasão na sua propriedade, e um outro fazendeiro- se não me enga
no Geraldo Bordon - também se prontificasse a doar a todos posseiros, ou 
àqueles que não tivessem terras, para lavrarem a sua agricultura, o seu traba
lho, o próprio Bispo Casaldáliga, comandou a invasão da fazenda dele, cor
tando todas as cercas, aramados e invadindo essa propriedade. E isso foi no 
começo, há vários anos. Eu me admiro de o Governo brasileiro, até hoje, fia
ver permitido um comunista, que não é um padre, não é um bispo, é um co
munista dentro da Igreja, que é o Bispo Casaldáliga, estrangeiro, eu me admi~ 
ro, porque há vários anos~ esse homem é quem comanda a subversão em 
Mato Grosso e em todo o Aragáia. Isso está se difundindo em todo Araguáia. 
E agora, como diz o nobre Senador Benedito Canetas, lá para o Vale de Gua~ 
poré, em Diamantina, há outro bispo também, da mesma cor, da mesma 
ideologia do Sr. Bispo Casaldáliga. E eu me admiro. porque se têm persegui
do tantos estrangeiros pobres, dificultando a permanência dos que querem 
realmente trabalhar aqui conosco, construindo a grandeza desse País, e-que 
encontram todas as dificuldades. No entanto, um dos maiores subversivos 
deste País, que é o Bispo Casaldáliga, continua aí gozando das regulias do 
Governo, sem nenhuma punição. Ainda ontem, parece-me que comandou 
urna reunião com mais de mil pessoas, aqui dentro do Distrito Federal. Não 
compreendo como o Governo brasileiro pode tolerar a presença desse bispo 
dentro do território brasileiro. 

O SR. VALDON VARJÃO- Muito obrigado, Senador Saldanha Der
zi; V. Ex\'- conhece perfeitamente porque andou por toda a região naqúelas 
oportunidades em que ele atuava como pregador de desordens. V. Ex• e eu, lá 
em São Félix, presenciamos a distribuição, quando se entra na Igreja, em lu~ 
gar da hóstia, como o sacramento, ele distribui mandioca espet:.lda num gar~ 
fo, na boca do colono, dizendo que aquilo alí é o sangue do Cristo, porque é o 
sangue do colono para plantar a mandioca e colher. Ê assim que ele prega os 
ensinamentos cristãos. 

Entretanto, o que é mais grave em tudo isso é que grande parte do nosso 
clero, não comprometido com as ideologias de O. Pedro Casaldáliga, por 
uma questão de solidariedade com aquele que julga ser um colega, o vem jus~ 
tificando, deixando no espírito do povo a convicção do acerto das atitudes do 
titular da Prelazia de São Félix, quando o que ali está ocorrendo é uma cam~ 
panha facciosa, rião compatível com a posição que a Igreja deve assumir, não 
se envolvendo com questões meramente político-partidárias, pois o Papa 
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JoUo Paulo II vem, reiteradamente, procurando situar o papel da Igreja como 
elemento de defesa das injustiças sociais, maS nãO -Corrio partido político a fa
vorecer de determinados segmentos políticos que também engrossam o coro 
da anarquia e revigoram a desordem pretendida. 

O Sr. Henrique> Santillo - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. VALDON VARJÃO- Perfeitamente. 

O Sr. Hmrique Santillo - Serei breve, muito breve, porque sei que o 
meu tempo, se-gu·n-do a Mesa, já está orestes a vencer. 

O SR. PRESIDEN11 ·:: . ·)já venceu. 

O Sr. Henrique> Santiit1• . .:.r..u:::na::: ', -·dor Vai-
don Varjào, de deixar bem dara '\ ll!.I.Mt..liU,)IÇão no seu.... é muito 
importante, porque nele V. Ex~ traz uma série de acusações ... 

O SR. VALDON VARJÃO- Testemunhadas! 

O Sr. Henrique! Santillo- ... com documentos contra o Bispo D. Pedro 
Casaldáliga. Eu gostaria de dizer a V. Ex• que também conheço, pelo menos 
em parte, a atuação desse prelado numa região importante deste País, em 
conflito, uma região conflagrada, uma região em litígio pela posse da terra. 
Ainda há alguns dias, em nome do PMDB, apresentei aqui a minha solidarie
dade, cm nome do Partido, a- Uma POI-Ção de posseiros da área de São Félix, 
que cstào a exigir ·do INCRA, há mais de dez anos, a solução para o seu 
problema de terra, solução que não veio até agora. Eu gostaria, portanto, de 
deixar inserido no seu discurso, com as escusas de V. Ex~', minha solidarieda
de a D. Pedro Casaldáliga. 

O SR. VALDON VARJÃO- Muito obdgacto. Eu quero dizer que V. 
Ex' conhece, por informação, D. Pedro Casaldáliga. Eu trago aqui as escritu
ras para comprovar que, na região, ele vive arrebanhando elementos, man
dando invadir fazendas c trazendo-os a Brasília para dizer que são posseiros 
novos. Eu fui prefeito três vezes de uma cíàãde, e não viria aqui fazer um de
poimento dessa natureza se fosse inverídico, e se eu não trouxesse os docu
mentos de doações que possam provar. Gostaria que V. Ex~' visitasse São 
Félix e ficasse ali alguns dias, para verificar o que se passa naquela região, se 
não é agitação_ permanente. Nós temos aqui quase 500 escrituras de doações, 
estão aqui as certidões passadas pelos cartórios, não infornlação de terceiros. 
Se continuar da forma que está nunca será solucionado o problema. 

O Sr. Henrique Santillo- Eu gostaria de dizer que terei o máximo pra
zer -de estudar com V. Ex~ esses documentos. 

O SR. VALDON VARJÃO- Estão a sua disposição. 

O Sr. Henrique Santillo- E realmente quero dizer, com toda franqueza, 
que sou um homem de espírito aberto e capaz de discutir essas questões sem 
nenhum preconceito. 

O SR. VALDON VARJÁO - Esse problema tem sido procurado ser 
solucionado por três Governadores de Mato Grosso: O Governador José Fra
gelli, o Goverriador José Garcia Ne-to e o atual Goverriador Frederico Cam
pos. 

As terras foram adquiridas antes da posse de alguns, porque há posseiros 
que realmente moravam na região; alguns que conheço moram ali há 40 anos. 
Mas, os restantes são industrias de posse que vão cortando arame a mandado 
de Pedro Casaldâliga, invadindo terras para depois vir aqui e dizer que é pos
seiro. Eu conheço o problema. Não tenho nenhum pedaço de terra na região; 
estou defendendo o interesse daqueles proprietários bem intencionados. 

O Sr. Benedito Canelas - Permite V. Ex' um aparte? 

O Sr. VALDON VARJÁO- Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Lamento informa< a V. Ex•, 
nobre Senador Benedito Canelas, que já ultrapassamos lO minutos já conce
didos de uma prorrogação de 15 minutOs ao orador. De modo que não posso 
mais permitir nova prorrogação, sob pena de sacrificar a Ordem do Dia. 

O Sr. Benedito Canelas- Sr. Presidente, para um depoimento rápido; 
não demorarei mais do que l minuto. Pela oportunidade do discurso que está 
fazendo o nobre Senador Valdon Varjão, citarei um fato recente. Invadida 
uma fazenda, o prop-rietário entrou em acordo com o INCRA e houve a per
muta das terras. Para lá se dirigiram a ecjUípede topografia, que fez o levanta
mento da área, e o pessoal do departamento jurídico jã com os titules expedi
dos. A resposta do padre que a tua na região era· de que não sabia se, permitin~. 
do que aquele ex-posseiro, hoje proprietário, recebesse uma escritura, ele es
taria transfOrmando aquele homem num agente do capitalismo comandado 
pelo Banco do Brasil; aquela terra era para ficar para o uso comum de todos. 
Esse documento, nobre Senador Valdon Varjão, encontra-se no Conselho de 
Segurança Nacional. Louvo aqui o nobre Senador Henrique Santilfo, porque, 

na realidade, há posseiros reais que estão sem acesso à terra. Existem os in
dustriais de posse, vindos de todos os cantos, inclusive mato-grossenses espo
liando aqueles posseiros, existe o pistoleiro, existe o fiscal de linha, a polícia 
militar clandestina, que é a única forma do proprietário hoje manter integral 
a sua terra. Desta forma, era um depoimento que, embora trago no final do 
discurso, de um fato recente de que, mesmo para entrega da escritura pelo 
INCRA, as autoridades impedem que o colono receba este titulo. 

O SR. VALDON VARJÁO - Sr. Presidente, jã no arremate do meu 
discurso, quero ~oenas ler um parágrafo para situar a situação de outro seg
mento da Igre. 

O Sr. José 

O SR. VA. 

Permite V. Ex' um aparte? 

\ ARJÃO - Para mim é um prazer muito grande. 

O Sr. José L l.'<::sejo dizer a V. Ex~ que o Governo nem confunde a 
ação de algL··· s ~ Jm ação da Igreja e nem pode permitir a subversão 
que intranq ,2 '!ict brasileira. O seu objetivo é a paz, a justiça social. 
Realço, porew. . 13ão do pr~blema que V. Ex' levanta, cujo debate é da 
maior significaçãv p.:Jas implicações sociais que o terna vem despertando em 
todo o País. Era o que tinha a dizer a V. Ex' 

O SR. VALDON V ARJÁO - Muito obrigado, nobre Senador. 
Sr. Presidente, tenho em mãos, Senhores, os documentos comprovadores 

da ação humana e realista dos que realmente buscam uma solução efetiva 
para o problema fundiário em nossa região e contra a qual se insurge desespe
radamente D. Pedro Casaldáliga, temeroso de ver esvaziar a sua pregação de
sordeira e perder o comando da violência, seu grande argumento; talvez pen
sando que isto aqui é alguma região basca, onde os crimes constituem a pala
vra de ordem do desespero e do inconformisri:J.o. 

Tenho em mãos, também, a terrível heresia cometida em nome de Deus, 
que é a inserção, na foice degradada, do nosso símbolo sagrado, como foi 
idealizado pelos pervertidos sacerdotes dessa controvertida Igreja, que estão 
pretendendo fundar entre nós, que não é nem Igreja, nem cristã, mas um tera
tológico exemplar da doentia mente que o sadismo violentador pretende 
transformar em ideologia, em crença, em partido político, em quisto degrada
dor, ou sabe lá Deus em que mais. 

A cruz de Cristo, Senhores, não pode, de modo algum, aliar-se à foice 
russa pois são símbolos antagônicos-, que jamais poderão simbolizar-se por
que pregam coisas opostas, falam línguas completamente diferentes. Enquan
to o nosso Cristíanismo tem o amor como filosofia suprema, o perdão como 
síntese e a bondade como paradigma, a foice russa tem a traição corno meio, 
a escravização como meta, a violência como linguagem permanente. 

Pólos extremos que nem mesmo uma hecatombe social será capaz de 
Jazê-los se tocarem ou encontrarem-se. 

Senhor Presidente, por um dever de justiça devemos relatar a esta Casa 
que por ocasião da implantação dos projetes agropecuãrios, na região de 
Barra do Garças, ternos conhecimento que muitos excessos foram praticados, 
muitas vezes vitimando os desavisados peões Q.ue se embrenharam na floresta 
inóspita e malárica, ao lado do tratamento desumano dispensado pelos geren
tes e administradores dos proprietários dos projetas. Entretanto, não se pode, 
perpetuamente, utilizar-se destes erros do passado para fomentar uma cons
tante violência até mesmo contra os que ·nada tiveram com tais abusos. 

O que se deve hoje é procurar urna solução pacífica e humana para o 
problema, assim como estão fazendo Ariosto da Riva por intermédio de sua 
firma lNDECO e Armando Conde pela CODEARA, que juntas jâ expedi
ram mais de 500 Escrituras de D.oação aos posseiros de Pontinópolis de Santa 
Terezinha, procurando uma solução pacífica da tensão social, contra a hidró
foba oposição de D. Pedro Casaldáliga, que não se conforma que se resolvam 
pacificamente, as tensões fundiárias de sua Prelazia, porque,_ naturalmente 
via perdido O -gra-nde argumento de suas aventuras de violência, esvaziando as 
suas frustrações, já que lá pelas Espanhas o tacão da bota da Ditadura Fran
quista não permitia que mesmo um prelado ousasse se escudar nas batinas ou 
na Mitra para falar em liberdade, em democracia, em justiça social, porque lá 
a pena de morte não era uma simples ameaça, mas uma realidade que fez ro
lar muitas cabeças e cuja força D. Pedro Casaldáliga não ousou desafiar 
como faz aqui no Brasil. 

Bem diferente deste bispo do diabo foi e está sendo a ação de outra par
cela da igreja, a Missão Salesiana, que tão relevantes serviços tem prestado à 
nossa comunidade, dentro de princípios realmente cristãoS e humanos, com a 
criação de escolas e núcleos de assistência soCial nos lugares mais afastados 
dos centros civilizados onde, além da função catequisadora, realiza um traba
lho de vanguarda no aculturamento das camadas desfavorecidas e vem dei
xando alicerces perenes deste pioneirismo que outros não souberam ou não 
quiseram seguir para fortalecer a precípua função da Igreja, que desde o nos--
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so amanhecer de civilização se encarregou de chantar os marcos da crença 
cristã que fez do Brasil o maior país católico do mundo. 

Mas não foram os pedras casaldáliga da vida que edificaram tão belo e 
majestoso edifício da fé cristã, porque" eStes vieram paTa subverter, para dene
grir a fé, para confundir o amor, para derrancar a boa vontade, implantando 
a intolerância, a agressão, tanto na ação como na palavra, procurando des
truir o que custou séculos para construir, muitas vezes atê com sacrifícios de 
vidas preciosas. Os folhetins, livros, livretos, jornalecos, o púlpito e as de
sobrigas são os veículos utilizados para a realização desse intento desordeiro. 

Desse modo, ao tempo que reverberamos contra a ação nefasta, calami
tosa, acintosa, desumana, desordeira, baderneira desta parcela avermelhada 
do clero, partidariamente comprometida com ambições facciosas, louvamos 
a Missão Salesiana, exemplo de boa vontade e honesta disposição de bem es
palhar os ensinamentos que o Livro Sagrado transmitiu à humanidade, numa 
perpetuação esplendorosa daquilo que o Grande Rabi transmitiu aos homens 
do seu tempo e que o foi para os homens de todos os tempos. 

A Igreja, Senhores, tem uma missão incomensuravelmente nobilitante 
tão acima das ambiçÕes mesquinhas que deve ser o grande "instrumento de 
correção das diferenças sociais, não como partido, mas como elemento in
fluenciador das decisões como um todo, no entendimento de que todos somos 
filhos do mesmo Deus e que ela, a Igreja, mesmo que por uma parcela, não 
pode se transformar na madrasta emperdenida que desembainha a espada da 
violência e tal qual um Herodes dos tempos modernos, manda matar os ino
centes pela incapacidade de lutar fraternalmente pelo estabelecimento de uma 
justiça social, pelo fortalecimento da confiança na lei e na justiça, fora das 
quais, jã se disse, não hã salvação. 

O embuste terã que ceder lugar à verdade. A insuflação perniciosa, ao 
bom senso. A cruz terã que reinar soberana sem o perigo de ser ceifada pela 
foice moscovita ou queimada pelo rubror de sua incandescência destruidora. 

Sr. Presidente, se persistir o atual estado de coisas chegaremos a absurda 
situação de termos d~ntro do nosso clero duas igrejas. Uma realmente cristã, 
representada pelos sacerdotes equilibrados, verdadeiros vigãrios de Cristo 
que fazem do amor a sua pregação, da boa vontade uma disposição de vida, 
do respeito uma norma de conduta. A outra, que serâ sempre a outra, como 
nos triângulos amorosos, que se compraz em denegrir a fé cristã, em aviltar o 
sacrifício de Cristo, em paCtuar composições expúrias, contaminando com o 
vírus de suas ambições a pureza daqueles ensinamentos que nem o sacrifício 
do Calvário fez Cristo -deles abjurar ou negar. 

Hoje, Srs. Senadores, quando vamos a determinados igrejas, buscando o 
conforto da oração, lâ encontramos um sacerdote que violenta a fé, que usa o 
púlpito, não para proclamar os ensinamentos cristãos, mas, desgraçadamen
te, para fomentar a violência, para inculcar a revolta, para condenar as insti
tuições, para achincalhar a própria fé, como se fora da ordem houvesse so-
lução para qualquer coisa. ' 

Bem sei, Sr. Presidente, que as baterias da intolerância, que o fogo cruza
do do sectarismo, que a artilharia do facdosismo haverão de cair sobre nós, 
porque eles, os irrecuperáveis evangelizadores da violência; serão incapazes 
de estender, ou propositadamente não entenderão, o alcance de nossa denún
cia que é de chamá-los à razão, jã que o deslumbramento do poder os estão 
levando para o inferno das disputas profanas, quando a missão do clero, em 
todos os tempos e em qualquer igreja é de pregar o amor, a paz, a concórdiat 
que podem ser alcançados sem que sejam utilizados os expedientes condená
veis que esta outra igreja quer implantar entre nós. 

E só voltar a usar a Bíblia como catecismo dos seus ensinamentos, a cruz 
como instrumento da fé cristã, o amor como· filosofia, a boa vontade como 
meio, fazendo de cada ser, realmente, seu irmão em Cristo. 

A confiança em nossa Igreja precisa voltar ao coração de todos os cris
tãos, pois ainda é ela, a Igreja, a grande esperança de toda uma Nação. 

Para tanto basta ouvir as sãbias recomendações do Sumo Pontífice e se
guir o seu magnífico exemplo, pois do seu leito de ferido, quando um covarde 
atentado quese priva o mundo de ~anta sabedoria e humildade, deu o grande 
ensinamento de grandeza humana perdoando o seu covarde agressor. 

A esta parcela de clero que condenamos, bastaria seguir as diretrizes de 
João Paulo II para retomar aos próprios ensinamentos de Cristo dos quais es
tã tão divorciada. 

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

O Sr. Almir Pinto - Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança do 
PDS. 

O SR. PRESIDENTE( '·'asses Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
·nado r Almir Pinto, como L. 1er. 

O SR ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN
TREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERÁ PUBLTCADO POS
TERIORMENTE. 

O Sr. Humberto Lucena - Sr. Presidente, peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Primeiro concedo a palavra ao 
nobre Senador Itamar Franco, que jâ havia solicitado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, agradecendo ao nobre Se
nador Humberto Lucena, ocupo a tribuna para dois assuntos: 

O primeiro para dizer das forte chuvas de granizo que caíram na Serra 
da Mantiqueira atingindo os Municípios de Itamonte, Morada Nova de Mi
nas, Ouro Verde~ Frei Gaspar, São Pedro da União, ocasionando a des
truição de colheitas, danificando casas e pontes. 

Segundo informações a nós transmitidas, a região mais castigada é a de 
Itamonte que teria perdido suas culturas de ameixa, pêssego e nectarina, bem 
como foram atingidas as plantações de cenoura, cebola, batata, feijão e mi
lho. 

Ao que parece, Sr. Presidente, a Empresa de Assistência Técnica e Exten
são Rural de Minas Gerais- EM ATER/MO- jã estã procedendo a um le
vantamento dos prejuízos sofridos pelos produtores rurais. 

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informou que dez casas fo
ram destruidas em Morada Nova de Minas e vãrias famílias ficaram desabri
gadas devido as fortes chuvas. A estrada que dá acesso ao Município, que es
tá situado a cerca de 311 Kms da capital, estã interditada. 

Também em Pirapora, as chuvas deixaram 11 pessoas desabrigadas. 
Ao transmitir ao Senado as lamentáveis ocorrências em Minas e aten

dendo ao apelo, não só de produtores rurais, mas de Munícipes, junto a mi
nha voz a deles, no sentido de uma pronta ação do Governo estadual que por 
certo não faltará, bem como a necessária ajuda de organismos federais, parti
cularmente o Banco do Brasil e do Ministério do Interior. 

Estamos certos de que tal solicitação encontrará o respaldo necessário de 
nossas autoridades federais e estaduais. 

Sr. Presidente, o outro assunto se refere ao artigo de ontem, de um jorna
lista do Jornal do Brasil que tentava ou tenta analisar o problema mineiro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse jornalista a quem respeitamos a sua 
opinião, ao se referir a nós outros teve algumas expressões como: .. pobre Se
nador, e coitado''. 

Esse jornalista, filho de um desembargador, cujo pai foi Juiz de Direito, 
na minha cidade, como também um tio meu, prestou os melhores serviços a 
nossa comarca. 

Mas não sei, Sr. Presidente, se um jornalista, em Brasília possa ter, neste 
instante, a visão da problemática mineira. O pobre e coitado Senador a que 
se refere esse jornalista, aqui chegou ao Senado, Sr. Presidente, e eu já o disse 
uma vez nesta Casa, com cerca de um milhão de votos. b possível que esse 

jOrnalista pense que os ventos me trouxeram ao Senado. Quem sabe foram 
realmente os ventos que me jogaram ao Senado da República, quebrando al
gumas estruturas mineiras-sObretudo, talvez, aquelas estruturas que esse jor
nalista defende, que é da tradição em que só os fidalgos de Minas Gerais Po
deriam atingir o Senado da República, ou quem sabe o próprio GOvCnio de 
Minas Gerais? A minha eleição sobretudo em 1974, Sr. Presidente, represen~ 
tou exatamente isso: uma nova geração, fora dos partidos tradicionais pode
ria romper a barreira até então existente em Minas Gerais. E ele se esquece, 
talvez, de que o pobre e coitado Senador que possa ter chegado aqui pelos 
ventoS, antes· disso foi duas vezes prefeito pelo voto direto da segunda cidade 
do Estado, a própria cidade em que seu pai foi Juiz de Direito. 

Esse jornalista, Sr. Presidente, que pode ter as suas preferências pessoais, 
nós não negamos e lhe damos esse direito o que ele não pode ê querer confun
dir um processo mineiro dentro da sua visão eujâ não diria da sua visão cao
lha, mas da visão que ele deveria ter. Porque, Sr. Presidente.u 

O Sr. Evandro Carreira - Permita-me, nobre Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer. 

O Sr. Evandro Carreira- Permita~me uma interferência no seu discurso 
qlie1 infeljzmente, registra um fato desagradável e nós não podemos deixar de 
prestar a nossa solidariedade absoluta a V. Ex•- V. Ex• que engrandece e 
enobreçe a representação mineira nesta Casa. E talvez poucas gerações de Se
nadores por Minas Gerais, tenham trazido para câ um homem do seu cotur. 
no, do seu quilate. E preciso averiguar se esse jornalista não estã preso aos co
fres do Senado, se não é um daqueles jornalistas que ganha pelo Senado sem 
trabalhar. É preciso_ verificar isso; é preciso constatar isso, porque pelo que se 
ouve dizer, existem inúmeros assim, vivendo às custas do Senado, deprecian
do o próprio Senado e aos Senadores. 
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O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, nobre Senador Evandro 
Carreira, pela manifestação carinhosa de V. Ex' É exatamente a revolta que 
eleva a nossa voz esta tarde. Como disse, podemos e devemos respeitar a opi
nião desse jornalista; o que não podemos aceitar é aqueles que não acompa
nham diariamente os trabalhos do Senado. 

Aqui, Sr. Presidente, eu faria um convite a esse ilustre jornalista que, nes
tes sete anos aqui de permanência no Senado, verificasse se alguma vez faltei 
aos meus deveres de Senador por Minas Gerais; se alguma vez faltei com o 
carãter, sobretudo liberal que adquiri na minha infância, no meu' Estado,. e se 
alguma vez deixei aqui, nesta Casa, de cúffiprir os meus deveres, sempre com 
os olhos voltados para Minas Gerais. 

O Sr. Agehor Maria - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não. 

O Sr. Agenor Maria - Nobre Senador Itamar Franco, eu tenho a im
pressão de que o jornalista estã colocando V. Ex• ao lado do pvoo mineiro, 
dos pobres mineiros que, acreditando em V. Ex•, sufragaram, em 1974, o seu 
nome. A inha impressão, Senador Itamar Franco, pela sua atuação aqui no 
Senado Federal, atuação que nenhum par de V. Ex• poderá negar, atuação 
equilibrada, atuaçâo em que se sobressaem o patriotismo, a sensibilidade, o 
amor público e o espírito público de V. Ex•, engrandece o Estado de Minas 
Gerais. De forma que a minha impressão é de que esse jornalista, um homem 
equilibrado, um homem que realmente tem muita capacidade, ninguém pode 
negar, entende que V. Ex• está entre os milhões de mineiros também pobres 
coitados. Também sou um pobre coitado do Estado do Rio Grande do Nor
te, e sinto-me lisongeado por isso. Porque pobres coitados são todos aqueles 
brasileiros que colocam acima de sues interesses, por grandes que sejam estes, 
o interesse da Pátria. V. Exf, aqui, nobre Senador,_ sempre se colocou acima 
dos interesses do seu Partido, acima do seu próprio interesse, V. Ex• sempre 
colocou o interesse da Nação. Portanto, congratulo-me com V. Ex' e posso 
afirmar que aqueles que não são uns pobres coitados são aqueles que sempre 
colocaram os seus interesses acima dos interesses da Nação. Conseqüente
mente, quem poderá responder, amanhã, são os milhões de pobres coitados 
de Minas Gerais que, eu tenho- Certeza, pelo devotamento e pelo espírito 
público de V. Ex•, o consagrarão novamente nas urnas, em 1982. E aqueles 
que se julgam inteligentes, aqueles que se julgam hábeis e, nas madrugadas, às 
escondidas, procuram ludibriar o povo, para esses haverá de chegar a hora 
em que eles realmente vão descer da montanha para a planície, para, no meio 
do povo, serem execrados; execrados não só pelo crime que perpetraram por 
muitos anos contra o povo brasileiro, como contra a própria Nação. 
Congratulo-me com V. Ex•, e tenho a impressão que o jornalista, culto como 
é, não poderá, de maneira alguma, voltar, amanhã, a detratar um Senador 
que, acima de tudo, soube colocar o interesse d<!_Nação ac;ima dos seus pró~ 
prios interesses. -

. O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Senador Agenor Maria, muito 
obngado pela manifestação, sempre amiga, de V. Exf E, -exatamente, a revol
ta que nos obriga, inclusive, a pedir o horário de Liderança, é para deixar 
be~ clara,. so_bretudo nesta ~ora em que se pr~tende confundir, o processo 
eleitoral mmetro,a nossa postção e o nosso trabalho aqui no Senado Federal. 
Como disse, respeito a preferência do jornalista. O que não posso admitir são 
os ataques à minha pessoa e aos Deputados que fazem parte do meu Partido 
o PMDB, em Minas Gerais. ' 

O Sr. Henrique Santi/lo - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO -Pois não. Ouço, com muito prazer, o 
aparte de V. E.xt, nobre Senador Henrique Santillo. 

O Sr. Henrique Santülo- V. Ex• nobre Senador Itamar Franco, há de 
desculpar~me, mas não poderia calar-me. V. Ex' é nacionalmente reconheci
do como um homem público, político sério, competente, dedlciido e idealista 
e, sobretudo, dedicado ao trabalho parlamentar com extremo idealismo. Bem 
antes de vir para esta Casa, digo a V. Ex• que, também soprado pelos ventos 
populars que acabaram chegando ao meu Estado, já o conhecia ejâ o admira
va. É justa, portanto, a revolta que V. Ex• apresenta, neste momento. E, ao 
urílíz~rr-se da trib-una para-repor as coisas nos seus devidos lugares e nos seuS 
devidos termos, V. Ex' o faz com justeza e correção. Quero que aceite, por
tanto, a minha total solidariedade. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado a V. Ex•, nobre Senador 
Henrique San til lo. Sua manifestação é importante nesta hora em que verifica
mos a dificuldade de se fazer a vida pública neste País, os percalços que a nos
sa geração tem encontrado, sobretudo, nobre Senador Henrique Santillo, 
aquela geração em Minas Gerais, que conseguiu romper-o tradicionalismo do 
meu Estado. Mui to obrigado a V. Ex' 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex•, nobre Senador Itamar Fran-
co. 

O Sr. José Fragel/i - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador José Fragelli, ouvirei o Senador 
Humberto Lucena, primeiramente e, em seguida, V. Ex•, com muito prazer. 

O Sr. Humberto Lucena- Surpreende-me, nobre Senador Itamar Fran~ 
co, que o jornalista Villas-Boas Correia, com o gabarito intelectual que tem, 
com notável experiência -profissional, faça tamanha injustiça a V. Ex' Nós 
aqui estamos, seus companheiros de Bancada, para dar o nosso testemunho 
de sua atuação desassombrada, dinâmica, brilhante, não só no plenârio, 
como nos órgãos técnicos do Senado Federal. V. Ex', pelas suas atividades 
parlamentares, tem feito jus à extraordinária vitória que o povo mineiro lhe 
deu nas eleições de 1974, e V. Ex', não fosse quem é, não tivesse o valor políti
co que tem, evidentemente que não teria sido alvo daquela consagração. E o 
que nós, seus colegas de Bancada, esperamos- como bem acentuou o nobre 
Senador Agenor Maria - é que, em 1982, novamente o povo das Minas Ge
rais lhe dê mais uma promoção na sua vida pública. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Caro Líder Humberto Lucena,jâ tive a 
oportunidade de agradecer a V. Ex' pela oportunidade que me deu para usar 
da tribuna. Muito obrigado pela sua manifestação, como a de outros, amiga, 
carinhosa e necessária neste momento. 

Senador José Fragelli, com muito prazer ouço V. Ex.'. 

O Sr. José Fragel/i - Senador Itamar Franco, falo em meu nome e no 
dos Senadores do meu Partido presentes: Saldanha Derzi, Alberto Silva, Vai
don Varjão, Affonso Camargo, todos nós nos solidarizamos com V. Exf, e 
subscrevemos todas as referências feitas pelos Senadores, companheiros do 
Partido de V. Ex• E, da minha parte, falando em nome de todos, quero mani
festar a estranheza de uma referência a V. Ex•, como essa feita pelos jornalis~ 
tas. Nós subscrevemos, repito, tudo o que disseram os seus companheiros de 
Partido. Eu que em tão poucos meses estou convivendo com V. Ex'", tendo 
admirado em pessoa essa correção, que não é tão comum em muitos homens 
públicos. Acima dessa correção, dessa postura, acima desse dinamismo, desse 
espírito de luta, está o idealismo de V. Ex', bem lembrado aqui pelo Senador 
Henrique Santillo, e nós somos todos testemunhas de que, por esse seu ideaR 
l_ismo V. Ex• esteve a ponto de sacrificar a sua própria carreira política, meses 
atrás. Isso é muito raro num homem público. É preciso reconhecer numa pes
soa como V. Extt o político que valoriza e dá novo alento à classe política bra
sileira. Por esse seu idealismo, além das outras qualidades, além da ação que 
V. Ex• tem desenvolvido, V. Ex• é um homem não só credor da nossa con
fiança, da nossa admiração, V. Ex• é um homem que levanta a todos nós, os 
políticos, no conceito da Nação. 

O Sr. Nilo Coelho - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Senador José Fragelli, em poucas 
palavras, pela emoção, terei que agradecer a V. Ex•, que faz esta manifestação 
em nome do Partido Popular, partido com que nós temos convivido, aqui, 
tão irmãmente, partido com o qual eu tentei fazer com que Minas Gerais en
tendesse que poderíamos caminhar juntos, exatamente para romper aquilo 
que nós queremos. Mui to obrigado a V. Ex' e aos seus companheiros de par
tido. 

Com muito prazer, ouço o prezado Líder do Governo, Senador Nilo 
Coelho. 

O Sr. Nilo Coelho -A âspera caminhada do homem público, neste País, 
é ch~:i'a de tropeçós. Imagino em Minas Gerais, no dia de hoje, quando são 
quebradas as barreiras tradicionais, como homens como V. Ex' devem inco
modar aos tradicionais. V. Ex', homem que vem da mais legítima expres,são 
do povo, deve causar espécie e deve causar incômodos~ Então, deve V. Ex' 
pairar bem alto por sobre tudo isso. Não deve ter a tortura e a amargura des
sas coisas. Papel foi feitO para receber tinta, preta e vermelha, de quem tem 
consciência e de quem não tem consciência. Agora, a nós é reservado o direito 
de virar a página, porque a nossa caminhada é áspera, a nossa carnint,ada de 
homem público é esta, cheia de tropeços, sempre. Mas, nós temos um hori
zonte, temos um horizonte bem amplo, porque temos uma construção, temos 
um compromisso. Neste plenário, nesta Bancada, que eu lidero, tenho diver
gido muito de V. Ex•, mas o seu comportamento e um seu trabalho nesta 
Casa consagra uma vida pública - a sua passagem na Comissão de Energia 
Nuclear. Vire a página, Senador, vire a página e guarde consagrada a sua 
atuação na vida pública brasileira. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Nilo Coelho, eu deveria encer
rar com o seu aparte, um aparte que levo, nesse final de mandato, com grande 
carinho, porque partiu de V. Ex' Como disse, temos divergido neste ou na
quele aspecto doutrinário, mas V. Ex• diz muito bem, o homem público, 
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sobretudo o homem público no Brasil, tem que estar acostumado a essas as
perezas, a essas dificuldades inerentes à nossa jornada. 

Mas, às vezes, Senador Nilo Coelho, a nossa alma não suporta análises 
como fez ontem esse jornalista do Jornal do Brasil. Por mais importante que 
ele seja, por mais importante- que alguns jornalistas se julguem, ninguém
eu não permitirei istO enquanto estiver aqui- vai negar a dedicação que tive 
no Senado Federal. V. Ex• lembrou um aspecto da minha vida na Comissão 
Parlamentar de Inquérito, ninguém vaí n-eg-ai' qúe aQui trabalhei sempre com 
os olhos voltados para o meu Estado. 

Sr. Presidente- encerrando - ninguém se iluda neste País e nem este 
jornalista, que as eleições de Minas Gerais serão decididas em gabinetes fe
chados, na velha luta tradicional do PSD e da UDN. Minas mudou, Sr. Presi
dente; há uma nova geração surgindo em Minas Geraís; hâ um processo cres
cente de urbanização num Estado que tem um fluxo migratório dos maiores 
deste País, e ninguém se iluda: a eleição mineira vai ser decidida como foi a de 
1974 e 1978, nas ruas, nas praças públicas, nos comícios, no contacto do cida
dão com o seu eleitorado. Ninguém vai ganhar porque é tradicional, é fidal
go; vai ganhar aquele que conseguir sensibilizar o eleitorado mineiro, nas 
suas mensagerls. Não basta rã, Sr. Presidente -:-_eu já tenho dito isto, respei
tando inclusive a força do Governo de Minas Gerais - não bastarâ apenas 
vestir a camisa da Oposição e dizer que é Oposição; vai ser necessário muito 
mais para ganhar a eleição em Minas Gerais. E ela não serã ganha em gabine
tes e só com as figuras tradicionais. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Alberto Silva- Sr. Presidente, peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a palavra, como 
Líder, ao nobre Senador Alberto Silva. 

O SR. ALBERTO SILVA (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, não vou tomar mais do que um mi
nuto, para fazer um registro e um apelo. O registro é motivado pelo que leio 
no Correio Braziliense de hoje, "Energia sobra - diz Ministério", e relata 
que as estatísticas estão mostrando que, por exemplo, para o Estado do Rio 
de Janeiro foi previsto ·um aumento do consumo de energia da ordem de 10%, 
e, no entanto, registrou-se apenas 4,5 a 5%, o que revela, segundo diz o Minis
tério, o fato de que houve uma diminuição de energia, porque houve um de
cesso na economia do Estado. E revela mais que em todo sul do País houve 
um decréscimo de consumo de energia. 

Este é o registro. 

Agora, o apelo é pelo fato de o Ministério ter decido que vai adiar a 
construção da Usina Nilo Peçanha 11, no rio Paraíba, usina essa que conheço 
desde os tempos de estudante de engenharia elétrica, usina de 1,5 milhão de 
quilowatts, duas vezes e meia a Usina de Angra I, e uma vez e um pedaço a 
Usina de Angra II, colocada bem no centro de carga da região do Grande 
Rio. Adlar-se a construção dessa usina sob a alegação de que houve um de
cesso de consumo de enegia, e conclui, bem no fim, dizendo assim: 

••Por que vamos construir usina, se está sobrando energia?" 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, principalmente os nobres Senadores 
do Estado do Rio de Janeiro ... 

O Sr. Nelson Carneiro - Permite V. Ex' um aparte'? 

O SR. ALBERTO SILVA- Ouço V. Ex•, com todo o prazer. 

O Sr. Nelson Carneiro ,....-Queria transformar o apelo de V. Ex• num protes
to. Não basta apelar às autoridades para que não se cometa esse crime contra 
o Estado do Rio de Janeiro, mas se proteste contra esse crime que se quer per
petrar. Realmente, o decréscimo resulta exatamente tio alto preço da energia 
elétrica que cada dia aumenta neste País. E, naturalmente, o cidadão hoje -
e as estatísticas provam que as maiores Contribuições são para alimentação e 
remédio - a cada dia diminui mais o corisumo de energia em sua casa, por
que a cada mês a energia sobe 10, 25%- subiu 27% no último mês. De modo 
que felicito V. Ex• pelo seu pronunciamento, mas não o aceito apenas como 
um apelo; quero que V. Ex• transforme isso num protesto em nome de todo o 
povo do Estado do Rio de Janeiro. 

O SR. ALBERTO SILVA - Muito obrigado, nobre Senador Nelson 
Carneiro. 

Acho que V. Ex• tem razão. Seria e será mesmo um protesto, mesmo 
porque tem-se defendido aqui, tem-se discutido aqui a construção das usinas 
nucleares, exatamente na região dos grandes consumidores. Costuma-se justi
ficar a presença das Usinas de Angra I, 2e 3 ao lado do Grande Rio, pela car
ga ali presente e, por conseguinte, a eliminação das grandes linhas de trans
missão. Essa usina estâ montada no centro da carga, dentro do rio Paraíba, 
uma usina de um milhão e quinhentos mil quilowatts. 

O Sr. Agenor Maria - Permite V,_ Ex• um aparte? 

o SR. ALBERTO SILVA - Com prazer, nobre Senador. 

O Sr. Agenor Maria- Senador Alberto Silva, tenho a impressão de que 
o Governo perdeu a bússola da administração deste País, e estâ, a esta altura 
dos acontecimentos, à deriva, sem saber para onde vai. Veja V. Ex' que a 
energia nuclear é três vezes maís cara do que a energia hidráulica; veja V. Ex• 
que para a energia hidráulica nós temos realmente condições, tecnologia, 
know-how enfim, para desenvolver e proceder toda essa carga extraordinária 
que nós temos de energia hidráulica. O que faz o Governo? Eleva em 120% o 
preço da energia, elevação acima da possibilidade do poder aquisitivo da 
massa de assalariados brasileiros, fazendo com que diminua o consumo, 
forçado pela alta da energia; pára com a construção de uma usina, em detri
mento da economia nacional e promove a energia nuclear, para a qual não te
rnos tecnologia, não temos sequer capacidade financeira para desenvolver. 
Portanto, a minha impressão é de que o Governo perdeu na realidade toda a 
sensibilidade administrativa, e não sei para onde ele vai i1os arrastar. Quero 
congratlllar-me com V. Ex•, e posso afirmar que na minha área do Nordeste, 
onde o salário mínimo é de Cr$ 6.712,00, este assalariado e milhões de outros 
nordestinos que neril- este salário tem, são subassalariados, jâ não têm mais 
energia elétrica. Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Alberto Silva - Nobre Senador, muito agradecido pela inter
venção, e muito agradecido também ao nobre Senador pelo Rio de Janeiro, 
Nelson Carneiro. 

Queria concluir, Sr. Presidente, apenas colocando a questão no seguinte 
ponto: se "há um decesso de consumo de energia que pode revelar o fechamen
to de fábricas, o deSemprego, isto a todos nós interessa que seja apenas aci
dental, e que no menor espaço de tempo possível retornemos à nossa escala 
de desenvolvimento. E, ao invés de fechar fábricas, vamos abri-las. Agora, 
não vamos cair naquela de dizer que brasileiro só fecha porta depois de rou
bado. Está na hora:· se podemos fazer usina "agora, vamos fazer, porque, nun
ca é demais a energia:, principalmente aquela energia que se diz tanto deve es
tar colocada no centro da carga, no centro do consumidor. A Usina Nilo 
Peçanha II, que interessa não só ao Rio de Janeiro, ao Grande Rio, a São 
Paulo, a toda região que se concentra de carga, em volta daquele enorme con
glomerado humano, acho que deve ser construída imediatamente, por motivo 
até de segurança nacional. E não seria pelo fato de ter havido uma dimi
nuição do consumo de energia que vamos agora adiar a construção de uma 
usina que demanda tempo, que requer tempo, maturação, para se concluir, 
mas uma usina eviderúemeilte muito mais barata do que uma usina nuclear, 
exatamente porque todas as obras de engenharia já estão prontas, o reserva
tório já está pronto, é uma questão de aumentar apenas o reservatório para 
fazer a casa de fOrça número 2, jã que tem a Nilo Peçanha I. Basta aumentar 
o reservatório e montar a segunda casa de força. 

Mas, a minha preocupação é que, havendo no próprio Rio de Janeiro, 
onde tem um enorme consumo de carga, se adie a construção de uma usina, 
eu fico com medo de a minha usina de Boa Esperança, que tem apenas 100 
mil quilowatts instalados, e que ainda se pode instalar 2 turbinas mais, aí que 
se adie, e aí vai-se fazer cóm que o Piauí, o Maranhão e toda aquela região fi
que à mingua de energia, porque se pretende adiar a construção de usinas hi
drelétricas baseado num fato tipicamente passageiro, que é a diminuição do 
consumo de energia. 

O Sr. José Fragelli - Permite V. Ex~: 

O SR. ALBERTO SILVA- Ouço V. Ex•, Senador José Fragelli. 

O Sr. José Fragelli- Apenas para dizer o seguinte: com essa manifes
tação do Governo, através de um dos seus Ministros, não estará ele confes
sando que não acredita na recuperação da economia brasileira? 

O SR. ALBERTO SILVA..:.. O que é uma pena. 

O Sr. José Fragelli - E que essa recessão não é provisória mas vài ser 
prolongada? É a pergunta que deve-se deixar. Só isso que queira ressaltar no 
oportuno pornunciamento de V. Ex'-

O SR. A[lfERTO SILVA- Nobre Senador José Fragelli, V. Ex• botou 
o dedo bem em cima da questão. Nós todos queremos que isso.seja passagei
ro. E, por conseguinte, não vamos deixar de construir uma usina porque es
tão diminuindo o consumo de energia. Nós esperamos que, em breve, o País 
retome a sua escalada de desenvolvimento, porque vamos precisar urgente
mente de energia que nos está sendo subtraída, neste instante, por uma ques
tão de deformação de ótica, no futuro do País. 

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex."? 

O SR. ALBERTO SILVA - Ouço V. Ex•, nobre companheiro e enge
nheiro Senador Itamar Franco. 
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O Sr. Itamar Franco- Nobre Senador, somente para cumprimentar V. 
Ex' Mas veja o aspecto curioso do problema que se passa com a Usina Nilo 
Peçanha, no Estado do Rio de Janeiro. E que o Programa Nuclear Brasileiro 
foi lançado exatamente para quê? E sobre quê? Dizia-se que, na Região Su
deste, a região de Minas Ger-ãis, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santp, 
essa usina estaria com o seu pontecial hidráulico esgotado no ano de 1990. 

O SR. ALBERTO SILVA- Exatamente. 

O Sr. Itamar Franco - Esse foi um dos fundamentos para que se utili
zasse .. ~ 

O SR. ALBERTO SILVA- Exatamente. 

O Sr. Itamar Franco - ... a construção das usinas nuc1.eares. Ora, com o 
crescimento praticamente negativo do setor de energia, e quando ~ ELE
TROBRÃS vem agora e cancela a construção de uma usina prevista para ini
ciar suas obras em 1982, com término em 1986, é de seestiaitlia-r o quê? o 
crescimento sim, do setor energético. Mas é de se estranhar que se continue 
dando esse impulso veloz ao Programa Nuclear. O Programa Nuçlear tem as
pectos curiosos. E ainda ontem eu lembrava, aqui, ao SenitÇo Federal, qui 
começou com o preço de KW de 510 dólares, passou, em 1979, ao preço 2.000 
dólares, para Angra 2 e Angra 3, para 2.600 dólares, veja V. EX:'• e o Governo 
Federal agora dá, numa nota oficial, que o preço do KW e~tã. na base de 
1.400 dólares. É estranho, porque com a inflação de ordem interna, de ordem 
internacional, o preço do K W nuclear tivesse caído. Mas o que estranho, exa
tamente, e me permiti interferir no excelente discur~o de V. Ex•, é exatamente 
esta colocação: falou-se, previu-se o esgotamento do potencial para 1990, e 
hoje se cancela a construção de uma usina hidrelétrica. E mais ainda, nobre 
Senador Alberto Silva: é que o próprto Secretário-Geral da Comissão Nacio
nal de Energia havia esclarecido há poucos meses, senão há menás do que 
dois meses, que nós tínhamos aínda um potencial de 3.000 megawatts- veja 
V. Ex'- podendo atingir ainda 4.000 megawatts, para justificar que o Pro
grama Nuclear Brasileiro deveria sofrer uma desaceleração. Era o aparte que 
queria dar. 

O SR. ALBERTO SILVA - Muito obrigado a V. Ex•, nobre Senador 
Itamar Franco, pelos conhecimentos que tem do assunto e pelo excelente 
aparte que dá no momento em que faço este registro, este apelo ou este pro
testo, como bem quer o nosso eminente Senador Nelso.n Carn'çiro. 

O Sr. Milton Cabral ~ Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALBERTO SILVA - Ouço V. Ex•, nilbre Senador Milton 
Cabral. 

O Sr. Milton Cabral- Em apoio à tese que V. Ex• está defendendo, eu 
queria acrescentar um dado, num aparte muito rápido. E que está na hora, 
ilustre Senador, de nós forçarmos até o incremento da energia elétrica. Hoje é 
pacífico o entendimento de que, em vârios setores industriais, é inteiramente 
possível substituir o cOnsumo de petróleo por elêtricidade. 

O SR. ALBERTO SILVA- Exatamente. 

O Sr. Milton Cabral- Há certos setores que podem ir até a 90, 100%, 
porque a geração de vapor e cal'Or pode ser feita por eletricidade. O problema 
grave é que o Brasil está gastando cerca de 10 bilhões de dólares( ano na im
portação de petróleo. Então, na medida em que nos substituirmos cada- di
gamos - cent mil barris de petróleo por eletricidade, ou por outro combustí
vel nacional, evidentemente que vão sobrar aí alguns milhões de dólares que 
poderão reverter em benefício da economia nacional e até ajudar na dimi
nuição do nosso endividamento e aliviar a pressão do balanço de pagamen
tos. 

O SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado, nobre Senador Milton 
Cabral. 

Concluo, Sr. Presidente, fazendo o apelo ou o protesto ao Ministro ~s 
Minas e Energia, porque esta não foi ádecisão da ELETROBRAS, é uma de
cisão do Ministério de Minas e Energia que vai adiar a construção. O apelo 
ou protesto é no sentido de que, ao invés de se adiar a construção da usina 
Nilo Peçanha II, faça-se um esforço e se recomece, não só pela oportunidade 
que isto representa para o desenvolvimento daquela região, como para a 
quantidade de empregos numa hora em que está havendo um tal número de 
desempregados, principalmente nas regiões de maior concentração humana, 
como é o caso do Rio de Janeiro. 

Era o registro que desejava fazer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.} 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Sobre a mesa, expediente que 
vai ser lido pelo Sr. 19-Secretãrio. · 

São lidos os seguintes 

PARECERES 
PARECERES N•s 907 e 908, DE 1981 

PARECER N• 908, DE 1981 

Da Comissão de Finanças, sohu o Ofíclq "S" n. o 22/81 
(n. 0 452/81, na origem), dll SenhOr Gm-emadot dO Esta
do do Rio de Janeiro, s<>licitalulo aatOtll!llção patu. contra
tar empréstinw externo, _no valor de US$ 16Z,GOO,OOO.OO 
(cento e sessenta e dois mllhões de dólares norte ameri
canos), destinado à Compa.llhla do lltetropolltllno cló Rio 
de Janeiro - METRO. 

Rela.tor: Senador Tancredo Neves 

o senhor O<>vernador do Estado do- Rio do Janeiro-, .soli
cita ao senwo Federal, nos terinos do art. 42, Item IV, da cons
tituição, a competente autorização para que aquele Estado- possa 
contr~tar uma operação de empréstimo externo, no valor de 
US$ 162,000,000.00 (cento e sessenta e dóis zn.ithões d<! dólares 
norte-·amerlcanos), ou o qui valente em outras moedas, dé Pi'li1-
eipal, para atender aos oomproml.s.>o• f!naneelro• externos, decor
rentes do Projeto de Implantação do METRO-RI<!. 

2. Trata-se de Operação constante da prop<ll<ta de Bpjllo fi
nanceiro do Governo Federal, ao Programa de Dispêndios Globais 
dil. Cúmpanhla do Metropolltane~ do Rio de Janelró para o ~rren
te ano (EM n. o 48/81). 

3. O esquema de apoio financeiro para o :ME'I'ltO - RJ, é 
o seguinte: 

a) Aporte Direto M Recursos- Cr$ S.000,0 milhões provenien
tes de Encargos Gerais da União, atrav'és da. Empresa Bra.s!Ielra 
de Transportes Urbano.s - EBTU; 

bJ Avais da União - aval :Para Or$ 1.248,5 mllhõe& <le finan
ciamento de importação de bens e serviços con.signados à Com
panhia; ~tia. para empréstimos e:tternoo em moocta. hó total 
de Cr$ 13.768,3 milhões dos quais US$ 162,0 milhões a serem leva
dos pelo Estado do Rio de Janeiro e USS 201a mllhões pelo 
Munleípio, ambos para transferência "" METRO, pelo Estado. e 
Município, como correspondentes aportes ao capital da COmpanhia. 

4. Por Fontes de Recursos, temos cs seguintes itens: 

De Responsabilidade da Comoanhia 
Recursoa: Própr~os 
F!nanc)•'llento Interno 
Financiamento Externo de Bens e Serv!cos 

De Responsabilidade do Estado 

Valor: Cr$ milhões 

5.097,4 

2.142,6 
1. 706,3 
1.248,5 

Recru:sos Orçamentários 
P•J:ticipação do Estado - PME 
Empréstimo Interno 
Empréstimo Externo CUS$ 162,0 milhões) 
Saldo Empréstimo Externo EM-Í!5/80 (US$ 23,7 

milhões) 

De Res-,onsabilidade' do I\Iunicípio 

Empréstimo Externo (US$ 20,0 milhões) 
Saldo Empré.<timo Externo. EM 45/80 (US$ 20,0 

milhões) 

De RespoDGabiUdade da União 

TOTAL 

28.810,4 

10.503,3 
1.258.9 
3.000,0 

13.255,3· 

1. 792,9 

3.026,0 

1.513,0 

1.513,0 

5.000,0 

41.933,8 

5. Com o valor global acima - Cr$ 41.933,8 zn.llhões -, a 
empresa pretende atingir, em 1981, a.s seguintes meta.s: 

a) Linha 1 

- Operar o trecho Estácle--Botafogo, à exeeção da Estação 
Carioca. 

- Operar em sistema dlreto o trecho Estác!o-Engenho Velho, 
à exceção da Estação Afonso Pena. 

- Abrlr ao público a Estação Largo do Machado. 
- Operar os sistemas de automação no trecho Estác!o-.Bota-

togo, para redução do intervalo entre trens. 

b) Linha 2 

- Operar o trecho Estáclo-Maraeanã. 
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- Operar a IJnha 2, à exceção da Estação Triagem. 

c) Pré-METRõ 1 

Operar o Pré-~TRô 1, de Maria da Graça a Acarl. 

d) Concluir a construção. do Centro de Manutenção, 

6. Por outro lado - esclarece a EM n.o 48/81 - "os r_ecurso;s 
decorrentes dos empréstimos externos em moeda, somente poderão 
ser utilizados para liqüidação de compromissos externos do 
METRO-Rio, não estando, portanto, disponí~.'eis para outros gastos. 

7. Passemos ao exame da ppsição financeira do Estado, para 
compatibilizarmos a viabilidade da presente operação, em função 
das normas traçadas por esta Comissão: 

7a. Dívida Interna (Poo.: 31-7-81): 

a.1 Intralimite 
a.2 Extralimlte 

=Cr$ 43.654.363.163,37 
= Cr$ 19.882.373.809,42 

Tctal da Divida Interna = Cr$ 63 . 536 . 736 . 945,79 

7b. Dívida Externa <Pos.: 31-7-81). 
b.1 por títulos = Cr$ 251.380.001,80 

= Cr$ 16.954.000.000,00 b.2 por contratos 

Total da Dívida Externa = Cr$ 17 205 380 001,80 

7c. RESUMO: 

Dívida Intralimite 
Dívida Extralimite 
(Interna + Externa) 

=Cr$ 43.654.363.136,37 

=Cr$ 37.4!87.753.811,22 

PARCELA 
54,07% 

45,93% 

Dívida Global 
(Interna + Externa) ~ CrS 30 742 116 947,59 100,00% 

7d. Limites de endividamento, em função daas Res. n.oo 62/75 
e 93/76. 

d.l Posic;ão õ'a receita - Valor: Cr$ mil 

receita total arrecadada até 31-12-80 .. ... .. Cr$ 102.175.420,2 
(-) operações de crédito realizadas em 1980 . Cr$ 19.680.603,9 
receita Jfquida = .. . . . ... .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . Cr$ 82.485.816,3 
<+l correção da receita líquida até 31-7-81 . . Cr$ 39.551.948,9 
receita liquida para efeito de cálculo.s = . . . . . Cr$ 122. 037.765,2 

d.2 ~mites regulamentares (pos.: 31-7-81 Valo.r: Cr~ mil. 
! Administração direta) 

Ano 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

I - Montante Global .. . .. . .. . ... ... . .. . Cr$ 85.426.435,6 
II - Responsai:lllidade por títulos .... -... Cr$ 42.713.217,8 
IIr-- DiSpêndio máximo anual ....... ···-- Cr$ 18.305.664,8 
IV - Crescimento Real .. . .. . .. .. .. .. . .. Cr$ 24.407.553,0 

d.3 Situação real (pos.: 31-7-81) 

I - Montante Global .................. . Cr$ 
CrS 
Cr$ 

43.654.363,1 
43.614.140,7 
14.753.251,6 

II -- Responsabilidade por Títulos .... . 
III - Dispêndio 11'Iáximo anual ... . 
IV - Cre~cim::orlto Real . . . . . . . . . .... . <~-Cr$ 138.640,4 

e) Perfil de ,ag.amento da díYi:oia. 
Valor: Cr$ 1,00. 

Dívida Interna '!Jívida E;,-:.t_erna Total dispén di O 

10.237.264.025 49 462.8óP.õ00,18 10.700.114.525,67 

13. 633. 710.149,51 509.538.000,18 14.143.248.149,69 

11.061.227.138,44 51)'.) . 538". 000,18 11.570. 765.138,62 

9 .126. 929. 966,13 5C9. 53_8. 000,18 9. 636.467. 966,31 

6. 964. 539.434,33 1. 627. 384 .1.~>:1.1:3 8.591.923.588,51 

Após 18.326.299.861,12 13. 73"2 .IJ4~. 846,90 32.108.343.708,02 1985 

S. Conclusõe-3 

Sa. Quanto ao dispêndio anual máximo Citem III art. 2.0 

Res. 62/75) possui o Estado do Rio de Janeiro um limit-e regula
mentar máximo de Cr$ 18.305.664,8 contra um dispênJio anual 
previsto de Cr$ 14.753.251,6, existindo uma margem·· disponível 
de Cr$ 3. 552.413,2 para novos encargos; 

Sb. No cálculo desse dispêndio foram considerados os en
ca<gos da divida interna (intra + extra) e da divida externa; 

Se. No pedi! da dívida (1981/85), as amortizações de cada 
exercíio, para toda a divida, se apresentam inferiores e decre·s
,l:lentes ao limite estabelecido pelo Item m do art. 2.0 da Res. 
n.o 62/75, calculado em função da receita corrigida de 1980; 

8cl No perfil de pagamentos futur~.s, não foram consideradas 
as parcelas do empréstimo externo em pauta. Entretanto os 3 
ou 4 primeiros anos, que· coincidem com o periodo da análise, serão 
pagos apenas os juros (período de carência) o que não compromete 
o desembolso do Estado. 

Se. O empréstimo se destina à amortização de operações an
teriores, não havendo, portanto, novos investimentos. 

8f. Ass!m, em !unção do saldo existente para o dispêndio 
anual em 1980, verifica-se que o EstP.óo possui margem para novas 
contratações. 

9. Para atender as disposições do Regintento Interno e da Ie
gl.slação pertinente, foram. auexados ao processado os seguintes 
documentos: 

a) cópia da Lei Estadual n.• 414, de lO de abril de 1981, auto
rizando o Poder Executivo contratar uma oreraçõ.o de crédito 
externo até o montante de US$ 162,000,000.00; 

b) Aviso n.o 543, de 4 de junho de lSSl, da SEPLAN, reconhe
cendo o caráter prioritário da operação bem como a capacidade 
de pagamento do Estado; 

c) Exposição de Motivos 11,0 158, de 30 de julho de 1981, do 
Senhor :!:l.iinistro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao 
S.enhor Presidente da República. propondo o seu encaminhamento 
ao Senado Fed-éral, para os fins do art. 42, item IV, da COnstituição; 

d) Ofício (F!RCE - 81/138) do Departamento de Fiscalização 
e Registro de Capitais Estrangeiros, credenciando a operação em 
pauta, conforme atribuições conferidas pelo Dec. n.o 24.128, de 
29-10-79. 

e) comportamento da dívida Estadual (Interna e Externa); e, 

f) Exposição de Motivos (n.0 48/81) conjunta, aprovando o 
esquema de apoio do Governo Federal para 1981, à Companhia 
do Metropolitano do Rio de Janeiro. 

10. ·O exame das condições. crediticias da operação será efe
tuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central do Bra.sil, nos termos do art. 1.0 , inciso II, d.o Dec. n.O 
74.157, de 6 de junho de 1974, assim que aj}resentada a respectiva 
minuta de contrato com o grupo financiador. 

11. Por fim, o Senhor Presidente da República autorizou o 
Senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro a dirigir-se, ao 
Senado Federal, na forma do art. 42, item IV, da Constituição. 

12. No caso, foram cumpridas as exigências do Regimento 
Interno (art. 403, alíneas a, b e c). Assim, opinamos favoravel
mente à solicitação, nos termos do _seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.• 149, DE 1981 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a 
contratar operação de empréstimo externo, no valor de 
US$ 162,000,000.00 (cento e sessenta e dois milhões de 
dólares) destinada à C01npanhia do Metropolitano do Rio 
([e Janeiro. 

O Senado Federal resolve: 

, Art. 1.0 É o Governo do Estado do Rio de Janeiro âutorizado 
a realizar, com a garantia da União, uma operação de emprést~o 
externo, no valor de US$ 162,000,CDO.C!l (cento e sessenta e dols 
milhões de dólares) ou o equivalente em outras moed;;ts, de pl'in
clpal, junto a gru.po financiador a ser indicado sob a orientação 
do :Ministério da Fazenda e do Banco C-entral do Brasil, a ser 
utilizado como aparte do Estado ao capital da Companhia do Me
tropolitano do Rio de Jan-eiro - METRô1 para atender os--com
promissos financeiros externos, decorrentes do Prójeto de Iriiplan
tação do METRO do Rio de Janeiro. 

Art. 2.0 A operação realizar-se-á nos tennos aprovados pelo 
Poder Executivo .Federal, inclusive o exame da:; condições credi
ticias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em 
articulação com o Banoo Ceritral do Brasil, nos termos do art. 1.0 , 

item II, do Decreto n.0 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas 
as dem.ais exigências dos órgãos encarregados da execução dà 
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polft!ca econõ:mlco-financelra do Governo Federal, e, ainda, o 
disposto na Lei Estadual n.O 414, de 10 de abril de 1981. 

Art. 3.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Sala das ComiS\Sões, 1.0 de outubrO-de 1981.- Gabriel Hermes, 
Presideilte, em exercido- Bema..rdino Viana, Relator- Tancredo 
Neves- Affonso Camargo - Pedro Sim:on- Lomanto Júnior-
1\Ia.uro Benevides -1\Iartins Filho- Benedito Canellas. 

PARECER N.• 908, DE 1981 

Da Comissão de ConstitUição e .Justiça, sobre o Pro .. 
jeto de Resolução n.0 149, de 1981, da Oomissão de Finan,.. 
ças que 11autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
a contratar empréstimo externo, no valor de US$ ....... . 
162,000,000.00 (cento e sessenta e dols milhões de dólares) 
destinado à Companhia do Metropolitano do Rio de Ja .. 
neiro". 

Relator: Senador Tancredo .Neves 

A Comissão de Finanças, nos termos regimentais~ apresen
tou Projeto de Resolução, pela qual fica "o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro autorizado a realizar, com a garantia da União, 
uma operação de empréstimo externo, no valor de US$ ......... . 
162}000,000.00 (canto e sessenta e dois milhões de dólares) ou o 
equivalente em outras moectrus, de principal, junto a grupo :finan
ciador a ser indic3.!do sob a orientação do Ministério da Fazenda 
e do BancO Central do Brasil, a ser utilizado como- aparte do Es
tado ao capital da Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro 
para atender os compromissos financeiros externos, decorrentes 
do Projeto de Implantação do METRO - RIO". 

2. A operação de . crédito, na conformidade do artigo 2.0 do 
referido projeto, "reallzar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder 
Executivo 'Federal, inclusive o .exame das condições creditícias da 
operação a ser efetuado pelo Minlstér!o da Fazenda, em articula
ção Com o Banco Central do Brasil1 nos termos do art. 1.0 , item 
II, do Decreto n.O 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as 
demaiS exigências dos órgãos encarregados da execução da pOlítica 
econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na 
Lei Estaduál n.0 414, de 10 de abril de 1931". 

3. Para atender as disposições do Regimento Interno e da 
legislação pertinente, foram anexados ao processado os seguintes 
documentos, além dos exigidos pela Comissão de Finanças, "''·
forme o exame dO parecer daquela Comissão: 

a) cópia da Lei Estadual n.0 414, de 10 de abril de 1981, auto
rizando o Estado a contratar uma operação de crédito externo 
até o valor de US$ 162,0 milhões; 

b) Aviso n.0 543, de 4 de junho de .1981, da Sl!lPLAN, reconhe
cendo o caráter prioritário da operação bem como a capacidade 
de pagamento do Estado; 

c) Exposição de Motivos n.O ,158, de 30 de julho de 1981, do 
senhor MinJstro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao 
Senhor Presidente da República, propondo o seu encaminhamento 
ao Sejlado Federal, para fins do art. 42, item IV, da Constituição; 

d) Ofício· (FmCE-CREDE) do Departamento de Fiscalização 
e Registro de Capitais Estrangeiros credenciando a operação. em 
pauta, com base nas atribuições conferidas pelo Dec. n.O 65.071, de 
27-8-69, e pelo Dec. n.O 84.128. de 29-10-79; 

e) comportamento da dívida Estadual (Interna e Externa); e, 
f) Exposição de Motivos (n.O 48/41) - conjunta - apro

vando o esquema de apoio do Governo Federal para 1981, à Com
panhia do Metropolitano do Rlo de Janeiro. 

4. como se verifica do exposto, a matéria foi detalbada
mente examinada pela Comissão de Finanças, que, após cum
pridas todas exigências regimentais (art. 403, alfneas a, b e c), 
opinou pela aprovação da solicitação do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro, nos termos do projeto de resolução que apre
sentou, na forma do art. 108, I tem VI: 

5. No que compete a esta ComissãO examlnar - aspecto 
jurídico-constitucional - nada hã que possa ser oposto, podendo 
o projeto ter tra:mltação normal. 

Sala das Comissões, 14 de outubro de 1981. - Aloysio Chaves, 
Presidente·- Tancredo Neves, R~lator ~ Lázaro Barboza, vencido 
- Humberto Lucena - Leite Chaves - Nelson Cai'neiro - João 
Calmon - Benedito Canelas - Murilo Badaró - Amaral FUJ.•lan 
- José Fra,g-elli - Hugo Ramos, vencido - Raimundo Parente 
- Martins Filho - Aderbal Jurema. 

O SR. !'RESIDENTE (Passos Pôrto)- Os pareceres lidos vão à publi
cação. 

Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos pelo Sr. 1<?-Secretãrio. 

$ão lfdoi Os seguintes 

PROJETO OE LEI 00 SENADO No 305, OE 1981 

Elimiii;o.' :•'ll inelegibilldlllle d<i dirigente sindical q~~e 
tenha sido destituído·· ·do. se.ú cargo .. 

o congresso Nacíónál ··deêreta: 

, 1\rt. ,1.~ J!: ~revogad9. o. ite,m VIU ,do. art. 530 da Consolidação 
das Le!s" do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n,o 5,452, de !.0 

de maio de 1943. 

Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na ·data, de sua publlcaçiío. 

Justificação 
O objetivo do presente projeto é eliminar discri:mlnação con

tra dirigente sindical que tenha sido destituído do seu cargo. 
C'om se sabe, até a vigêncta do Decreto-lei n.0 925, de 10 de 

outubro de 1969, era a seguinte a redação do art. 530 da CiLT: 
"Art. 530. Não podem ser eleitos para cargos admi

nistrativos ou de representação econômica ou profissional, 
nem permanecer no exercfcio desses caigos: 

I - os que não tiverem definitivamente aprovadas as 
suas contas de exercício em cargos de administração; 

II - os que houverem lesado o património de qualquer 
entidade sindleal; 

III - os que não estiverem, desde dois anos antés, 
pelo menos, no exercício efetivo da atividade ou da pro~ 
fissão dentro da base territorial do s!ndlcato, ou no de
sempenho de representação económica ou profissional; 

IV - os que tiverem sido condenados por crime dolo
so· enquanto persistirem os efeitos da pena; 

v - os que não est!v'Ore:tn no goz<:l de seus direitqs 
politicos; 

VI - os que, pública e ostensivamente, por atas ou 
palavras, defendam os princípios ideológicos de partido 
político cujo registro tenha sido cassado, ou de associação 
ou entidade de qualquer natureza cujas atividades tenham 
sido consideradas contrárias ao Interesse nacional e cujo 
registro haja sido cancelado ou que tenha tido seu fun
cionamento suspenso por autoridade competente; 

VII - má condJ.it!J., 'devidamente comprovada.'~ 
A junta !Milltar que a&.mrniu a Presidência da Repú

blica quando o Presiciente . .Costa e Silva adoeceu, atravéa 
do re!erido necreto~el n~ct 925, de 1969, acrescentou ao 
art. 530 da CLT o ségülnté dispositivo: 

"VIIl..,..- os que tenham sido dest!ttúdos de cargo ad
mini,strativo .ou. de representação Slndlcs.l." 

Ora, assim ficaram deflnJtivamente lnelegíveis todos os líde
res sindicais que por qualquer motivo tivessem sido destituídos de 
cargo administrativo ou de representação sindical, sendo certo 
que até os condenados por crlme .doloso, na form!l, 'do item IV do 
mesmo artigo só são fnelegivels "enquanto persistirem os efeitos 
da pena". 

Nada mais inadmissível do que a norma draconiana contida 
no !tem VIII do art. 530 da CLT, cuja revogação se· lropõe, para 
democratização das eleições sindlea.ls. 

Sala das sessões, 15 de outubro de ·1981. - senador Franco 
Montoro. 

(As Oomtss6es de Constitu.ição e Justiça e. de Leuf$c 
làçdo Social.) · 

I'ROJETO OE LEI DO SENADO N• 306, DE 19SI 

. Ellroina o artlg<> n.O 157 da Lei n.0 6.880/80 de 9 de 
dezembro de 1980, Estatnto dos Militares. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 T·orna sem efeito o artigo 157 da Lei n.0 6. 880, de 9 
dé dezembro de 1!100, renumerando-se os seguintes. 

Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na data. de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Jostiflcação 

Pretende-se com este projeto sanar uma injustiça aos Mlli
iltBJI'eS q1:1e foram colocados em duas classes: os que ganham 
meno se os que ganham mais, embora no mesmo posto. 
. Estabelece a lei, em seu "rt!go 157, que "as disposições deste 
!Est~ttuto .não retroagem para alcançar situações definidas ante
riomnenffie à data ãe sua vigência." 
~ O princípio de que nenhuma. lei retroage para prejudicar é 

ulllla das Instittúções jurídicas mais justas deste pais, mas, quando 
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a lei, retroagindo, vai benef~ciar, no caso, inverteu-se o espirita 
da lei maior e, o mais grave cria uma diferenciação inaceitável, 
porque !nJ11sta e absurda, para com uma classe que lá vem de 
milito prejudicada neste pais, ~a honrada classe dos Militares da 
reserva· :remunerada e reformados. 

Eis ai, em suma. as razões .que ine levam a in.iciati:va da pro
posição, agora entregue ao exame dos emi:!lentes pares. 

Slllla das Sessões, 15 de outubro de 1981. - Agenor Maria.. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.0 6.880, D1E 9 iDE DiEZElMBRO DE 1980 
Dispõe sobre o Estatnilo dos MlJ.itares. 

ATt. 1S7. M dlsposições deste Estatuto não retroo.gem para. 
alcançar situações definidas anteriormente à data de sua vigência. 

(As Comissões de C.~itulçtio e Justiça e de Serviço 
Púb!fco Civil.) 

O SR. FifESIDENTE (Passos Põrto)- Os projetos que vêm de ser lidos 
serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

E lido e apro~·ado o seguinte. 

REQUERIMENTO N' 344, DE 1981 

Nos termos do artigo 36 da Constituição Federal, com a redação que lhe 
foi dada pela Emenda Constitucional nv 13, requeiro licença para tratar de as
suntos particulares, por 120 (cento e vinte) dias, no período de 16(10/1981 a 
13(02(1982. ~"-

Sala das Sessões, 15 de outubro de 1981.- Benedito Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Aprovado o requerimento, fica 
concedida a licença sollcitada. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunice Michiles- Evandro Carreira- Aloysio Chaves- Luiz Fernan
do Freire- Milton Cabral- Nilo Coelho- Gilvan Rocha- Jutahy Ma
galhães- Luiz Viana- João Calmon- Amaral Peixoto- Nelson Carnei
ro - Tancredo Neves- Benedito Ferreira- Benedito Canelas- Mendes 
Canale- José Richa- Leite Chaves- Jaison Barreto- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estã finda a Hora do Expedien-
te. 

Antes de dar início à Ordem do Dia, a PreSidência comunica ao Plenãrio 
que, no uso das atribuições que lhe confere o art. 52, item 6 dO Regimento In
terno, mandou retirar da pauta o Projeto de Resolução n9 28, de 1981, cons
tante do item 33, uma vez que os avulsos da Mensagem n9 86, de 1979, que a 
ele se referem, não for;üri- distribuídos aos Srs. Senadores. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item I: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 93 de 
1981 (apresentado pela Comissão de Ecõnomia como conclusão de 
seu Parecer nv 619, de 1981), que autoriza a PrefeitUra Municipal de 
Guaxupé (MG) a elevar em Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta-nfilhões 
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 620 e 621, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ra
mos; e 

-de Municípios, favorãvel. 

Em votação o projeto. 
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU C AR DOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs.· Senadores: 

Pelo ambiente reinante no Senado, pelo posicionamento dos Srs. Sena
dores nas suas bancadas, pela calma e tranqUilidade reinantes neste ambiente, 
estamos ouvindo até palpitar de corações aqui dentro, creio, Sr. Presidente, 
que, do conúbio dos três Partidos que assinaram o requerimento de ontem, 
foi· dado à luz um monstruoso.- _no sentido de grande- requerimento c_om 
que se ofereceu, aos pés do altar de Moleque, um sacrificado vivo. 

Creio, Sr. Presidente- e as coisas estão demonstrando- que, elidindo 
o que o requerimento inicial, de minha autoria, exatamente pedia, o requeri
mento e;.:.atamente pediu. O que não se queria é que fosse vitorioso o requeri
mento, mas o que não se pode elidir é que tenha sido vitorioso o seu autor. 

Sr. Presidente, Moleque, o ídolo semita que os cartagineses, os assírios e 
os semitas de antanho tinham como o seu ídolo e seu deus, Moloque, Sr. Pre
sidente, que foi um doS heróis da tomada de Tróia, Moleque que foi o massa
crador de Príamo, tem um altar nesta Casa agora. E os três líderes, não na 
bandeja de prata porque não me cortaram a cabeça, levaram-me vivo para sa
crificar no fogo sagrado, aos pés do deus Moloque. 

Sr. Presidente, também não me queimaram. Vivo estou aqui e quero ver 
se, de hoje em diante, vivas estarão as Maiorias desta Casa, as Maiorias es
parsas desta Casa, as Maiorias ocasionais desta Casa, as Maiorias forÇadas 
desta Casa. 

Continuo, Sr. Presidente, na minha estacada. Agora, sim, o deus Moto
que, vanitas. t•anitatis, vanitatum, tirou de minha companhia aqueles compa
nheiros que me ajudavam a verificar as votações, porque quanto à obstrução, 
era o PDS que tinha a aura desse procedimento, era o PDS que fazia obs
trução; eu apenas verificava os números das votaçõês. Mas se o deus Mola
que, Sr. Presidente, estã pensando que me queimou vivo, está enganado: 
quem não sabe tostar, queima as pontas dos dedos. Daqui para a frente, va
mos apresentar ao Senado aqueles que têm as pontas dos dedos queimadas. 

Sr. Presidente, a nossa pauta de hoje repete o mesmo projeto de emprés
timo à cidade de Guaxupé, em Minas Gerais. Verifico e chamo a atenção da 
bancada doS ilustres homens que estão hoje, Sr. Presidente, naquele requeri
mento e, devo dizer mais, aquele requerimento que eles acham que foi mons
truoso, no sentido de tamanho ... (O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

J ã estã na minha hora? 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex• tem 10 minutos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Estou de acordo. 
Sr. Presidente, há pouco eram 15 horas e 25 minutos ... 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - Eram 14 horas ... 
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, ninguém me tira a pala

vra, pelo amor de Deus. Não estou com o miolo frouxo, mas tem gente, ao 
derredor, com o miolo frouxo. 

Sr. Presidente, eram 15 horas e 25 minutos, quando V. Ex:• requereu à 
mesa 15 minutos de prorrogação do Expediente. Nós estamos falando às 16 
horas e 50 minutos. Foi V. Ex' quem desrespeitou o Regimento, mas como 
sou eu, o sacrificado vivo, o queimado que levaram aos pés do deus Moleque, 
o meu tempo corre ligeiro. 

Sr. Presidente, eu estava dizendo que as entranhas do Senado estão 
exaustas: produziram e deram à luz o monstruoso requerimento de ontem e 
não vão dar à luz em tão pouco tempo. Estão cansadas, exaustas, exangues, 
Sr. Presidente, provocaram aquela délivrance, a gloriosa délivrance de ontem e 
jã não têm forças mais, e não terão forças tão cedo, para provocar outra déli
vrance. 

Sr. Presidente, quero chamar a atenção dos Srs. Senadores: dã-se como 
relator desses projetas, exatamente o Senador interessado em conseguir o em
préstimo. Guaxupé, não podia ser outro; o relator da Comissão de Finanças 
tihha que ser um, não um Senador do Piauí, de Mato Grosso, do Espírito 
Santo, do Estado do Rio, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte ou 
da sua terra. Sr. Presidente, tinha que ser u mineiro. E quem é o mineiro a 
quem se tinha que dar para relatar? O ilustre Senador Murilo Badaró, que é o 
primeiro advogado do empréstimo a Guaxupé. Relator: Senador Murilo Ba
daró. Infelizmente ausente, mas aqui presente; a sua figura, mesmo ausente, 
sempre está presente aqui no plenãrio; praira uma áurea protetora aqui no 
Senado. 

Xejam que isto nóstemos_~m quase todos os emprêstimos: os Senadores 
interessados nos empréstimos são os relatores nas Comissões. Jã é um pfõces
so de abrandamento, de amaciamento moral da Comissão e do Senado. En
tão, a reclamação é contra os preSidentes destas Comissões, também. 

Ouçam, agora, Srs. Senadores, o relatório: 

••Segundo parecer apresentado pelo Banco de Crédito Real de 
M-inas Gerais, a operaçãO de crédito sob exame é viável econômica e 
financeiramente." 

O Banco _de Crédito Real foi_ quem fez os estudos da viabilidade econó
mica do effipréstimo a GuaXupé. Pois bem, quem vai emprestar o dinheiro? O 
Banco de Crédito Real de Minas Gerais. 

Não estou querendo falar contra o banco, sou colono dele. Espero até 
que ele não vã me apertar a cabeça amanhã, pois pode até me exigir o paga
mento dos meus tEtulos velhos de empréstimos e vou ter que pagar assim de 
repente. 

Mas está aquí, Sr. Presidente é o Banco de Crédito Real quem estuda a 
viabilidade, é o Banco de Crédito Real quem vai emprestar. O Senador inte
ressadíssimo: Murilo Badaró; O Relator: Murilo Badaró. 

Sr. Presidente, a gente cansa às vezes de falar muito. 
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O Sr. Saldanha Derzi- O banco tem credibilidade e não iria emprestar 
dinheiro ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não estou duvidando do banco. Estou 
dizendo que ele é quem estuda a viabilidade, e ele ó quem empresta o dinhei
ro. 

O Sr. Saldanha Der:i - Ele não vai emprestar dinhdro para perder. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Exatamente. V. Ex• estâ enganado, V. 
Ex' nunca precisou de banco, V. Ex' é até dono de banco ... 

O Sr. Saldanha Derzi - Deus lhe ouça. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex• é~dono do Financial de Mato 
Grosso, com s-ua família. Só se é agora, nesSas- últimas diverg~ncias. (O Sr. 
Presidente fa: soar a campainha.) 

Eu conheço, apanhei dinheiro lá, também, e sei que V. Ex' é um dos dire
tores. 

Sr. Presidente, não se duvida da honorabilidade do banco. O banco estu
dou a viabilidade: o banco que vai emprestar, vai apanhar I% do dinheiro do 
BNH; vai ganhar sem fazer nada, 1% da pequena importância de 50 milhões 
de cruzeiros, sem outro acréscimo, purinho, 50 milhões de éruzeiros. 

Vou dizer mais: o que o bitnco apUr-o-u, ainda? Diz o parecer da Comis
são: Estudada a capacidade do município, "seriam ultrapassados os tetos que 
lhe foram fixados pelos itens 1 e 2 do citado art. 211 da Resolução 62, desse 
malsinado Senado: foram ultrapassados, além de tudo ultrapassados os limi-
tes. 

Para que isso? Execução de obras de infra-estrutura urbana em área de 
um conjunto habitacion-al existente no município de "Guaxupé. Nem o nome 
do conjunto. 

Sr. Presidente, e quais os documentos que eles juntam? Está aqui no pa
recer. Não vou tirar da minha cabeça, vou ler o parecer. 

Sr. Presidente, qual o documento? Apresenta o documento do Banco de 
Crédito Real, o parecer do Banco Central do Brasil que se refere ao Banco de 
Crédito Real. Quanto ao plano de aplicação, nada, Sr. Presidente. Quero cha
mar a atenção, porque amanhã, Sr. Presidente, na hora em que o povo pedir 
contas ao Senado ... 

Sr. Presidente, recebi uma carta ... 
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto. Fazendo soara campainha)- Pedi

ria a V, Ex• que encerrasse. 
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, isso preciso falar ao Se

nado. V. Ex' teve uma liberalidade de 45 minutos com os outros. Estou discu
tindo, não estou falando aqui em Prêmio Nobel, estou aqui argumentando, 
1 endo os pareceres. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Mas, V. Ex• deveria, neste 
período, encaminhar a votação. A discussão da matéria jã se esgotou no en
cerramento da discussão. 

Pediria a V. Ex' a sua compreensão. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas isto é que se chama encaminha
mento. 

Sr. Presidente, tenho, na minha vida de Deputado e de Senador, uma 
prática, istO é que se chama encaminhamento, _não há outro no Mundo, nem 
na Conchinchina. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Pediria a V. Ex• que concluísse. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Então, Sr. Presidente, o Senado pode 
emprestar e vai emprestar mesmo, estou vendo a fisionomia, a decisão firme 
no olhar firme, inflexível, esse olhar que parece um destino, vai emprestar. 

Pois bem, além de tudo, está ultrapassado em tudo. A destinação dos re
cursos: 

"'Execução de obras de infra-estrutura urbana em ãreas de con
juntos habitacionais existentes no município." 

Nem local cita. Poderia dizer: o Conjunto Murilo Badaró, o Conjunto 
Francelina Pereira, o Conjunto Tancredo Neves, o Conjunto Magalhães Pin
to, o Conjunto Itamar Franco, nada, nem o local diz. E vamos emprestar. 

O Sr. Benedito Ferreira- Até aí está confra o Sr. Senador Itamar Fran-
co? 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não, não estou contra, estou dizendo 
que poderia ser o conjunto Itamar Franco, que é uma das figuras que desta
cam, que emolduram o quadro mineiro e do próprio Senado, aqui, sem dúvi
da nenhuma. 

Então, Sr. Presidente, é o que peç6-ã-qlil,-p0rque é o mesmo banco que 
faz a capacidade financeifa, é o mesmo banco que empresta, o mesmo banco 
que tira 1 %; é o mesmo Relator, Senado!- que quer o empréstimo, é o mesmo 

Senador que dá o parecer, que vem aqui votar, que condena os que são con-
tra. 

Sr. Presidente, este é o meu encaminhamento contra, e vou pedir verifi
cação de quorum, Não estou morto, não estou queimado, quero pedir ao deus 
Mo loque que tenha cuidado. Quem não sabe assar, queima os dedos. (Muito 
bem!} 

sa.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardos_o- Sr. Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Vai-se proceder à verificação de 
votçaão, solicito aos nobres Senadores que ocupem os seus lugares. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -como vota o nobre Líder 
do Partido Democrático Social? 

O Sr. Nilo Coelho - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder 
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro'? 

O Sr. Humberto Lucena - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder 
do Partido Popular? 

O Sr. Evelásio Vieira - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Os Srs. Senadores já po
dem votar. (Pausa.) 

Procede-se à ~·otacào. 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Adalberto Sena- Affonso Camargo- Alberto Silva- Almir Pinto

Aloysio Chaves- Amaral Furlan- Arno Damiani- Benedito Canelas
Benedito Ferreira- Bernardino Viana- Hugo Ramos- Humberto Luce
na- Itamar Franco- João Lúcici- José Uns- José Sarney- Jutahy 
Magalhães- Leite Chaves- Luiz Cavalcante- Luiz Viana- Martins Fi
lho- Milton Cabral- Nelson Carneiro- Nilo Coelho- Passos Pôrto
Saldanha Derzi. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Dirceu Cardoso- Helvídio Nunes- Henrique Santillo- Paulo Bros

sard- Valdon Varjão. 
Vai-se proceder à apuração. Total, 31 votos. Não houve quorum. Como 

há 50 s-rs~-Sf!llad_ores na Casa, vou suspender a sessão por dez minutos fazen
do acionar a campainpa. 

Está suspensa a sessão. 
(Suspensa às /6 horas e 56 minutos, a sessão é reaberta às 17 ho

ras e 6 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Reaberta a sessão, passa-
mos à votação para verificação de quorwn, 

Como vota o Sr. Líder do Partido Democrático Social? 

O Sr. José Lins - \-o to sim. 

O SR. PRESIL ENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o Sr. Lider do 
PMDB? 

O Sr. Humberto Lucena - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o Sr. Líder do 
Partido Popular? 

O Sr. Affonso C amargo - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A votação é nominal. Os 
Srs. Senadores queiram ocupar seus assentos individuais e votar. (Pausa.) 

Procede-se à votacào 
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Adalberto Sena- Affonso Camargo- Alberto Silva- Almir Pinto

Aloysio Chaves- Amaral Furlan -Arno Damiani - Benedito Canelas -
Benedito Ferreira- Bernadino Viana- Hugo Ramos- Humberto Lucena 
-Itamar Franco- João Lúcio -José Lins- JoséSarney -Jutahy Maga~ 
lhães- Leite Chaves- Luiz Cavalcante- Luiz Viana- Martins Filho
Milton Cabral- Nelson Carneiro- Nilo Coelho- Passos Pôrto- Salda
nha Derzi - Tancredo Neves - Vicente Vuolo. 

VOTAM "NÃO" OS SRS SENADORES: 
Dirceu Cardoso - Henrique Santillo -José Fragelli - Paulo Brossard 

- Valdon' Varjão. 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Vptaram "sim'' 28 Srs. Se
nadores: .. não" 5. Total de votantes, 33 Srs. Senadores. Contando-se apre-
sença do Presidente para efeito de quorum, alcança-se a número regimental 
para deliberação. 

O projeto foi aProvado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprOVado 

PROJETO DE RESOLU_ÇÃO N• 93, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em 
Cri 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) nos termos do 
art. 2• da Resolução n• 93, de II de outu~bro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a elevar em Cr$ 50.000.000,00 (cinqUenta milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais 
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi
tação, destinado à execução de obras de infra-estrutura urbana em âreas de 
conjuntos habitacionais existentes iü,-Município, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2'i' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 2: 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução n9 95, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 625, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Macapã (AP) ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. Presidente, peço a palavra, para encami
nhar ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - ... a elevar em Cr$ 
20.000.000,00 {Vinte milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consoli
dada, ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - Peço a palavra, para encaminhar ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- ... tendo 

PARECERES, sob n•s 626 a 627, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade;e ... 
O Sr. Dirceu Cardoso - Peço a palavra, para encaminhar ... 

O 'iR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- ... -de Municípios, favo
rável. 

O Sr. Dirceu Cardoso- _Peço a_ palavra, para encaminhar; peço a pala
vra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Vou mandar desligar os 
microfones ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - Pode desligar. Peço a palavra para encami
nhar ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex• pode fazer o que 
quiser aqui, maS a Mesa V. Ex" não desmoraliza; não desmoraliza em nenh!J
ma circunstância. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Peço a palavra para encaminhar ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex" pedirá no momento 
oportuno. 

Em votação. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Requeri a apuração e V. Ex• me ignorou, hâ 
pouco. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Absolutamente. 
Se é na base da falta de respeito à autoridade que eu represento aqui, não 

haverâ a menor possibilidade de me intimidar. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• tem dez minutos 
para encaminhar. 

O SR. DIRCEU CARDOSO -(Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senad_ores. 

Todas as votações a Mesa me fornece, a requerimento, da prirnera vez a 
folha de votação porque eu confiro aqueles que estão marchando comigo. 
Desta vez não pude obter a folha de votação, também não preciso mais dela. 
Não preciso da folha de votação! 

Votaram 34 Srs. Senadores. Sou. ~u que tenho de sustentar o pedido de 
empréstimo, verificar o painel e contar os Senadores. Eu sozinhol Mas não 
tem impOrtância, queria verificar aqui o conluiO que houve ontem dos três 
partidos, todos os ~rês Partidos, as Lideranças arregimentadas vieram a ple
nário. 

Queria, então, anotar não me foi possível registrar aqueles que estão na 
mesma estacada e na mesma posição que eu. 

Na hora em que o povo, nas eleições, exigir o comprometimento com 
esse procedimento, é justo que todos nós tenhamos o pescoço para responder 
pelos atos que aqui praticamos, porque ninguém vai pêdir no voto. Estamos 
caminhando é para o povo pedir o pescoço de cada um, e quero ver se tere· 
mos calma depois~ no fim, como aquele revolucionârio, se a barba é por fora 
do laço ou se é dentro. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, na pauta dos nossos trabalhos o item n9 
2, é sobre o pedido- de empréstimo da Prefeitura Municipal de Macapá, no 
Amapá, para elevar em 20 milhões de cruzeiros o montante de sua dívida con· 
solidada. 

A verificação que fiz, a constatação e a, denúncia que fiz na votação do 
primeiro pedido de empréstimo: - Diz aqui que a autoridade financeira é o 
Banco da Amazônia S/ A, autoridade que fez o levantamento da possibilida· 
de do empréstimo, interessada, portanto, em que seja conceido o empréstimo: 
Banco da Amazônia S/ A. Autoridade que vai emprestar: Banco da Amazô
nia ·s; A; autoridade que fez o levantamento das possibilidades: Banco da 
Amazôn-ía Sf A. 

Destinação dos recursos:_ 

..... destinação à aquisição de equipamentos motornecaniz:ados 
para a usina de asfalto, serviço de terraplenagem e obras de arte, ... " 

O Brasil, Srs. Senadores, ouvimos hoje do Sr. Ministro da Fazenda, uma 
hora atrás, os quatro ou cinco Senadores que compareceram à Comissão, 
para ouvir a conferência do Sr. Ministro da_ Fazenda, sobre a ••Evolução do 
Sistema Financeiro Brasileiro," ouvimos essa afirmação: 

.. A situação é gravíssima diante do fato inflacionário que está 
atuando.'' 

Portanto, levantar isto aqui no Senado Federal, é chover no molhado, 
todos sabem disso. Sabem, inclusive, nas suas próprias casas, que a inflação é 
garroteadora até da tranqUilidade da nossa família. 

Então, diz aqui que a destinação dos recursos é para •• ... a aquisiçao de 
equipamentos motoinecanizados ... "a uma hora em que o Brasil precisa eco
nomizar até palitos nós vamos emprestar dinheiro, a que prazo, a que prazo? 
Vamos emprestar dinheiro; com um prazo de amortização de 72 meses, prazo 
de carência de 12 meses e juros de 10% ao ano. O Banco da Amazônia estu
dou a possibilidade de que o Amapá tem condições para fazer o levantamento 
do dinheiro; o mesmo banco que empresta é o mesmo banco que estudou as 
possibilidades do Município de Macapã. 

O Sr. Saldanha Derzi - Ê um agente. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Eu sei, mas não estou falando outra coi
sa, estnu falando que o banco que estudou a possibilidade é o mesmo que vai 
emprestar o dinheiro. 

O Sr. Saldanha Derzi- É o agente financeiro quem vai emprestar o di· 
nheiro. 

O SR. DIRCEU CARDOSO~ Não, Senhor, pode ser outro, podia ser 
o Banco Central do Bra_sil, o Banco do Brasil, que é o banco oficial, é o banco 
interessado em emprestar porque vai ganhar um por cento. 

O Sr. Amaral Furlan - É uma ação entre amigos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Muito bem, é uma açi!o entre amigos, 
foi o que V. Ex• definiu e definiu bem. É uma pena não se ter definido ainda a 
nosso favor, mas definiu bem_a ação entre amigos. Gostaria que na próxima 
votação V. Ex~ se de_fini_sse ao nosso lado, também contra eses empréstimos. 

Srs. Senadores, este é o mesmo agente, portanto emprestar para quê? Na 
hora em que o BraSil está precisando economizar e tem que economizar, nós 
estamos, destinando dinheiro para comprar um equipamento de usina de as
falto. Jsto não é urgente, pelo amor de Deusl Isto pode ser comprado no ano 
que vem, não é daqui a dez anos, mas no ano que vem pode ser comprado. 
Para o serviço de terraplenagem, se não for feito agora pode ser fetio no ano 
que vem, ou daqui a dois anos. Para obras de arte ... 

Portanto, jã disse e denunciei aqui: O Senado abriu mão de tudo e vai 
abrir até o fim. 

Senhores, nobre assistência que nos ouve, estão 166 pedidos de emprésti
mos no Senado. Hoje, aqui, temoS apenas 25, mas são 166, são mais de 60 bi-
lhões de cruzeiros... -
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O Sr. Benedito Ferreira - Senador bircCu Cardoso ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Mas, deixe-me falar, estâ certo ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Peço que não interrompa 
o orador, porque estâ havendo encaminhamento de votação e não é permiti
do aparte. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Cento e sessenta e seis pedidos de em
préstimos! Só na pauta de hoje estão 35 pedidos de empréstimos. Pedidos de 
e:mpréstirno de tal ordem que o Senado produz mais dinheiro do que a Casa 
da Moeda ao emitir dinheiro em circulação. Nós produzimos. A guitarra do 
Senado é mais poderosa do que a Casa da Moeda do País. Disse isso comes
tas mesmas palavras ao Sr. Ministro da Fazenda. E eu ouvi e vi. Não vou di
zer o que ele me disse porque isso vai ser uma conVerSa posterior. Na hora 
dos pedidos mais violentos vamos invocar as palavras do Ministro da Fazen
da. Eu vi o Presidente do Banco Central do Brasil, que balançou a cabeça 
aprovando a minha tese! 

De fato, o _Senado joga em circulação, todos os dias, co~ essas apro
vações, mais dinheiro do que a Casa da Moeda fabrica. E é por isso que o 
povo brasileiro não tem dinheiro para comprar dois pães, compra um; redu
ziu em 20% na aquisiÇão do pão, 30% na aquisição do leite e40% na aquisição 
da carne. Mas a isso o Senado é surdo, é surdo a essas realidades contunden
tes. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, está aqui, portanto, o projetO de emprésti
mo do Amapá, o seu processo. As Comissões s6 falam, como tendo atendido 
a todos os requisitos. Então, conceda~se o empréstimo, ninguém examina 
mais nada. 

Li, da vez anterior, e estou lendo aqui agora, o relator não examina mais 
nada. Srs. Senadores, a realidade é esta, e muitos desses pareceres das comis
sões são graciosas. A comissão emite um parecer contrário e o Senador vai ao 
assessor e pede para fazê-lo a favor. Então ele tira o parecer. É uma denúncia 
que estou fazendo. Não se espantem, porq1:1~ é verdade. Verdade verdadeira, 
verdadeiríssima! · 

Sr. Presidente, disse aqui, já não posso falar em pé, por-que vem aí uma 
reforma: Já não posso requerer as coisas porque ·não me ouvem; Já, quando 
falo arrepiam de lá, num ar de censura. Só não vêm no gogó do Senador, por
que também é longe o caminho. Quero crer que até o fim do ano eu seja 
forçado até a renunciar ao meu mandato, mas sou homem para isso ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho. Fazendo soar a campainha.) 
- Peço a V. Ex'- que conclua. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sou homem-para isso, e talvez renuncie 
sem saudades. Sou um homem pobre, vou comer beirada de sino mas, às ve
zes, é mais tranqUilo, é um pão menos amargo do que esse que estamos vendo 
aqui todos os dias. 

Recebo cartas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou passar a' ler as cartas 
daqueles que se opõem aos empréstimos, nas Câmaras e nas Assembléias; 
opõern~se aos pedidos que se fazem aqui, e pedem que eu resista. S,ão Deputa
dos que mandam cartas, para eu resistir ... 

(O Sr. Presidente faZ soar a campainha) 

Sr. Presidente, concluo. Esta é a minha posição. Vou requerer verifi
cação de quorum. Pode ser que no meu requerimep.to não se reconheça o di~ 
reito de pedir verificação de quorum. 

Então, Sr. Presidente, quando se calar uma voz num canto da Pátria, 
nestas horas de opressão, nós não seremos dignos se não reagirmos até as últi
mas conseqüências. 

Assim, Srs. Senadores, votem de acordo com a consciência de V. Ex•! 
{Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra ao Se
nador José Fragelli, para encaminhar a votação. 

Antes, a Mesa se permite chamar a atenção dos Srs. Líderes e dos Srs. 
Senadores presentes. 

Um Senador da República, investido das suas prerrogativas, acaba de 
declarar, alto e bom som, que hã pareceres graciosos dados pelos Srs. Sena
doresA 

Como Presidente da Casa, apenas registro aquilo que S. Ex' denominou 
de denúncia. Cabe, automaticamente, aos Lideres, levar em consideraç_ão ou 
não o que ouviram. 

A palavra está com o Senador José Fragelli. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Pela ordem Sr. Presidente ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho}- V. Ex• não me pode pedir 
a palavra pela ordem, depois de concedida a palavra ao Senador. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Eu vou falar sem ordem ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Ah! Não fala, não! V. Ex• 
estã enganado. 

Desliguem-se os microfones do Plenário! 

O Sr. Dirceu Cardoso- Começou o processo da minha cassação! 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Ao contrário! Enquanto a 
obstrução for feita dentro do Regiinento, ela serâ escrupulosamente respeita
da; fora do Regimento, nem um milímetro, porque desmoraliza esta Casa, 
como um todo. 

O Sr~ Dirceu Cardoso- Está se iniciando o processo da minha cassação! 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex• está ávido disso, 
mas estâ enganado. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli, se S. Ex• quiser falar. 
Que liguem o microfone do Sr. Senador José Fragelli. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI (Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quero manife_star o meu voto, neste caso; e não se tome a minha atitude 
como uma manifestação de oposição sistemática. Algumas vezes, acompa
nharei o meu nobre e combativo colega, o Senador Dirceu Cardoso; outras 
vezes, não, porque procuro fazer uma seleção quanto às matérias que infor~ 
mam os -pedidos de empréstimO. 

Vejo aqui, Sr. Presidente, a solicitação de um pedido de empréstimo cu" 
jos recursos serão destinados â aquisição de equipamentos moto~ 
mecanizados para usinas de asfalto, serviços de terraplanagem e obras de ar-
te. 

Acho que, realmente, não são obras essçnciais a serem realizadas no mu
nicípio, com um pedido de apenas 20 milhões de cruzeiros. Não são obras 
fundamentais, não são obras básicas. E, ressaltando justamente a conjuntura 
financeira por que passa o País, acho que empréstimos como este realmente 
não deveriam ser votados pelo Senado da República. Deveríamos fazer uma 
seleção. Repito aqui: não acompanharei sistematicamente, não serei sistema~ 
ticamente contia esses pedidos de empréstimos. Se esta fosse uma solicitação 
para um serviço -de água, para um serviço de esgoto ou para outros serviços 
básicos, necessários a urna comunidade municipal, eu estaria votando a favor 
deste pedido de empréstimo, Sr. Presidente. Mas, não para essa finalidade, 
não obstante saírem esses recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano da 
Amazônia, geridos pelo Banco da Amazônia Sf A. Os juros, hoje encontram
se, na base de 80 a 120% ao ano, ou seja, 4, 5 e 6% ao mês. Emprestar, mesmo 
para uma prefeitura, recursos públicos a juros de 10% ao ano, Sr. Presidente, 
é alguma coisa ante a qual nós ficamos assim perplexos, porque não sabemos 
aonde se vai levar este País, com as suas instituições financeiras. 

Eu pergunto se um banco, mesmo com esse Fundo de Desenvolvimento 
da Amazônia, pode perder tanto, Sr. Presidente, com juros de 12% ao ano, 
quando os juros_ normais variam, hoje, no mínimo de 80 a 120% ao ano. 

Acho que o Senado devia pesar as suas responsabilidades, e não votar 
projetes como esse, ·nessa base, que pode, amanhã, trazer repercussões finan
ceiras das mais danosas para o País, de um lado. De outro, lado trata-se de 
obras não essenciais, que não justificam um pedido de empréstimo como esse. 

E: esta, Sr. Presidente, a manifestação que eu me julgava na obrigação de 
fazer, para justificar o meu voto contrário ao projeto. 

Digo e repito: não estou e não vou fazer, aqui no Senado, oposição siste~ 
mâtica, rrias quando semelhantes solicitações vierem, estarei sempre ao lado 
do opositor sistemático, que é o nobre Senador Dirceu Çardoso, porque é 
preciso que se faça uma seleção e, a meu ver, uma seleção rigorosa, tendo em 
vista a conjuntura financeira, dos processos de pedidos de empréstimos que 
chegam a esta Casa. 

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

O Sr. Benedito Ferreira- Sr. -Presidente, peço a p- .. ~··ra para encami
nhar a votação. 

o SR. PREsiDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Benedito Ferreira, para encaminhar a votação. 

o SR. BENEDITO FERREIRA (Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Causa-me estranheza a celeuma que se faz em tornO desse pequeno em" 
préstimo para a sOfrida Prefeitura da Capital do Território do Amapâ, nova
lor de 20 milhões de cruzeiros, a juroS de 10%, com correção monetária. Mui
tas vezes, a pressa de homens sérios como o nobre Senador José Fragelli, nos 
leva a "quebrar o pote". 

Na realidade, Sr. Presidente, com a taxa de juros de lO%, de um fundo 
específico para o desenvolvimento daquela região, tão deserdada, tão sofrida 
que ninguém nesta Casa, em sã consciência, ousa negar o quanto aquela re-



5492 Sexta-(eira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) Outubro de 1981 

gião realmente carece de apoio das ãreas mais desenvolvidas, não se pode di
zer que ela estã sendo beneficiada indevidamente, com juros de lO% ao ano e 
sujeita a correção monetária. O que importa é que a infra-estrutura persegui
da pela Prefeitura- daquela Capital do Território, é ó minimum miriimorúm que 
se pode imaginar, num País em que se quer acabar com as magalópoles, num 
País em que se quer ocupar a Amazônia, num País que quer a integração na
cional. 

Quando uma prefeitura se dispõe a adquirir equipamentos para ela mes
ma executar obras infra-estruturais, para dar o mínimo de conforto aos seus 
habitantes, o Senado se insurge, através de homens ilustrados como o que 
acaba de me anteceder neste encaminhamento de votação, o Senador José 
Fragellí que é um eX-Governador de Estado, e o illlsúe Senador Dirceu Car
doso, para negar os 20 milhões de cruzeiros. A prefeitura poderia contratar 
obras, poderia contrata_r este asfaltamento, malversando, talvez, o dinheiro 
público, com empreitadas realmente caras. Firmas empreiteiras que para ali 
se deslocassem, teriam, só com o deslocamento para a execução de alguns as
faltamentos ali, o custo de mais de 20 milhões de cruzeiros. 

Eu gostaria de consultar os Anais do Senado para verificar se aqui houve 
essa veemência quando o Rio de Janeiro, com o seu poderio de publicidade, 
pedia dinheiro para construir o Metrô; se houve essa veemência desses mes
mos Senadores, para negar dinheiro para o Metrô do Rio de Janeiro; se hou
ve essa mesma veemência, Sr. Presidente, para negar dinheiro para o podero
so São .pau lo poder construir também o Metrô. Isso é que dói, Sr. Presidente: 
homens das regiões mais sofridas deste País, aqui assistirem a esses quadros 
que não se coadunam com a inteligência e muito menos com a formação mo
ral de homens como o Senador José Fragelli, também um ex-Governador do 
sofrido e bastante deserdado Estado de Mato Grosso. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Bernardino Viana, para encaminhar a votação. V. Ex' tem dez 
minutos para fazê-lo. 

O SR.BERNARD!NO VIANA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, peço a palavra para_ encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nob-re-Senador Leite_C_b_aves__p_ara_ ~ncamlnhar a votação_. --

0 SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O Sr. Hugo Ramos- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra, para 
encaminhar a votação ao nobre Senador Hugo Ramos~_ 

O SR. HUGO RAMOS- (Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Há muito tempo que o Senado vem sofrendo a pressão do nobre Senador 
Dirceu Cardoso a respeito dos empréstimos internos, ora garantidos pelo Te
souro, ora garantidos, inclusive, com empréstimos externos. 

A regra da ConstitUição ê õ art. 42, n9 IV, referentes aos empréstimos in~ 
ternos~ referente aos externos é o art. 42, n9 IV. Em que pese o respeito e ad
miração que tenho pelo nobre Senador Dirceu Cardoso. até agora, não vi S. 
Ex• comungar comigo no advogar a tese de que não cabe ao Senado a compe~ 
tência para discutir essa matéria. QSenado estâ extrapolando da sua compe
tência; esse assunto venho discutindo, há longo tempo, e, como sou uma voz 
isolada nesse assunto, dei conta da minha própria ignorância e procurei ou
tros caminhos que me levassem à conclusão de estar ou não certo na interpre-
tação da regra constitucion-al. Fui procUrar o IBAM - Instituto Brasileiro 
dos Municípios- convencido de que eu era o único Senador que estava ad
vogando essa tese, e cm lã chegando, e depois de expor meu ponto de vista 
pessoal recebi o pleno apoio daquela instituição e, malgrado o respeito que 
tenho àquela institução, mesmo asSiin, dirigi-me a São Paulo e fui procurar 
dois professores catedráticoS na Faculdade do Estado de São Paulo, conven
cido, ainda, de que era possível, era conveniente que éu tivesse a proteção de 
pessoas eminentes, nas letras jurídicas nacionais,_ e quero citar os nomes, o 
Professro Hely Lopes Meireles e o Professor Ataliba Nogueira, -Geraldo 
Ataliba que é filho de Ataliba Nogueira- e, ambos chegaram à mesma con
clusão que eu cheguei, isto é, o Seriãdo só tem competência para discutir os 
túmos do art. 42, VI, os quantitativos globais de dívidas consolidadas, ou se
ja, -dívida consolidada é dívida fundada; dívida fundaci.ã. é dívida inscrita. Está 
no livro. Eu tenho estudado essa matéria, exay_stivamente, por causa desse es-

petáculo triste que o Senado vem, há longo tempo, suportando e, atê agora, 
não encontrei ninguém que queira comigo comungar nesta mesma tese. Par
tindo do pressuposto de que, efetivamente~ quem não tem competência para 
discutir a matéria, e·m termos jurídicos, não pode avocar o prestígio que pre
tende o nobre Senador Dirceu Cardoso, em torno dessa matéria. 

Constam, nos Anais da Casa, os meus votos contrários na Comissão de 
Justiça. Tenho votado, sistematicamente,- todos os ·colegas aqui sabem
contra os empréstimos, quer internos, quer externos, por considerar que to~ 
dos eles conduzem e levam à inflação este País. 

O Sr. Ministro Delfim Netto vai à Inglaterra para pleitear um emprésti
mo em libras esterlinas e, ao mesmo tempo, comprar 20 navios, porque não 
pode obter o empréstimo das libras esterlinas, se não comprar navios na In
glaterra. Inclusive, Sr. Presidente, cada navia desses corresponde ao cUSto de 
!_milhão e 500 mil homensjhora, considerando que são 20 e, por conseqiiên
cia, são 30 milhões de homens/hora, isto significa um empréstimo de cerca de 
500 milhões de dólares. Pertencendo, como pertenço, ao Partido do Governo, 
nã_o posso, Sr. Presidente, silenciar em torno de atas desta natureza, como 
não posso silenciar, Sr. Presidente, di..1nte do fato que estâ ocorrendo nesta 
Casa. 

O meu ponto de vista foi, afinal, acolhido por altas autoridades, e me 
permito diU:r que V. Ex"- está, realmente, preocupado com a matéria, preocu
padíssimo com o assunto, com a tese que estou levantando, e determinou que 
assessores do gabinete fizessem estudos desta matéria para trazer ao conheci~ 
menta do Senado. 

Pediria, Sr. Presidente, a V. Ex', que mandasse à Comissão de Consti
tuição e Justiça, e até a uma Comissão especial interpartidária, o que V. Ex' 
entender, mas é preciso acabar com este espetá cu lo triste que está acontecen~ 
do no Senado da República, faço um apelo a V. Ex' para que se constitua e se 
em:ontre uma fórmula capaz de decidir esta matéria. Não é adiando as vo
tações que chegaremos a um mesmo resultado. O que é preciso é que o nobre 
Senador DirCeu Cardoso se convença de que eu estou com a razão c venha co
migo defender a mesma te·;_e. Isto é, eu voto com S. Ex~ contrãrio aos emprés
timos porque entendo que eles são inflacionários. 

O Sr Dirceu Cardoso - Esta é, realmente, a minha tese. 

O SR, HUGO RAMOS- Inflacionãrios e prejudiciais ao Pais. Advogo 
com S. Ex'" a mesma tese. Só gostaria que S. Ex' também advogasse a tese de 
que o Senado Federal não tem competência para discutir a matéria, nos ter
mos do art. 42, n9 VI da Constituição, isto é, o Senã.do só tem atribuição de 
discutir os- quantitativos globais das -dívidas-intemas--d-es- municípit~s.-

Em primeiro lugar, porque ofende o princípio federativo, nós estamos 
íiwadíndo uma área que não é nossa, que pertence aos municípios e aos Esta
dos. Cabe a quem empresta ter ou não ao convicção de que vai receber de vol
ta o dinheiro emprestado. É matéria adstrita, exclusivaménte, ao município e 
ao Estado, o Senado Federal não tem nada a ver com esta matéria. 

Por isso, Sr. Presidente, em que pese o respeito que tenho ao Senador e 
aos demais colegas que pensam de foram adversa, sugiro a V. Ex' que, nesta 
oportunidade, dado o calor dos debates, dado o que nós presenciamos ainda 
hâ pouco, aqui, neste plenário, que V. Ex' tome esta providência, no sentido 
de levar à Comissão de Constituição e Justiça a deliberação deste assunto, 
para que o se-õado Federal, de uma vez por todas, diga, através do seu órgão 
competente, se o Senado tem ou não tem competência para discutir esta ma
téria. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram pehnanecer senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, requere verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Vai-se proceder à verifi-
cação solicitada pelo nobre Senador Dirceu Cardoso. 

Como vota o nobre Líder do PDS? 

O Sr. Nilo Coelho - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder 
do PMDB? 

O Sr. Humberto Lucena - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder 
do PP? 

O Sr. Affonso C amargo - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Os Srs. Líderes já vota
ram; podem votar os demais Srs. Senadores. (Pausa.) 
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PROCEDE-SE À VOTAÇÃO 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Alberto Silva - Alexandre Costa - Almir Pinto 
- Aloysio Chave:;- Amaral Furlan - Arno Dami"ani - Benedito Canelas 
-Benedito Ferreira- Bernardino Viana- Hugo Ramos- Humberto Lu~ 
cena - Itamar Franco- João Lúcio- José Lins- Jutahy Magalhães
Leite Chaves- Luiz Cavalcante- Luiz Viana- Martins Filho- Mílton 
Cabral- Nelson Carneiro- Nilo Coelho- Passos Pôrto- Saldanha Der
zi - Tancredo Neves - Vicente Vuolo. 

VOTAM "NÃO" OSSRS. SENADORES: 
Adalberto Sena- Dirceu Cardoso- Henrique Santillo- José Fragelli 

- Paulo Brossard - Valdon Varjão. 
ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
Gilvan Rocha. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram pela aprovação 

do projeto 27 Srs. SenadOres; contra 6. Houve uma abst~nção. 
O projeto está aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

P o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO-DE RESOLUÇÃO N9 95, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Macapá (AP) a elevar em 
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Macapá, Território do Amapâ, nos 

termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzei~ 
ros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contra
tar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco da Amazônia S.A., este na 
qualidade de agente administrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano 
da Amazônia- FUNDURBANO, destinado à aquisição de equipamentos 
motomecanizados para a usina de asfalto, serviço de terraplenagem e obras 
de arte, 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 (Jarbas Passarinho) - Item 3: 

Votação, em turno único do Projeto de Resolução n9 96, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 628, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Maringá (PR) a contratar operação de crédito no valor de CrS 
289.527.190,95 (duzento e oitenta e nove milhões, quinhentos e vinte 
e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e cinco centavos), 
tendo 

PARECERES, sob n•s 629 e 630, de 1981, das Comissões: 
-de Constitui~ão e Justiça pela constitucionalidade ejuridici~ 

dade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favorável. 

Em votação o projeto. 
Com a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

o SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

Toca a vez agora de se estudar o empréstimo a Maringá, no Estado do 
Paraná, no valor de 289 milhões, 527 mil, 190 cruzeiros e 95 centavos. 

A nossa posição não é apenas contra os grandes empréstimos, é contra 
todos, porque todo empréstimo, seja ele de uma tamanina, gera um fator in
flacionário. Todo, todo ele, dólar, marco, lira, yen, peso, peseta ou cruzeiro, 
todo ele ê um fator inflacionário. E quero chamar a atenção dos Srs. Senado~ 
res, que já hoje ouvimos uma tese de que o Senado não 4eve nem discutir 
mais os empréstimos. 

Então, indago: por que o Senhor Presidente da República manda para o 
Senado esses pedidos de empréstimos? Por que o Sr. Ministro da Fazenda re~ 
ferenda esses pedidos? Por que o Presidente do Banco Central do Brasil, tam
bém, encaminha esses pedidos? Por que as autoridades, o Fundo Monetârio 
Nacional também referendam esses pedidos, autoridades _finan'ceiras do País? 
Estão errados, também? 

Ah, se se extirpar da Constituição a via através da qual o Senado toma 
conhecimento do empréstimo, então, não haverá discussão mais aqui. 

O Sr. Hugo Ramos - Mas essa oalavra não existe na Constituição. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Então está certo, se se extirpar isso ... 
Para discutirmos, aqui, teremos que trazer a Constituição, o Regimento In
terno ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço ao Senador Hugo 
Ramos que não interrompa o orador que não pode ser aparteado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Pois bem, assim, se se extirpar da Cons
tituição a via-Senado, não se dis?ute mais, V. Ex' não vai ver mais essadiscus~ 
são, essa ferrenha discussão, porque quem tem princípios discute com o pé no 
chãO e ferrenhamente. Quem tem pé no chão, não disse que sou eu, Senador 
Hugo Ramo~. V. Ex' me acompanha nos votos, defende a nossa tese de que 
ós 'empréstimos são inflacionários. As altas autoridades financeiras do País, 
hoje, na ComisSão de Relações Exteriores, _aí numa palestra que fizeram com 
o Sr. Ministro da Fazenda, Capitaneando- também confessa que é inflacio"" 
nário- Senadores estiveram presentes, mas não interessados em buscar esses 1 

argumentos. 
V. Ex• é homem de muita competência. Ao contrário do Senado, que 

não tem competência, tem V. Ex• muita competência, mas não é muito fixo, 
porque já foi do meu partido, já_ saiu do meu partido, já está no Partido do 
Governo. 

O Sr. Hugo Ramos - Fui independente. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Foi independente como eu, foi meu 
Líder e, depois, nos largou na beira da estrada. 

Então, se se extirpar da Constituiç_ão_ a inStância _do Senado para discutir 
esses empréstirrios, não se discute mais- e é o que falta.·Jã abrimos mão de 
tudo, empresta-se porque se quer emprestar, não precisa de documento, não 
precisa de plano nenhum, não precisa prova nenhuma, não precisa nada. nem 
referência de ninguém, nem autoridade de ninguém, nem estudo de ninguém, 
nem coisa nenhuma. E, agora, não se tem nem a competência. Então, passa 
direto e acabou. 

No dia em que a Constituição estabelecer que os empréstimos passem di
reto, sem ouvir o Senado, não haverá mais discussão e quem quiser chorar, 
que chore na cama, porque aqui não haverá mais choro nem ranger de dentes. 

Srs. Senadores, tanta tem sido a cornucópia de dir:aheiro derramada 
sobre Estados e municípios. que vou ler aQui, do O Estado de S. Paulo, uma 
notícia. Há quatro meses fizemos um empréstimo ao município de Votoran~ 
tim, um dos grandes municípios de São Paulo. foi sacramentado aqui e nós 
demos alguns milhões de cruzeiros ao município de Votorantim, a pedido do 
Sr. prefeito munícipal. 

Vou ler a notícia: 

··votorantim: o Prefeito Lázaro de Goes Vieira confirmou on~ 
tem, com a distribuição de comunicado à imprensa, a realização, na 
próxima segunda-feira, às 17 h, no páteo da Prefeitura, de ato públi~ 
co em que devolverâ a verba de quarenta milhões, primeira parcela 
do Programa de financiamento de lotes urb~nos, recentemente rejei
tado pela maioria da câmara municipal. Deverão estar presentes ve~ 
reactores favoráveis ao projeto, representantes do BNH do Rio e 
São Paulo e as famílias inscritas no Programa." 

Isso quer dizer que jâ é um município que rejeita, que manda de volta 
empréstimo concedido. 

E não é só. Aqui estão, comigo, três _çmtros que recusaram o empréstimo 
Aqui nós temos três muni~ípios que devolveram seus _empréstimos; com este, 
quatro. Quatro municípios que devolveram seus empréstimos: aqui é o Mu
nicipio de Votorantim, o prefeito sacramenta a devolução. Está aq~i o nobre 
Senador que pode dizer a verdade. 

O Sr. Vicente Vuolo - Sac_rament~ porque ele foi derrotado por unani
midade. 

O SR. DIRCEU CARDOSO -Não diz aqui porque devolveu: a notí
cia não diz, mas devolveu. 

O programa dotaria a cidade de 1.143 casas-embrião, com instalações hi
dráulicas, etc., que os inscritos pagariam novecentos cruzeiros mensais, e ain~ 
da receberiam o financiamento para a construção. 

Já tinha aprovado. Já tinha recebido o dinheiro e voltou o dinheiro. 
Isso em Votorantim1 mas temos outros devolvidos, também. O Senado, a 

mão cheia, distribuiu o dinheiro·e devolveram; outro é Porto Alegre, quede
volveu o dinheiro, não aceitou. O Senado está emprestando a tordo e a direi
to, porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro é do Governo. E, Srs. Senado
res, o que precisamos fazer aQui é uma diferença entre o dinheiro do Governo 
e o dinheiro do povo. Muita gente quer o dinheiro do Governo, porque vão 
deixar o Governo sem dinheiro e, então, vota. Mas não ê do Governo, o di
nheiro, o dinheiro é do povo. É o povo sofrido que dá esse dinheiro, é quem 
não tem casa que paga o dinheiro para a casa desse pessoal, quem não tew 
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roupa que paga o dinheiro que se empresta, quem tem a estrada franca nesse 
interior bravio é que contribui com o seu dinheiro para o Governo emprestar 
aos municípios para construir programas de casas populares. Quem não tem 
casa, é que paga isso; para quem tem casa, não faz falta, mas quem não tem é 
que paga isso, arrancando do povo ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Solicito ao orador que 
-::onclua, porque jã se passaram 2 minutos do Seu tempo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Então, Srs. Senadores, vou também re· 
querer verificação de quorum-quero avisar antes- nesse encaminhamento. 
Quero apenas citar: uo Município de Maringâ tem aqui: "Destinação dos re
cursos- ex_ecução de obras de infra-estrutura em vias de .acesso"- em vias 
de acesso, infra-estrutura em vias de acesso """":'",. "aos conjuntos habitacionais
Branca de Jesus C amargo Vieira, Ney Braga e Herman Morais Barros''. Vias 
de acesso, obra perfeitamente ildiãvel. 

E ainda mais: "E considerado o endividamento, seria ultrapassado o pa
râmetro relativo ao item 2'i\ .. Quer dizer~ além da capacidade de endivida~ 
mento estamos emprestando. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Senador Dirceu Cardoso, 
reitero a solicitação no sentido de que V. Ex' conclua. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sim, Ex• Não é preciso reiterar a tercei· 
ra vez, porque vou concluir. 

Assim, Srs. Senadores, esta ê a situação de Maringá, que não é emprésti
mo de 20 milhões, mas empréstimo de duzentos e oitenta e nove milhões, qui
nhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e cinco centa· 
vos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presider.te e Srs. Senadores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ac 
nobre Senador José Fragelli, para encaminhar a v o' ação. 

O SR. JOSf: FRAGELLI (Para encaminhar • atação. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Corrio bem acabou de ressaltar o nobre Senador Dirceu Cardoso, esse 
empréstimo destina-se a obras de infra-estrutura em vias de acesso aos con
juntos habitacionaiS que menciona. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e nas outras Comissões, como a 
de Economia, é Interessante Ver-que esses projetas não têm nenhum aspecto 
propriamente econômico, mas sim financeiro. Não sei por que ao invés de 
eles serem encaminhados, porque são realmente da competência da Comissão 
de Finanças e não da Comissão de Economia, para essa última. Esses proje
tes não têm nenhum aspecto propriamente econômico, mas puramente aspec
tos financeiros e, no entanto, vão para a Comissão de Economia. 

Nessas Comissões, Sr. Presidente, de alguns dias para câ, tomei a delibe
ração de não votar a favor das solicitações de empréstimos quando, no que se 
refere à destinação de recursos, venham os processos informados com essa 
maneira vaga: "Apenas para obras de infra~estrutura", sem dizer se é, por 
exemplo, para calçamento, e neste caso se menciona que é para este fim, ou 
para outras obras de infra-estrutura, como por exemplo rede de esgoto, for
necimento de água etc. 

Por isso, quero lembrar ao nobre Senador Bernardino Viana que, nesses 
dias, mudei meu modo de votar passei a acompanhar na Comissão de Consti
tuição e Justiça, quando, na destinação dos recursos, não vem devidamente 
esclarecido para que se destinam. Então, passei a votar contra esses projetes. 

De sorte que, Sr. Senador -Bernardino Viana, a incoerência que V. Ex' 
quis mostrar no meu voto, aqui, eu acho que é irrelevante, porque a coerência 
de alguém é no momento em que ele forma o seu juízo sobre determinado as
sunto, um juízo de consciência ou um juízo mental. E, assim, poderei real
mente mudar os meus votos dados na Comissão para aqueles que vou dar 
aqui em plenãrio, de acordo com o entendimento que eu possa fazer, rriudan
do a minha opinião sobre o mesmo assunto. A coerência estâ sempre coin o 
nosso entendimento e com a nossa consciência. 

Mas, aqui eu queria lembrar ao meu estimado amigo e ilustre Senador, 
por tantos títulos, Benedito Ferreira; aqUI está porque eu me insurgi contra o 
projeto anterior e este. Veja V. Ex•, na situação em que nós nos encontramos, 
acha V. Ex• que se deva gastar quase 300 milhões de cruzeiros, só para fazer 
um acesso de asfalto? Veja bem, acesso de asfalto a conjuntos habitacionais. 
São conjuntos populares, são casas de baixo preço de custo, são para atender 
a essa necessidade muito maior que há, não satisfeita e que por mUito tempo 
ficarã insatiSfeita de dar moradias ao nosso povo. E gastam-se 300 milhões de 
cruzeiros, para um acesso de asfalto, quando qualquer acesso a esses conjun
tos habitacionais serviria. Uma Prefeitura como a de Maringá está em con
dições de fazer um bom acesso, senão de asfalto, pelo menos encascalhado, 
justamente a um conjunto habitacional de casas de baixo custo de cons
trução. 

Então, -nobre Senador, aí ê que está a contradição. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Muito bem! 

OSR. JOSt: FRAGELLI- t: por isso que digo a V.Ex• que precisamos 
fazer uma selcção da matéria a ser votada. Não se justifica, e gostaria que 
cada um dos Srs. Senadores se conscientizasse disso. Acho que esta não é uma 
matéria política, não é assunto político. 

É justo que para se dar acesso a conjuntos habitacionais de pessoas de 
baixa renda se gaste quase 300 milhões? E vai-se gastar muito mais de 300 mi~ 
lhões de cruzeiros, porque da época em que foi solicitado o empréstimo, até 
agora, essa despesa será ainda mUito IÍlaior. ~justo que se faça isso? Podemos 
sobrecarregar o nosso sistema financeiro com uma despesa absolutamente 
dispensável como essa, Sr. Presidente e Srs. Senadores? 

Acho que é nisso que lamento que o Senado, possivelmente, venha a não 
ter competência para continuar apreciando e julgando solicitações como essa. 

Acabei de dizer ao ilustre e ilustrado Senador Hugo Ramos~ que se aproM 
funda no exame dessas matérias, sobretudo debaixo do ponto de vista consti
tucional e jurídico, que acho que S. Ex• deve ter razão, quando trouxe, inclu
sive, a opinião de ilustres juristas. Mas que lamento que S. Ex• tenha razão, 
dentro da Constituição, porque, a meu ver, o Senado deveria continuar a ter 
essa competência. 

Acredito que a opinião ex pendida pelo Senador Hugo Ramos seja aque
la, realmente, que vem de acordo com a interpretação que se deve dar à Cons
tituiÇão ·da República. Acredito que seja esta a solução. Não é preciso fazer 
considerações maiores para que todos nós nos convençamos de que o Sena
dor Hugo Ramos estã certo, e acho que a conclusão será a que por S. E~' foi 
dada. 

Mas, Sr. Presidente, acho que o Senado, enquanto tiver competência, 
deve estudar uma matéria como essa. Esse empréstimo não se justifica, sim
plesmente para asfàltar um acesso. Quando dizemos que hâ necessidade de 
que certas rodovias sejam asfaltadas, por todas aquelas razões conhecidas, in
tensidade de trãfego, regiões produtivas, etc, muito bem,· porque certas rodo
vias, quanto atingem determinado número de veículos, por elas trafegando, 
não adianta que elas continuem a ser estradas simplesmente encascalhadas de 
terra. A despesa do Poder Público, será até maior se essas rodovias não forem 
asfaltadas. E essas fodovias asfaltadas sempre dão, através do ICM e do ou
tros possíveis tributos, um retorno ao Poder Público. Mªs, aqui, trata~se, sim
plesmente, de asfalto para uma comodidade prescindível, para uma popu
lação de baixa renda, para conjuntos habitacionais populares. 

Acho, portanto, que esse ~cesso asfaltado é, no caso, um luxo que o Se
nado não devia, com o seu votO e com a sua decisão, prestigiar. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Srs. Senadores, peço a 
atenção de V. Ex' porque o nobre Senador José Fragelli acaba de fazer uma 
colocação em que S. Ex' estranha que esse projeto de resolução tenha sido 
submetido à Comissão de Economia e não à Comissão de Finanças. 

A minha responsabilidade, nesta Casa, dada por V. Ex•, é, em primeiro 
lugar, ordenar os trabalhos da Casa, zelar pelo nome do Senado Federal. Será 
uma desgraÇa para mim, mas que eu enfrentarei, tranqüilamente, ter de trans
formar amigos em inimigos se, na decorrência desta minha atividade, for ine
vitável que isto suceda. 

Nós estamos ouvindo, há algum tempo, aqui, referências penosas sobre 
o Senado. Essa matéria tem sido objeto de sistemãticas discussões há muitos 
anos, e não chegamos a uma conclusão. 

Saímos da discussão específica da matéria a ser encaminhada para vo
tação para discutir doutrina. Discutimos sobre o Paranã quando o projeto a 
ser discutido ê de Macapâ. Declara-se que há relatórios graciosos. E, agora, 
devo urna palavra de defesa ao Senador Jorge Kalume, que foi quem assinou 
o documento - mas eu o teria feito também, encaminhamento à Comissão 
de Econoniia -porque está dito aqui, nobre Senador José Fragelli, no art. 
106: . 

.. A Comissão de Economia compete opinar sobre proposições 
pertinentes a: ........................................•...•• 

II - operações de crédito, ... " 

O documento enviado pelo Senhor Presidente em exercício Aureliano 
Chaves diz, perfeitamente: 

"Nos termos do art. 42, item VI da Constituição Federal, tenho 
a honra de propor a V. Ex.' seja autorizado à Prefeitura Municipal 
de Maringã a contratar operação de crédito no valor de 289 mi
lhões, 500, etc cruzeiros ... " 

Conseqifentemente, o encaminhamento foi perfeito. À Mesa não cabere
conhecer encaminh_amento errado. E se, do ponto de vista do nobre Senador~ . 
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há um equívoco neste encaminhamento, o equívoco será do Regimento; que 
se corrija, então, o Regimento. 

Eu sou o guardião do Regimento Interno, em nome de todos nós. Não 
estou aqui para contrariar interesses de quem quer que seja, estou para con
trariar interesses daqueles que estejam contra o Regimento. E este é o meu 
papel e não Posso abdicar dele. 

Pessoalmente, estou hã oito anos neste Senado. Tenho amigos prefeitos 
no meu Estado, e jamais aqui patrocinei Um pedido de empréstimo. 

Portanto, não falo em causa própria, e poderia fazê-lo, porque fui Líder, 
nesta Casa, por dois anos; e nos seis anos anteriores, fui vice-Líder, f1,1i presi-. 
dente de Comissão e discutíamos na Comissão de Economia exatamente esta 
matéria, de maneira extrapartidâria, e combinamos que ainda que fossem de
ficientes certas informações a respeito dos processos em curso, que o Senado 
Federal teria condições de fazer diligências e pedir para esclaiecer qualquer 
dúvida que lhe aprouvesse. 

Há dias, numa brevíssima intervenção, esse admirável Senador, que é o 
Senador Nelson Carneiro, acho que deu uma lição que passou desapercebid~. 
quando ,S. Ex• perguntou à Mesa se a Assembléia Legislativa do Estado havia 
sido ouvida em relação àquele empréstimo. Lá se decide, evidentemente, 
quanto à qualidade do empréstimo, a natureza, a conveniência ou não. A As~ 
sembléia Legislativa. O Senado Federal não é assembléia legislativa dos Esta
dos; o Senado Federal não é uma câmara de vereadqres de prefeitura munici~ 
pai, o Senado Federal tem responsabilidades com a União e escrupulosamen
te faz aquilo que o Regimento lhe: comanda fazer. No momento cm que o Se
nado Federal estâ sendo colocado em dúvida até na sua condição moral, no 
momento em que se admite que se não for uma voz isolada reagindo, esse Se~ 
nado r votaria propostas imorais, e isso está escrito, cabe a mim, como Presi
dente, ainda que arraste com as conseqUências de ganhar inimizades, defen
der escrupulosa e vitalmente o nome desta Instituição. 

O Sr. José Frage/li- Sr. Presidente, posso dar uma explicação pessoal? 

O SR. PRES!DENTE(Jarbas Passarinho)- Pois não, V. Ex• tem~ pa
lavra. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI -Sr. Presidente, a referência que eu fiz, foi 
assim passageira e não mencionei, absolutamente, como uma falta da Mesa ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Mas é a Mesa quem desig
na as Comissões. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Um momento, Sr. Presidente. Eu tive a 
oportunidade de dizer, logo que comecei a atua:r na Comissão de Finanças, 
que, a meu ver, se alguns colegas estão lembrados, que eu ainda iria fazer um 
trabalho para mostrar que esses processos dever~am ser distribuídos para a 
Comissão de FinaiiçaS-e não para a Comissão de Economia, porque acho que 
a matéria é puramente financeira e não econômica. 

E, Sr. Presidente, acho que V. Ex•, data-vênia, fez uma tempestade em 
copo d'água, porque eu não fiz nenhuma acusação à Mesa e, muito menos, 
Sr. Presidente, levantei qualquer suspeita, porque, que: interesse teria V. Ex•, 
ou qualquer dos respeitáveis membros desta Mesa, de mandar este processo 
para a Comissão de Economia ou para a Comissão de Finanças? 

Então, não cabe nenhuma suspeita. Fiz assim uma crítica, vamos dizer, 
ao voil d'olseau, Sr. Presidente, como fiz essa crítica· numa das minhas mani
festações na Comissão de Finanças, no ano passado, Jogo que entrei aqui, se 
não me engano, ou no início deste ano, que eu achava que a matéria era fi.:. 
nanceira e não econômica. Não é por suspeitar, Sr. Presidente, que haja qual
quer interesse, seja de V. Ex• ou de qualquer membro da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Não lhe atribui isso, nobre 
Senador, mas como V. Ex• estranhou, eu defendi o encaminhamento. Não lhe 
atribuí qualquer intenção de atingir a honorabilidade da Mesa, mas sim tecn:i
camente o encaminhamento. Só isso. 

O SR. JOSÉ FR.AGELLI- Estâ certo, Sr. Presidente, então fico satis
feito porquer não tive, absolutamente, esta intenção e nem nas minhas pala
vras. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como V. Ex• fez ao voil 
d' oiseau é que talvez me tenha atingido, sendo eu petit oiseau. (Risos.) 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Mas, pela segunda vez, não tive nenhuma 
intenção, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Requeiro votação nominal, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O nobre Senador Dirceu 
Cardoso requer "votação nominal. 

Os Srs. Senadores quetra.tti tomar seus aSsentos individuais para a vo-
tação nominal. (Pausa.) 

Solicito o v0(6 dos Srs. Líderes. 
O Sr. Lfder do PDS. como vota? 

O Sr. Nilo Coelho - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Sr. Lfder do PMDB, 
como vota? 

O Sr. Humberto Lucena - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O Sr. Lfder do PP, como 
-vota? 

O Sr. A./Jonso C amargo - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jã po
dem votar. (Pausa.) 

Procede-se à votação 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo- Alberto Silva- Alexandre Costa- Almir Pinto 
- Aloysio Chaves- Arno Damiani.- Benedito Canelas- Benedito Ferrei
r.~ - Bernardino Viana - Hugo Ramos - Humberto Lucena - Itamar 
franco - João Lúcio- José Lins - José Sarney - Jutahy Magalhães -
Luiz Cavalcante- Luiz Viana- Martins Filho - Milton Cabral- Nelson 
Carneiro - Nilo Coelho - Passos Pôrts> - Raimundo Parente- Saldanha 
Derzi - Tancredo Neves - Vicente Vuolo 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Amaral Furlan- Dirceu Cardoso- Henrique Santillo -:José Fragelli 
- Paulo Brossard - Vald.on Varjão 

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR 

Adalberto Sena 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) ....: Votaram "SIM" 27 Srs. 
Senadores;. ~':NÃO" 6 Srs. Senadores. Houve uma abstenção. 

O prÓJelo foi aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 96, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a elevar em 
CrS 289.527.190,95 (duzentos e Oitenta e nove milhões, quinhentos e 
vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e cinco centavos), 
o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado F edera·l· resOlve: 

Art. 1<? ~a Prefeitura Municipal de Maringá (PR), nos termos do art. 
2• da Resolução n' 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar em Cr$ 289.527.190,95, (duzentos e oitenta e nove millhões, qui
nhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e cinco cc:nta
vos), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa con
tratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A .• este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi
tação, destinado à execução de obras de infra·estrutura .em vias de acc:sso aos 
Conjuntos Habitacionais: "Branca de Jesus Camargo Vieira." "Ney Braga" 
e, "Hermano Moraes Barros," no referido município obedecidas as con
dições admitidas pelo BancO Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDJ1NTE (Jarbas Passarinho) - Item 4: 

Votaçãc;l, em turno único, do Projeto de Resoh,Jção n9 205, de 
1980 (apres4ntodo pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer·n• 1.356, de 1980), q!JC.autoriza a Prefeitura Municipal 
de Santo Aitdré (SP) a elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove 
milhões, sel.enta mil, duzentos e trinta e dois cruzeir.os e oitenta e 
oito centa'l/os), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.357 de 1.358, del980, das Comissões: 
-de Constituição e Justlça, pela ~nstitucionalidade e juridici~ 

dade; e 
- di! Municípios, favorável. 

Em votação o projeto. 
Com a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão 

do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Já conseguimos, das hostes do PDS, uma valiosa adesão. O nobre Sena· 

dor Amaral Furlan jâ aluiu da sua posição de membro da Bancada do Gover-
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no e votou agora contra a concessã_o d_os empréstimos. Foi um que derruiu da 
Bancada e veio engrossar as hostes daqueles que são contra. 

Portanto, saudamos o voto do nobre Senador Amaral Furlan, como 
uma nova conquista daqueles que estã_o_lutando contra o fator inflacionârio 
em que consistem os empréstimos que o Senado está votando, enquanto a 
Constituição o perni1tir. 

Srs. Senadores, agora, toca a vez, em 49 mílhões de cruzeiros, à Prefeitu
ra Municipal de Santo André, no Estado de São Paulo. 

E - Destinação dos recursos: 
Aquisição e urbanização de âreas, loteadas ou não, ou de âreas 

ocupadas por aglomerados de subabitações e conceder financiamen
tos para a aquisição de lotes urbanizados, pelos mutuârios finais, 
naquela cidade. 

Finãil.Ciamentos de infra-estrutura geral, infra-estrutura de ser
viços industriais de utilidade pública e equipamentos comunitârios 
públicos, naquela cidade. 

Esta é que é a destinação da verba; também, como diz o nobre Senador 
José Fragelli, perfeitamente adiâvel. Quem não faz no ano de eleição pode fa
zer depois de eleição, outro Prefeito o fitrâ. 

Os pareceres são favorâveis, o Senador que é mais interessado no em
préstimo, Senador por São Paulo, Orestes Quércia, é o Relator. 

Os pequenos municíPios não vêm aqui; s6 vêm os grandes municípios 
porque têm padrinhos. Os pequenos municípios morrem lã sem nós os socor
rermos com empréstimos. Eu seria favorãvel se houvesse empréstimo para to
dos os 4.000 municípios. Aí, sim, eu seria favorável. Ocorre que 166 municí
pios receberão empréstimos e os dem_ais ficarão vendo navios. 

Eu sou apenas contrário à aprovação desses empréstimos em virtude do 
momento em que vive a Nação brasileira. Sou contra em razão da inflação 
que está aí, galopante, garroteadora. 

A entidade que levantou a viabilidade do empréstimo foi o Banco doEs
tado de São Paulo. A entidade que vai emprestar: o banco do Estado de São 
Paulo. O Banco do E_s_t_ado de São Paulo repassando os empréstimos. É o 
mesmo banco que levanta a viabilidade e é o mesmo banco que vai emprestar. 
E uma complacência! 

Srs. Senadores, diz aqui, então, a conclusão: 

6. Como se vê, considerado todo o endividamento _da referida 
PrefeitUra MuniCipal de Santo André (SP) (intra • extralímite • 
operação sob exame) seria ultrapassado o teta que lhe foi fixado 
pelo item lll do citado art. 2• da Resolução u• 62/7_5. 

Quer dizer, vai tomar um empréStinlO, ültrapassando o teto de uma Re
solução que o Senado fixou. Mas o Senado vai emprestar. 

·Estamos vendo aqui alguns municípios que estão devolvendo o dinheiro, 
outros já estão achando que o Senado não deve mais tomar conhecimento 
disso, quer dizer, então passam os empréstimos. Então, que se faça um expe
diente, Sr. Presidente, ao Presidente da República, ao Ministro da Fazenda, 
ao Presidente do Banco Central e ao Presidente do Fundo Monetário Nacio
nal para que não rr).andem mais o Senado apreciar empréstimos. Aí estã certo. 
Não teremos culpabilidade nesses empréstimos. Então, os empréstimos serão 
concedidos lá, por via bancária sem que participemos. Mas com a partici
pação do Senado temos que estudar porque avalizamos os emprésti'mos -
somos avalístas desses empréstimOS ã- Estados e Municípios. 

Assim, Srs. Senadores, quero no primeiro dia depois de cessada a obs
trução de ontem, depois da anunciação daquele formidando requerimento 
que retirou dois projetas de emprêstirilo ao Mato Grosso do Sul e ao Piauí. 
Estamos vendo que a marcha das votações não é aquela que a estrategia das 
Bancada do PDS, do PM DB e do PP - as trés Bancadas conjuntas planeja
ram e planificaram tudo isso. 

Vai ser assiril, se Deus me der saúde e se a Câmara respeitar o meu man
dato que já começou a cassâ-lo, jâ não põsso mais dar aparte de pé, não se vai 
poder mais dar apartes; não vamos mais iriterromper, nem discutir Sessões. E 
agora, porque disse que há favorecimento em pareceres, então, jã começou o 
primeiro ato do projeto de cassação do Senador. Se não for cassado, esta vai 
ser a marcha das votações, só se o Governo cassar o meu mandato ou me tirar 
do Senado. Se não cassar, se Deus não me tirar a saúde, se eu continuar ainda 
com o meu miolo no lugar, eu vou lutar até o fim, porque eu sou contra. E eu 
ouvi como o nobre Senador José Lins o ouviu hoje- e essa é uma história' 
que nós vamos contar para a frente, do Ministro da Fazenda- mas não va
mos mexer nisso. Eu, por enquanto, estou citando 9 Presidente do Bane~ 
Central. E nós estamos prestand9 um serviço relevante, contendo o que pu
dermos, esses empréstimos, porque ... esses empréstimos são inflacionârios. Es
tão dificultando o pobre. O rico compra o que quiser- porque tem dinheiro. 
Mas o pobre que tem que medir e pesar a sua quantia por mês para comprar o 

leite, o pão, o feijão, o. arroz e a fruta, pagar colégio, remédio, esse desgraça
do, todo dia que o Senado vota empréstimos, o dinheiro vale menos para ele. 

Ouvi bem isso; aqueles que prestam atenção: todos os dias que nós lança
mos, no meio de circulação, bilhões de cruzeiros, temos municípios que apa
nharam, há um ano, bilhões de cruzeiros e está voltando ao segundo emprés~ 
timo. Acho que era boa a via, achou a porteira escancarada até os cocões, e 
estâ pedindo novo empréstimo e pedirâ o terceiro empréstimo antes de termi
narmos o nosso mandato. 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nobre Senador José Lins está apres
sando, batendo umas palminhas. Não sei se ele estâ me aplaudindo ou cha
mando atenção da Mesa. Estou nesse momento, em dúvida, se ele estâ me 
aplaudindo, porque até agora ele nunca me aplaudiu. Estou pensando que se 
S. Ex• estivesse me aplaudindo, serviria até de estímulo para que eu conti
nuasse defendendo a minha tese, recebendo essas palminhas furtivas. Estâ me 
dizendo o nobre Senador Benedito Ferreira que o nobre Senador Jos~ Lins 
estâ chamando a atenção da Mesa e não estâ me aplaudindo. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães. Fazendo soar a campainha.) 
-Nobre Senador Dirceu Cardoso, solicito a V. Ex• que conclua, porque estã 
esgotando o tempo da sessão. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Cono)uo, Sr. Presidente. 
Assim, Srs: Senadores, o empréstimo a Santo André, no Estado de São 

Paulo, poderoso_município paulista, de quarenta e nove milhões de cruzeiros, 
é çomo o anterior; para aquisição e urbanização de âreas, loteadas ou não, 
ocupadas por conglomerados e subabitações. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Nobre Senador, o tempo 
de V. Ex' estâ esgotado e o da sessão também. Por isso peço a V. Ex' que con
clua para que eu não seja obrigado a convocar a próxima sessão com V. Ex• 
falando. 

O SR. DIRCEU CARDOSO -Sr. Presidente, se estâ esgotado o tempo 
da sessão ... 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- V. Ex• continua a falar 
amanhã. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Estã certo. O meu objetivo é que se con
clua o tempo da sessão, que ninguém mais fale! 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- V. Ex• serã atendido pelo 
RegrmerilO Interno. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sei que só conto com o Regimento mes-
mo. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Achando-se esgotado o 
prazo regimental da sessão, a Presidência deixa de proceder à votação da ma
téria, que fica-transferida para a próxima ses_são ordinâria. 

Pela mesma razão, fica adiada a apreciação dos demais itens da pauta de 
hoje. 

São oS seguinte!_-_ oS_ itens cuja votação é adiada. 

5 

Votação, em t~rno ÚniCO, d.O-Pfo]eto de Resolução n'il 7, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 21, de 
\981), 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, sete.; 
centos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 22 e 23, de 198\, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorâvel. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 68, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'il 421, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar 
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 422 e 423, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municipíos. favorâvel. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 84, de 1981 (apre· 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'>' 485, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em 
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqUenta, 
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mtl, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e setC centavos) o montante de sua 
diYid~ consolidada, tendo 

PARilCERES, sob n's 486 e 487, de 1981, das Comissões: 
- ae Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e j_uridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Rt!soluçào n9 91~ de i981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 610, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em CrS 
2.722.000,00_(doís milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 611 e 612, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Franco Montara; e 
- de Municípios, favorável. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto- de ResolUção n9 8, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 24, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municípal de Franca (SP) a elevar em CrS 
29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cin~ 
co cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n'S 25 e 26, de 1981, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favoiável. 

10 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução nll 64, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nq 409, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba (SP) a elevar em Cr$ 
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqi1enta e cinco mil, nove
centos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna, tendo 

PARECERES, sob n•s 410 e 411, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municfpios, favorável. -

li 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia c'omo conclusão de seu Parecer n9 12, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões; 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidad~e e ju;idicidáde; e 
- de Munidpios, favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil 1 setecen
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 16 e 17, de 1981, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade; e 
- de Municfpios, favorâvel. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 19 e 20, de 1981, das. Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constituci~nalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorável. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 38, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu P.arecer_n9,279, 
de 1981), que autoriza a Prefeítura MunicipaCde Rio Claro (SP) a elevar em 
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta 

e três mil, _seiscent9s e trinta crUzeirOs) o -montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s. 280 e 281, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiç-a, pc1a constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n.., 88, de 1981 (apre
sentado pela Comissã.o de Economia como conclusão de seu Parecer n9 594, 
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiás a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oito
centos e treze mil e trezentos cruzeiros}, tendo 

PARECER, sob n' 595, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 675, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macci6 (AL) a elevar em 
Cr$ 130.213.9:39,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES; sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade; e 
-de Municípios, favorável. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n.., 60, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396, 
de !98!), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oitO milhões, novecentos e sessenta e 
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade, com 
voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9102, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nl? 678, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) a elevar em 
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vínte e seis milhões, setecentos e dezesseis 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorãvel. 

19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 108, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 713, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar 
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e no
venta e nove mil, duzentos e cinqüenta e nove cruzeiros e setenta e nove cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada. tendo 

PARECER, sob n• 714, de !981, da Comissão: 

- de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

20 

Votação, em turno. único, do Requerimento n.., 40, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo do escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro 
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. 

21 

Votação, em turno úniCO~ do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, 
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revoluçã.o de março de 
1964. 

22 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 268, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgéncia1 nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n' 240, de 19SO, do Senador Franco 
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Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e 
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e 
INAMPS). 

23 

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 149, de 1981, do Senador. 
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo intitulado "O Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Mone
tário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do 
Brasil, edição de 23 de junho de 1981. 

24 

Votação, em turno únicO, do Requerimento nO? 313, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 156, de 1979, do Senador Hum
berto Lucena, que institui O segurõ-desemprego, e determina outras provi
dências. 

25 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1981, 
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores, 
colaboradores e auxiliares de ensino, e dâ outras providências, tendo 

PARECERES, sob nos 654 e 655, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade_ e, no 

mérito, favorável; e 
-de Educação e Cultura. favoráv-el. 

26 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 117, d~ 
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como incenti~ 
vo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do Imposto de Renda devido pe
las pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazónia Legal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 204 a 207, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto em separado do Senador Aderbal Jurema; 
-de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José 

Lins; 
- de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e 
- de Finanças, favorável. 

27 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que- dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo 

PA~ECER, sob n• 1.006, de 1980, da Comissão: 
....... Üe ConstituiÇão e Justiça, pela injuiidicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Ader
bal Jurema. 

28 
Votação, em primeiro turno (apreCiação preliminar da constitucionali

dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do SeR 
nado n9 142, de 1980, do Senador Ores_t_es Quércia, alterando dispositivo da 
Lei no 3.807, de 26 de agosto de 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. 

29 

Votação, -em primeiro turno (apre"ciação preliminar da constitucionaliR 
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto dê Lei do SeR 
nado n9 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do Imposto de 
Renda o 139-salário, tendo 

PARECER, sob no 64, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

30 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projea 
to de Lei do Senado n9 163, de 1980, do Senador Oiestes Quércia, que dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo 

PARECER, sob n' 1.009, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

31 

DiscUssão, em turno úníco, do _Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

(Dependendo da votação do Requerimento n' 309/81, do Senador Dir
ceu CardOso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Cons
tituição e Justiça.) 

32 

Discussão, em turno único, dO ProjetO de Resolução n9 18, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economiã como conclusão de seu Parecer n9 66, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira a elevar 
em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil e cento e 
cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 67 e 68, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorável. 

34 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 85, de 1981 (aR 
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
488, de 19~1), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP) a elevar 
em Cr$ 679.404.096,72 (seiscentos e setenta e nove milhões, quatrocentos e 
quatro miL uoventa e seis cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de 
sua dívida consOlidada, tendo 

PARECffiES, sob n•s 489 e 490, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

35 

Discussão, em turno único do Projeto de Resoh,1ção n9 89, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 599, 
de 1981, com voto vencido, em separado, do Senador José Fragelli e votos 
vencidos dos Senadores Luiz Cavalcante e Alberto Silva), que autoriza aPre
feitura Municipal de Engenheiro Navarro (MG) á elevar em Cr$ 
21.171. l5Ó,OO (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e ::inqüenta 
cruzeiros) o montante de_ sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 600 e 601, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalida~- ..: juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

O SI{. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Antes de encerrar a sessão, 
a Presidência lembra aos Srs. Senadores que o Senado Federal está convocaR 
dq_ para uma sessão extraordinária, a realizarRse às 18 horas e 30 minutos, 
com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações ExteR 
riores sobre a Mensagem n' 215, de 1981 (n' 365/81, na origem), de 9 de se
tembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Lauro Escore! Rodrigues de Mo
raes, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, paTa exercer a 
função de Embaixador do Brasil na Espanha. 

-2-
Discussão, em turno únkó, do Parecer da Comissão de Constituição e 

Justiça sobre a Mensagem no 281, de 1981 (n' 439/81, na origem), de 29 de se
tembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Dr. Ildélio Martins, advogado, para 
exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga de
corrente da aposentadoria do Ministro Leopoldo César de Miranda Lima. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Estâ encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 29 minutos.) 
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ATA DA 184~ SESSÃO, EM 15 DE OUTUBRO DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDtNCIA DO SR. JARBAS PASSARINHO 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena - Eunice Michiles - Evandro C.irreira - Raimundo 
Parente- Aloysio Chaves- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz 
Fernando Freire - José Sarney - Alberto Silva - Bernardino Viana -
Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Agenor Maria- Martins Fi
lho -Humberto Lucena- Milton Cabral- Nilo Coelho -João Lúcio
Luiz Cavalcante - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Passos Pôrto -
Jutahy Magalhães - Luiz Viana - Dirceu Cârdoso - João Calmon -
Amaral Peixoto - Hugo Ramos -Nelson Carneiro - Itamar Franco -
Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco Montoro- Benedito Ferreira 
- Henrique Santillo - Benedito Canelas Valdão Varjão- Vicente Vuolo 
- José Fragelli - Mendes Canale - Saldanha Derzi - Affonso Camargo 
-José Richa- Leite Chaves- Jaison Barreto- Arno Damíani- Paulo 
Brossard - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 50 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossoS' trabalhos. 
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido o seguinte. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 307, DE 1981 

RestaJ>eJeee a Loteria. dA> EstadO de Silo l'aulo e tlá 
outras providênclas. 

O Congre&SO Nacional deer<lta: 
Art. 1.0 Flea restabelecido o Serviço d<! Loteria do Estado de 

São Paulo, criado pelo Decreto n.• 10.200, de 5 de jun:ho de 1009. 

Parágra.fo único. A exploração da Loteria do Estado de São 
Paulo suje!tar-.se-á. às disposições do Decr<!to-lel n.O 204, de 27 
de fevereiro de 1967, no que lhe !or apllcá.vel, e às alterações ln
trod11Zidas peia presente !e!. 

..u-t. 2.0 O Serviço de Loteria do Estado de São Paulo .será. 
e:»ecutado e administrado pela cab:a Económica do Estado de São 
Paulo S/A. 

..u-t. 3.0 A renda liquida obtida com a exploração da Loterl& 
do Estado de São Paulo .será. obrigatoriamente destinada à assistên
cia, amparo e educa-ção do menor ~te. 

Art.. -l.O A. Lot..-ia do Estado de São Paulo subordinar-se-é. às 
seguintes normSJ~. 

I - distribuição da percentagem mmtma de 70% <setenta IJ<>r 
cenool em prêrn.ios, sobre o preço de plano d<! cada <!lllls.são; 

!l - 2 (duas) extrações por semana, no mlnlmo; 
III - emissão máxima de 100.000 (cem mill bilhetes, em cada 

série, deven<lo elas ob~>decer ao plano aprovado .e mediante um 
único sorteio para toda$ as séries; 

:tV - emissão máx:irQ.a de 6.000 (se.ls mlll biLhetes por milhão 
de habitantes do térrltório estadual; ' 

v - pagamento da cota de previdência prevista no art. 5.0 
e ;SeU parágrato únloo; 

VI - rOO<llhimento do imposto de renda na forma estabeleci
da no art. 6.0 e seus 'parágrafoS. 

Art. &.0 A Loteria do Estado de São Paulo fica sujeita ao pa
gamento da cota de previdência de 10% (dez por cento) sobre a 
Importância rotai de cada emlsão, a qual será adicionada ao pre
ço de plano dos bilhetes. 

Parâgrafo único. A Administração do Serviço de Loteria do 
Estado de São Paulo recolherá dlretamente ao Banco do Brasil S/ A, 
em gulas· próprias, à conta do "Fundo Comum da Previdência So
cial" a importáncia correspondente à cota de previdência prevlsta 
neste artigo. -

..u-t. 6.0 O imposto de rendá Incidente sobre oo prêrn.ios loté
rioos será recolhido mensalmente pela Administração do Serviço 

de Loteria do Estado de São Paulo e 09mpreenderâ o jmposto cor
J;espondente às ext;ações do mês ant.erJ.or. 

§ 1.• O imposto de renda Incidirá sobre os prêrn.ios atribui
dos nO$ planos de sorteios. superiores ao Valor do maior salário 
mínimo vigente no. Estado de São Pauló. 

§ 2.• Quando da aprovação doS:- planos de sorteios pelo Mln!.s
tério da Fazenda, a Secretaria da Receita Federal deverá pronun
ciar-se SQbre o ·cálculo desse Imposto, na forma do pjU"ll.grafo an-
terior. _ 

,Ait. 1.0 O. bilhete de loteria, ou s1,1a !ração, será .considerado 
nominativo e intransferivel quando ~»nt!ver o nome e endere<)o do 
possuidor. A falta desses elemento.s será tido como ao portador, 
para todos os ef?ltos. 

Art. 8.0 Os j>llhetes poderão .ser, Inteiros ou divididos em meioo, 
quaft9s, rjuintos, décimos, vigésimos ou quadragésimos. 

Parágra;fo único. Em uma: mesma ·emissão ou série, poderão 
haver bilhetes. Inteiros e dlvididoo. de acordo com os planos apro
vados. 

Att. 9.0 cada bilhete ou !ração consignará no anverso, além 
de outros dizeres: 
I- a ·denominação ''Loteria do EStado de São Pauk>"; 
n - o número que concorrerá ao Sortei<l; 
!LI - em caracteres legíveis; o preço de plano do bilhete In

teiro e o de cada fração acrescido da cota de previdência cons
tante do art .. 5.0 e -~u parágrafo único; 

lV - a declaração de ser Inteiro, melo, quarto, décimo, vigé
simo ou quadragésimo e sendo. !ração. o número d,e ordem desta; 

V - a indicação da. série, se for o ea.so. 
Ait. 10. ·Cada bilhete, ou !ração, consignará no r<!Verso, além 

de outroo dizeres: 
I - o plano de extração, por inteiro ou resumido; 
II -.a Indicação do lugar, dia.e hora do sorteio; 
m --~.: a assinatura das autoridades responsáveis pela emissão; 

!V ~ local apropriado para receber o nome e endereço do pos~ 
sul dor que desejar o bilhete nominativo . 

..u-t. 11. A. Loteria do Estado de São Paulo adotará os SLste
mas de ·garantias qúe julgar mais convenientes à segurança con. 
tra · adulteraçã<J dos bllh.etes. 

..u-t. 12. Não se admitirá. a substltul.!lão de blllhetes póstos em 
circulação, ainda que sob o pretexto de furto, roubo, destruição. ou 
extravio. 

..u-t. 13. Em caso de rouj>o; furto ou extrayio, apllcar-se-á. aq 
bilhete ou !ração de bilhete de loteria, não nominativo, e no lj)le 
couber, o disposto; na legislação sobre ação de recuperação de ti
tulo ao portador. 

§ 1.0 Os prêmios relativos a. bilhetes ou !rações nominativos 
somente serão pagos ao respectivo titular, devidàmente identifica
do. 

§ 2.• Somente mediante ordém judicial deb<al:á de . ser pago 
algum prêmio ao portador ou ap ·titular de bilhete ou !ração pre
miados. 

Art. 14. A:s extrações serão realizadas em sala franqueada ao 
públicO, pelo sistema d.e urnas transparentes e de esferas nume
radas por Inteiro. 

§ 1.o :A LOteria do Estado de São Paulo poderá., também, ado
tar outros sistemas modernos de erlração, de comprovada eficiên
cia e garantia, devidamente aprovados Jl"lo Ministério da Fazenda. 

1 2.o AS e:Ktrações serão realizadas na sede da Loteria do Es
tado de l3ã.o Paulo ou em local prévia e amplamente .divulgado pela 
Imprensa. 

..u-t. 15 .. Não haverá extração em feriados nacionais e esta
duais. e os que já estiverem programadO§ serão adiados para o 
ptlmeiro ·dia últi subseqUente. 
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Art. 1~. Depois de postos os ll!l~etes em c!reu1aç~, a extra• 
ção só poderá. ser cancelada ou adiada mediante ato expresso da 
IDlretoria da OEll!'iSP S/ A a que estiver subordinada a Adm!nlstra
ção do Serviço de Loteria do Estado de São Paulo, do qual será 
cientificado, Imediatamente, o Ministério da Fazenda._ 

Parágrafo único. No primeiro caso, serão recolhidos todos os 
bilhetes e restituídos os respectivos preços e, no segundo, avisar
re-á pela Imprensa o novo dia designado para a extração. 

~t. 17. Far-se-á o po,gamento do prêmio mediante. a apre
.sentação e resgate do respectivo bilhete ou !ração, desde que ve
r!f!cada a sua autenticidade. 

§ 1.0 Constituirá. motivo justificado para recusa de pagamen
to a apresentação de bilhetes ou !rações rasgados, dilacerados, cor
tados ou que dificultem, de qualouer modo. a verificação de sua 
autenticidade. 

§ 2.0 O pagamento do prêmio será Imediato à apresentação 
do bilhete na sede, ou dentro de 15 (quimre) dias, no máximo, no 
éaso de prêmio cujos bilhetes estejam sujeitos à verificação de sua 
autenticidade, ou ainda, quando apresentados ·nas Agências da 
lla.!xa Eoonõm!ca do !!:stado de· São Paulo S/ A. 

§ 8P Somente a veri!!cação feita em face da ata oficial de 
sorteio servirá de f!IIlda.tnento a qualquer reelalll_ação de paga. 
mento de prêmios. 

Art; 18. Os prêmio6 prescrevem em. 90 (noventa) dias a con
tar da data da ~t!va extra.ção. · 

Parágrafo único. J:n terrompem a prescrição: 
t - citação vállda, no c!IOO de proe<1d!mento judicial, em se 

tratal1dQ de furto, roubo ou extra vto; 
JiÍ: - a entrega do bilhete pa.ra recebimento do prêínio dentro 

dO prazo <le 90 (noventa) dias da <lata da extração na sede <la 
Admlnlstraçã.o <lo Serv!çoo <le Loteria do Estado de São Paulo ou 
nas Agências da Calxa Econômica do Estado de São Paulo S/A. 

Art. 19. Os planos de extração podem prever a distribuição 
de prêmios idênticos ou diversos em cada uma das séries ou, ain
da, prêmio malor liquido para o .conjunto de séries, observando 
sempre a condição estipulada no item I do a.rt. 4 .. ~ 

Art. 20. A dlstrtbuiçáo, venda e exposição <los bilhetes da 
Loteria do Estado de São Paulo é privativa das Ag!nc!aa e Postos 
de Serviço da Oalxa Econômlca <lo Estado de São Paulo S/ A, sendo 
esta atlvidade ll!enta de im!l<XItos ou tax~ ~tadna!s e municipaiS. 

Art. :11. A renda liquida da Loteria do l!lstado de São Paulo, 
apurada em balanço anual, será aplicada Integralmente na assis
tência; amparo e educação do menor carente, por melo de doações 
e subvenções a entidades oficial& ou particulare3 do Estado. de 
São Paulo, desde que reconhecidas como <le ut!l!dade pública, na 
forma da lei. 

Art. :12, AB de&pesas <le custeio e manutenção <lo Serviço. de 
Loteria do Estado de São Paulo não poderão ultrapaasar de 5% 
(clnrro por cento) da receita bruta dos planos executados. 

Art. 23. A Cal>ta Econômlca do E<Jtado <le São Paulo S/A po
<lerá asta.belecer convênio com a Casa dit Moeda para a Impressão 
de bilhetes. 

Art. 24. :J!lsta Lei entra em vigor na data de sua publ!eaçáo, 
!n<lependentemente <le regulamentação. 

Art. 25. !Wvogam-se as c'lla!lom.ções ern contrú!o. 

Jostlflea.ção 
Objet!va o prese):lte Projeto de Lei restabelecer a Loteria do 

Estado de Sâo Paulo, destinando toda a renda liquida à. I!S31st&n
cla, amparo e educação do menor carénte, por melo de doações e 
subvenções a serem procedidas pela OlilESP SI A, que ficará en-
carrega<1a <le &xecuta.r e administrar esse Serviço. · 

Observe-se, de inicio, que a loterià constitui, essencialmente, 
jogo de azar definido como con.travenção penal, pelo art. fi1 do 
Decreto-lei Federa! n.O 3.6·88, de 3 de outubro de 1941 -.Lei das 
Contravenções Pena.!$, 

Contudo, o Deereto-J.el Federa! n.O tl.259, de 10 de tevere!m de 
1Ml, velo permltiJ:. como derrogaç!io das normas penais que .prol
bem tal tipo de jogo, e concessão de expklração lO;térica, desde· que 
emanada da União, por via legislativa. Em se tr&tándo de preceito 
constante do estatuto penal, sua preVisão refoge :m ãmblto de 
atr!bulçõe,; .dos ~tados-mem.bros, para inserir-se na órbita de 
competência da Uilião, nos termos do art. 8.0, XVII, da Clonstitu!
ção <la República (Emenda n.o 1). 

· Posteriormerl.te~ a. matéria passou a. ser disciplinada pelo De
creto-lei Federa! n.O 204, ·de 27 de fevereiro de 1967, que permite 
ainda como "derrogação el<oepelonal das normas de Direito '!'ena!", 
a exploração de ·loteria, consl<lerando-a como Serviço Público ex-
clusivo <la união. · 

!Por outro lado, o art. ~ determina que "Mantida a situação 
atual, na forma do disposto no prooente Decreto.le!, niio mala será 
permitida a criação de. loterias estaduais". O que equivale a afir
mar ter sklo respeitada a situação dai! loterias então existentes. 
Ocorre que, à época, em· São Paulo, a .loteria estadual estava de
sativada, em razão do que esse Estado não se beneflctou da res
salva contida naque!e dlsJl<XIltivo, lacuna essa que o prmente pro
jeto tem por escopo sanar. 

l1J Inegável que uma unidade da Federação da pujança econõ
mlca de São Paulo não pode abrir mão dos alentados recursos pe
cuniários que a loteria estadual poderá proporcionar às obras de 
caridade, principalmente à assisténcla, amparo e educação do me
nor carente. 

A.sslm justificada a propo&tura, submeto a matéria à aprecia
ção dos ilustres membros do~ Congresso Nacional. 

Sala da.s Ses.sões, 15 de outubro de 19&1. - Amaral Fu:ria.n. 

LEGISLAÇAO CITADA 

OONSTITUIÇAO DtA REP'úBLICA FElDERATIVA DO BRASIL 

Ait. 8.0 Compete à União: 

XVII - legislar sobre: 
a) cumprimento da Constituição e execução dos serviços fe

derais; 
b) d!relto c!vll1 comercial, pena!, processual, .eleitoral, agrário, 

marltimo, aeronáutico, ~pecla! e do trabalho; 

c) normas gerais sobre orçamento, despesa e gestão paJtrl
monlal e :!lnanee!l'a de natureza públlea; taxa. judlclãrla; custas e 
emolumentos remuneratórios dos serviços forenses, de registras 
públicos e nMaria!s; de direito financeiro; de seguro e previdência 
soc!a!; de defesa e proteção da saúde; de .regime penitenciário; 

d) produção e consumo; 
e) registres públ!cos, juntas comerciais e tabelionatos; 
f) desapropriação; 
g) .requfsiçõoo ci\'ls e m.!l!tares em tempo de I!'Uetra; 

h) tazidas, llÜll.as e outros recursos minerais; metalurgia; fio
teStas, caça e peooa; 

i) águas, telecomunicações, serviço postal e energia ( elétriea, 
térmica, .nuclear ou qualquer outra); 

j) ·s!sl001a monetário e de medidas; t>tulo e garantia <los 
metais;· 

I) .politica de CJJédlto; eámblo, comércio exterior e Interesta
dual; transferência de valores para fora do Pais; 

m) regime dos portos e da na.vegação <le cabotagem, fluvial 
e lacustre; ' 

n) •tráfego e trãnslto nas vias terrestres; 
o) nacionalidade, cidadania e nat)lralização: IncorporaÇão dos 

silVíColas à comunhão nacional; 
p) emigração e imigração; ·entrada, el<ltradlção e expulsão. de 

estl.'la!ngeiros; 

q) diretrlzes e bases tla educação nacional; normas gerais 
sobre desportos; 

r) ·con<liçõoo de capacidade para o exereú:!o das profissõeB 
!il:;era!s e tJécnlco-oelent!f!eas; 

s) símbolos nacionais; 
tl organização administrativa; e judiciária do [)!strito Federal 

e dos Territórios; 
u) sistema estatístico e sistema cartográfico nac!onais; e 

v) <>~anlza.ção, efet!vos, instrução, justiça e gartrunt!as das 
policias m!l!tares e condições gerais de sua convocação, Inclusive 
mobll!zação. 

Parágrafo único. A oom.petência da União não exrclui a <los 
Estados para· legislar supletivamente sobre as mwtér:las <las allneas 
c, d, e, n, q e v do item XVII, respeitada a lei federal. 

DEJCRETO N.0 10.266, DE 5 DE JUN.!IO DE 1939 
Dispõe sobre o serviço de loterias e expede o respeet!vo 

regulamento. 
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:JJIElCllJEl'O-LEI N.0 204, DE:27 iDE FEV'ERJEIRO iDE 1967 
Dispõe sobre !& exploração de loterias e dá outras pro

vidências. 

······-··················-·······-···-·······-··························· . •- .-................................................ -·-· ..... ~ .. ~ .... . 
··········································-························· 

DECff!El'O-LEI N.• 3.61!8, DE 3 PE OUTUmt<> !Dmll941 
Lei da.s Contravenções Pena.is 

••••• ·- ••• ' ••••••••••••••••• o •• o. o o .......... o •••••• o •••••• o o ••••• o •• 

Loteria. ·não autorizada. 
Art. ál. Promover ou fazer extralr loteria, sem autór!Za.ção 

legal: 
Pena - .prisão sfm!ples, de seiS meses "' dois amos, e mwta, ~e 

cinco a déz conto.s de réls, ootendendo-Ge os efei<tos da oondenaçao 
à perda dos móveis existentes no local. 

§ 1.0 ·- Incorre na mesnta,; pena quem guarda, vende ou exlPÕe 
à venda, tem sob sua Kllar~a para o fim de. ven_?a, introduz .ou 
tenta introduzir na circulaçao bilhete de lotena: nao a.utor!zada. 

§ 2.• Considera""" loteria toda operação que, mediante a d!.s
tr!buiçâ<> de 'bilhete, listas, cupões, vales, sinais, símbolos ou meios 
anál<>gos, faz depender de sorteio a obtenção de prêmio em di
nheiro ou bens de outra nrutureza. 

§ 3.0 Não se compreendem na defluição do parágrafo anterior 
os sorteios arntGrlzados na l~lação especial. 
... ~ . ' ... ' ....................... ~ .......... ·-· ..... ~. '" ... :. . 

DECRETO-LEI N.0 6.259, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1944 
Dispõe sobre o serviço- de loterias, e tdá oUtras provt ... 

dências. 
••• -•••.•••••• ; ..................................................... ooo.Oo 

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Legisla
ção Soclal, de Educação ~ CUltura 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, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores sobre a Mensagem n' 215, de 1981 (n' 365/81, na 
origem), de 9 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Sr. Lauro Escorei Rodrigues de Moraes, Ministro de Primeira Clas
se, da Carrreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixa~ 
dor do Brasil na Espanha. 

Item 2: 
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Consti

tuição e Justiça sobre a Mensagem n• 281, de 1981 (n' 439/81, na 
origem), de 29 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Pre
sidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Doutor Ildélio Martins, advogado, para exercer o cargo de Ministro 
do Tribunal Superior do Trabalho, vaga decorrente da aposentado~ 
ria do Ministro Leopoldo César de Miranda Lima. 

As matérias constantes da pauta da presente sessão, nos termos da alínea 
"h" 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 34 minutos e volta a ser 
pública às 18 horas e 55 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Esgotada a matéria cons-
tante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Na história do cinema mundial, no tempo em que a cena muda atraía 
multidões talvez maiores que as de hoje- com a concorrência da televisão
houve um palhaço pacifista que entusiasmou as platêias, de todas as idades, 

em todos os cantos da terra. Falando pela mímica versátil, ~ransformando o 
ridículo em sublime, com o seu chapéu coco, as sobrancelhas cerdosas, os 
olhos infantis, as roupas largas e tortas, enormes sapatos e uma bengala, 
Ch~rles Chaplin, durante meio século, antes do cinema sincronizado, foi um 
símbolo da bonhomia, principalmente nos seus papéis de bom samaritano . 

Depois de "Tempos Modernos", em que criticava os primórdios dare~ 
volução tecnológica e da especialização, mostrando um especialista em aper
tar parafusos, ele encenou 4'0 Grande Ditador", ridicularizando o hitlerismo, 
que, depois, ensangUentaria o mundo. 

Lembramos neste momento, Charles Chaplin quando, no sábado últi~ 
mo, um palhaço apare.ceu encarapitado num poste, na Cinelãndia carioca, re~ 
presentando o seu "Exílio do Mundo". Sentado numa plataforma, a doze 
metros do chão, ele parece comandar o espetâculo, Iâ em baixo, onde os pas· 
santes são surpreendidos por outros artistas do grupo uAbracadabra", com .. 
posto de cantores, mímicos, ateres, repeniistas, lembrando os melhores tem .. 
pos d~qu4le local, cheio de cinemas e apropriado aos ufootings" das meJin .. 
drósas e dos almofadinhas, hã quarenta anos. 

Um poeta escreveu a giz, no pedestal do palhaço: 

"O sábado amanheceu frio e nublado e encontrou num posto 
empoleirado u~ jovem maquiado, um palhaço empenhado num sa· 
grado recado: mais respeito aos artistas." 

Duvidamos, Sr. Presidente, de que haja mesmo uma arte bélica. Há en~ 
genhos de morte, armas de destruição. Não uma arte. Porque a arte é pacifis~ 
ta, congrega os homens, anula as distâncias. Por isso um daqueles artistas de
finiu a atitude do palhaço encarapitado no seu poste: 

"h um ato contra a violência." 

Na verdade, Sr. Presidente, o espírito de Chaplin nãO morreu. Porque 
não nasceu com ele, mas com o primeiro sentimento de solidariedade que se 
abriu num sorriso ou provocou muitos risos. Aquela arte livre, comungante, 
de funâmbulos, mímicos, artistas circenses, poetas, corais, cantadores, decla
madores é uma explosão da cordura do povo carioca, superior àS misérias do 
mundo, franco, alegre, paciftstél,, com o espírito chapliniano que acolhe, com 
gratidão, os seus palhaços. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

A reunião das primeiras damas estaduais que se deveria realizar na Cida
d_e_do Rio de Janeiro, a 2 de outubro de 1981, no contexto das atividades do 
Programa Nacional do Voluntariado da LBA (PRONA V jLBA), - oficial
mente criado em agosto de 1979 e que, desde então, vem redimensionando a 
política de assistência social, - deixou de ser realizada porque a Senhora 
Dulce Figueiredo, Presidente de Honra do PRONA V jLBA cancelou a sua 
presença. 

O acidente cardiovascular do Presidente João Baptista Figueiredo impe
diu o comparecimento da Primeira Dama do Pais, havendo a Presidente da 
LBA, Senhora Léa Leal, de acordo com as demais participantes, transferido 
essa reuniãO do PRONA V para outra data a ser fixada pela Senhora Dulce 
Figueiredo. -

No entanto, o "VII Encontro Nacional de Dirigentes da LBA", que reu
niu os Superintendentes de todos os Estados e Territórios do Brasil com a 
presença do Ministro Jair Soares, e demais autoridades do Ministério da Pre~ 
vidência e Assistência foi levado a efeito, havendo a Presidente Léa Leal, ao 
ser encerrado o mencionado Encontro, na Confederação Nacional do Co
mércio, proferido importante discurso, digno de reflexão pela densidade das 
informações e coric"eitos que nele se contêm, motivos pelos quais solicito sua 
incorporação ao texto desta minha sucinta comun'icação. , 

De fato, a análise dos indicadores do Censo Demográfico de 1980, 
recém~divulgados pela FIBGE, demonstra que 80 milhões de brasileiros po
dem ser sócio~economicame·nte caracterizadOs como carentes. 26 milhões de 
pessoas - ou seja, 64% de nossa população economicamente ativa - recebem 
até 2 salários mínimos. 

São indicadOres que evidenciam as extraordinárias dimensões de uma 
imensa dívida social que tem-de ser resgatada. razões pelas quais aLBA desti
na a esses brasileiros marginalizados a totalidade dos recursos de que possa 
dispor, através dos seus múltiplos programas operativos, em que se destacam 
as creches~casulo, a complementação alimentar, o PRONA V e seus núcleos 
de voluntariado, o registro civil, e assim por. diante, programas esses que asse
guram a presença da LBA em 3 mil Municípios. 

Finalizando, cumpre~me reconhecer, por ser de justiça, que o êxito inte
gral da LBA no desempenho dos seus múltiplos programas, -em que ~e des-
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tacam o amparo aos excepcionais e às realizações no campo da pré-escola, -
muito deve à reconhecida tenacidade da Presidente Lêa Leal, à qual nunca 
faltou o permanente apoio do Ministro Jair Soares. 

Sensível aos desafios que a LBA vem enfrentando, o Ministro Jair Soa
res, tem-lhe proporcionado, nos limites das possibilidades do Ministério da 
Previdência e Assistência Social, prestígio e amplas possibilidades de atuação. 
(Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL 
BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

Ministério da Previdência e Assistência Social 
FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA 

-JS-

PRONUNCIAMENTO DA SENHORA LEA LEAL 
PRESIDENTE DA LBA 

ENCERRAMENTO DO VII ENCONTRO NACIONAL DE 
DIRIGENTES DA LBA 

Confederação Nacional do Comércio 
Rio - 2 de outubro/ /981 

Exmt>t Senhor Ministro da Previdência e Assistência Social Dr. Jair Soares 
Exmt>ts Senhores Deputados 
Exm•s Senhores Presidentes do INPS, lAPAS e DATAPREV 
Senhoras e Senhores Superintendentes 
Senhores Secretários e Dirigentes Nacionais 
Meus Amigos e Servidores da LBA 

Desejo que estas palavras sejam, primeiramente, de agradecimento ao 
nosso Ministro Jair Soares que~ mim gesto muito ·seu, característico de sua 
personalidade de gaúcho autêntico, aceitou, sem --nenhuma formalidade, o 
convite que acabamos de fazê-lo por ocasião da poSse do novo Presidente do 
INAMPS, para encerrar o nosso Encontro e abrilhantá-lo com a sua pre
sença. Quero agradecer tambêm aos meus companheiros de trabalho. 1 l~to 
porque, durante os três exercícios em que tenho a gratificante tarefa de presi
dir a LBA, jamais deixei de contar com a colaboração operosa e operante das 
Superintendências Estaduais e Territoriais, dos dirigentes nacionais e de toda 
a equipe de servidores desta Casa. 

Neste período, o tempo - sâbio conselheiro e mestre de vida -
solidificou-me experiências e ensinou~me lições inesquecíveis. Ensinou-me, 
por exemplo, a vivência do fazer social diário e solidário. Amadureceu-me no 
convívio construtivo da famflia legionária, mostiando .. me como aproveitar o 
que se tem - muito ou pouco - em benefício dos que nada têm. 
Demonstrou-me ainda que, quando não é possível ter o que se quer, deve-se 
receber com humildade o que se pode ter. Mas, na crueza dos embates sociais, 
o tempo ensinou-me tambêm que receber com humildade não significa aban
donar a luta quotidiana, sacrificar objetivOs superiores e assUmir a fácil po
sição daqueles que encontram, na falta de recursos, justificativa para acomo
dações e omissões. 

Posso afirmar-lhes que esta não tem sido e jamais serâ a atitude da Presi
dente da LBA. 

Aceitaremos e receberemos, humilde mas dignamente, tudo o que nos 
for destinado. Mas isto não sigilifica acomodação. Pelo contrário, iremos 
buscar, de todas as maneiras criativas, os recursos que julgamos merecer. Pois 
bem sabemos que tudo aquilo que pedimos destina-se a um fifi maior: ·"a 
proteção e promoção social da população marginalizada e c-arente do nosso 
País". 

Sem querer cansá-:Ios com números, vale registrar que, de acordo com as 
tabulações avançadas do Censo Demográfico de 1.980, divulgadas recente
mente pelo IBGE, pode-se fixar, com precisão, o quantitativo desse contin
gente desassistido. Hoje, 26 milhões de pessoas - 64 por cento de nossa po
pulação economicamente ativa- recebem até 2 salârios mínimos. Este resul
tado, projetado sobre a sua totalidade nos mostra que quase_ 80 milhões de 
brasileiros podem ser s6cioeconomica·merite caracterizados como carentes. 

e para esses brasileiros, é para começar a resgatar a imensa dívida social 
que temos com eles, que vão todos os recursos que a LBA pode dispor. 

E é pensando neles que continuaremos nossa cruzada. 
Nestes quase três anos em que estamos juntos, convivendo e combaten

do, combatendo e sobrevivendo, pude - muito mais como participante do 
que como Presidente- sentir a expansão e a dimensão nacional que adquiri
ram nossos programas de atendimento às necessidades bãsicas da população 
carente. 

Testemunhei a crescente demanda de nossas ofertas sociais e comprovei, 
pessoalmente, a identidade, credibilidade e legitimidade que a LBA recon
quistou junto ao povo de nosso País. Hoje, nem os céticos e derrotistas po-

dem negar que palavras e ações como creches-casulo. complementação alimen
tar, PRONAV, e núcleos de voluntariado. registro civil e tantas outras, fazem 
parte de nossa realidade social. Asseguram a presença constante e marcante 
da LBA em 3 mil municípios; atestam o trabalho de nossas Superintendências 
e demonstram a receptividade e confiança que povo e Governo deram e conti
nuam dando à nossa Casa. 

É justo reconhecer que esta confiança e receptividade, esta expansão e di
mensão nacional da LBA foram plena e concretamente sustentadas pelo Mi
nistério da Previdência e Assistência Social na pessoa do Ministro Jair Soares 
que em hora nenhuma nos faltou com o seu valioso apoio. 

Chega·,· P'orém, um momento - como agora - em que a satisfação e a 
gratificação do que foi feito, bem como a vontade quase incontrolável de fa
zer ainda mais, tem de ceder lugar a uma realidade brasileira maior e mais 
emergente, pois que sujeita a conjunturas e imprevisibilidades mundiais. 

Seria insensato imaginar que as graves ocorrências contemporâneas não 
chegam até nós e em nada nos afetam. As conseqUências, ainda não supera
das, da crise do petróleo, da elevação das taxas de juros externos - esses fa
tores, entre muitos outros- exemplificam e ampliam a insegurança geral e se 
refletem no contexto brasileiro, acentuando-se de forma ainda mais dramáti
ca na área social. 

A hora, portanto, como tenho repetido aos que me ouvem, é de econo
mizar intenções-e pregar sobriedade. As dificuldades estãO iricidindo s_obre to
das as instituições e aLBA-- apesar do trabalho que vem realizando- tam
bém tem sofrido e continuará sofrendo as conseqüências do atual momento 
de contenções e restrições generalizadas. 

O orçamento de 1982, ernbora maior do que o atual- em termos nomi
nais- serâ, ao longo do ex.ercfcio, praticamente o mesmo deste ano, em valo
res deflacionados. Não é um orçamento de expansão e talvez não consiga ser 
sequer um orçamento de sustentação . Ê realisticamente, um orçamento de 
contenção, de moderação , que nos desafiará a todos; de um lado, impondo~ 
nos limitações e, de outro, estimulando invenções criativas. 

Nossas despesas de pessoal, para citar um exemplo, alcançarão em 1982 
o teta máximo que nos é imposto pela lei. Se este ano - agindo preventiva
mente- não as tivéssemos enfrentado com medidas restritivas- cUjo alcan
ce poucos compreenderam e até se revoltaram - este teto teria sido ultrapas
sado de muito. Ai então nos veríamos irremedjavelmente forçad-os a executar 
outras medidas muito mais drásticas E se tal acontecesse, isto provocaria 
substancial redução no número de nossos funcionários e imporia o sacrifício 
de certas vantagens que, dentro do SINPAS, são peculiares apenas aos servi
dores da LBA. Parece-me evidente que, diante de tal situação conflitiva, o ad
ministrador só poderia optar por uma decisão que não prejudicasse a coletivi
dade, não se refletisse no desenvolvimento de nossos programas e, portanto, 
não atingisse a clientela carente da LBA. 

Poderia mencionar outros exemplos igualmente representativos e rela
cionados com a posição de nossos programas e suas metas, face ao atual qua
dro de dificuldades. Creio, porém, que isso já terâ sido exaustivamente discu
tido com os Secretários e Di retores nacionais, durante o nosso Encontro. Um 
Encontro que foi, tenho certeza, não um muro de lamentações, pois essa pos
tura não condiz com a tradição de lutas desta Casa, mas sim um acerto de 
contas, uffia troca de experiências e um pacto de ação solidária e criativa para 
se encontrarem as soluções que nos permitam continuar a exemplar trajetória 
que traçamos. 

Gostaria, assim, de falar sobre_ a _coesão que deve existir entre nós e sobre 
a connança que devemos ter no futuro, sem embargo da triste realidade com 
que nos deparamos. 

E. na adversidade que se fazem os heróis. 
A frase é antiga, mas serve bastante nesta hora. E serve, principalmente, 

para a LBA e sua legenda histórica de pioneirismo social. 

Realmente, existe muito pouco mérito numa vitória sem lutas, numa 
conquista sem dificuldades. Os áridos e ásperos caminhos, pon~ilhados de 
obstáculos, enobrecem a travessia e dignificam o caminhante. 

t: motivador pensarmos nisto nesta hora. 
Ã LBA, subordinada que está ao Plano Plurianual de Custeio do SIN

PAS (e nosso orçamento corresponde hoje a 1,4 por cento do total de recur
sos do Sistema), não é permitida a busca de novas e diretas fontes de recursos, 
estranhos a este mesmo Sistema. 

Desse modo, repito, resta-nos apenas as alternativas da criatividade ins
titucional e do apoio da comunidade brasileira. E ambas -criatividade eco
munidade - não nos têm faltado quando a elas apelamos. 

Já de há muito, numa antevisão do que hoje ocorre, a atual adminis~ 
tração da LBA vem se caracterizando pelas constantes solicitações ao engaja
mento e participação das comunidades em nosso trabalho. 
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O Programa Nacional do Voluntariado, o PRONAV /LBA, aí está como 
exemplo real dessa busca e desse apoio comunitário. As campanhas do PRO
NA V, conjunturais mas nem por isso menos eficientes, nos apontam o rumo 
certo, o caminho a ser trilhado na conquista de recursos materiais e humanos 
que possam complementar nossas disponibilidades reduzidas. 

E essas campanhas, esses movimentos de solidariedade voluntãria e de 
integração entre entidades devem intensificar-se, estruturando~se em nossa 
programação futura e funcionando, em cada Estado, como alternativa válida 
de planejamento para consecução de nossas metas. Esta é a criatividade, o es
forço inventívo e inovador que, neste momento, peço a todos os Senhores Su
perintendentes. Peço, como tentativa de evitar uma não desejável sclcção de 
prioridades programáticas, que, no caso da LBA, é muito mais dolorosa, pois 
atinge essenciais e bem sucedidas atividades de assistência aos brasileiros ca-
rentes. 

Daí, voltar a lembrar que só a criatividade na busca do apoio comuni
tário e da integração instítuciOrial nos permitirá-a sustentação dos programas 
obrigatórios (assistência aos excepciO-ilais e aos idosos) e impedirá a redução 
tanto de nossos programas tradicionais (creches, alimentação e atendimento 
nos Centros Sociais, educação para o trabalho), quanto daqueles que, mais 
recentemente, foram implantados com êxito em escala nacional (complemen
tação alimentar, registro civil, colónias de férias e outros). 

De nossa parte, da Presidência da LBA e da Diretoria Nacional, algumas 
idéias jã expostas nas reuniões que mantivemos com os diferentes grupos de 
Superintendentes, já estão sendo colocadas em prática, na garimpãgem de re
cursos adicionais para nossa programação. 

E, a partir deste Encontro, muito esperamos da contribuição das nossas 
Superintendências. 

O importante é não parar- e a LBA não estâ parando, como prova o 
próprio Relatório do primeiro semestre que logo após seiâ- distribuído. O es
sencial é que saiamos deste Encontro com a consciência firme, a confiança 
inabalável de que depende apenas de nós, de nossa capacidade para gerir, em 
época de escassez, de nossa inteligência criadora e de nossa união - ã união 
da família legionária- a vitória sobre as dificuldades do momento presente. 

O nosso pensamento maior- acima de tudo - deve ser para o Brasil e 
para aquele a quem foi dada a missão de dirigi-lo: o nosso querido Presidente 
João Figueiredo. Acima de sentimentos mesquinhos, acima de invejas, frus
trações e interesses contrariados, deve prevalecer o amor à nossa gente menos 
favorecida. É essa gente que precisa de nós, da nossa ajuda, da nossa solida
riedade. 

E nós precisamos de um Brasil forte e unido capaz de superar os proble
mas que tanto nos afligem, quer na área econômica, quer na área social. 
Creio que só assim as gerações futuras poderão encontrar uma forma melhor 
de vida, onde não mais prevaleçam a violência, a miséria, a doença e o de
sabrigo. 

Todos esses males, enfim, que temos o dever de combater sem trégua. Os 
que se omitirem nessa guerra ao inimigo comum perderão a corrida do tempo 
e não merecerão as recompensas do futuro. 

À LBA, por seguir à risca as diretrizes traçadas pelo Presidente João Fi
gueiredo e cumpridas pelo nosso Ministro Jair Soares, foi reservado um im
portante papel no contexto social brasileiro. 

A nós, seus dirigentes e dirigidos, compete desempe!lhá-lo com muito 
Amor e Coragem. Confio neste desempenho. E confio em que Deus abençoa
rá nosso trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Adalberto Sena. 

O SR. ADALBERTO SENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre· 
sidente, Srs. Senadores: 

Transcorre, hoje, em todo o País, o Dia do Professor. 
Do mestre, nunca é demais enaltecer-lhe os méritos, tendo em vista a re

levante tarefa social a que é chamado a desempenhar na comunidade. 
A data comemorativa de seu dia não pode, pois, passar sem um registro 

especial. 
Como nenhum outro membro da sociedade, está o mestre intimamente 

ligado por laços de estreita união e participaçãO aos destinos da Pátria e das 
famílias, pelo muito que contribui para a formação e desenvolvimento inte~ 
lectual e moral de seus membros. 

Vencendo incompreensões e resistências e até ambientes ho~tis, vê-mo-lo 
sempre atuando abnegada e devotadamente junto à infância e à adolescência. 

A eles cabe, além da ministração da instrução, contribuir supletivamente 
na formação dos caracteres, amalgamando ê:~mportamentos, orientando ten
dências, corrigindo desvios de conduta, preparando, em suma, cidadãos dig
nos para o serviçp da Pátria. 

Infelizmente, Senhor~ Presidente, Senhores Senadores, malgrado seu alto 
munus, continuam os nossos mestres à margem das providências governa
mentais no tocante à retribuição de melhores salários por que lutam há tanto 
tempo _e que por justiça lhes deve ser concedido. 

Lamentamos, por isso, que no dia que lhes é consagrado, em muitas Uni
dadeS da Federação, continuem, airida, oS professores sem ter sua situação 
definida no plano de reclassificação de cargos, ou sem figurarem na mesma 
posição dos profissionais de igual categoria. 

Até, hoje, em muitos casos, de nada valeu o dispositivo da Lei de Diretrí
zes e Bases da Educação Nacional, determinando que só deva ser concedida 
ajuda fi_nanceira aos Estados que se decidam retribuir condignamente os seus 
professores. 

Senhor Presidente e Senhores Senadores: 
Não se improvisa um professor, da mesma maneira que não se pode es

perar o surgimento de gerações bem formadas e de cidadãos dignos sem o seu 
Concurso. Sua ação benfazeja é iropr~cindível a todas as classes sociais. 

Sua grandeza decorre sobretudo da excelsitude de sua arte e de sua mis
são: formar homens na plenitude de sua personalidade, transmitir conheci
mentos, enriquecer inteligências, plasmar caracteres, comunicar informações 
indispensáveis ao domínio das diversas disciplinas, despertar potencialidades, 
in~utir nos alunos o poder criador, capaz de transformá-los em elementos ú
teiS à vida cultural da Nação. 

Não interessa à sociedade ter apenas bons técnicos e especialistas. Faz-se 
necessário tê-los moralmente honestos e civicamente responsáveis. E esta ta
refa está cometida ao professor, como principal agente auxiliar dos pais. 

Destacando as benemerências dos mestres com palavras de estímulo e de 
fé na atividade que desenvolvem junto à infância e a juventude, o grande edu
cador patrício Fernando de Azevedo afirmou que é pela educação transmiti
da pelos professores, que podemos. esperar das futuras gerações a energia e a 
capacidade necessárias para que a Nação possa resistir às forças desagregado
res do mal e assegurar a influência benéfica dos exemplos de nossos antepas
sados que souberam construir a grandeza da Pátria. 

Por todos esses motivOs, Senhor Presidente e ~enhores Senadores, dese
jamos, hoje, prestar desta tribuna aos abnegados e prestimosos professores 
brasileiros, o preito -de nosso reconhecimento, de nossa admiração pelos assi~ 
nalados serviços que vêm prestando à população estudantil de nossa Pátria. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Não há mais oradores ins
critos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando 
para a sessão ordinária de amanhã •. a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 205, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.356, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar 
em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta 
e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montaiÍ.te de sua dívida consolida· 
da, tendo 

PARECERES, sob n's 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorável. 

2 

Votação, em turno único. do Projeto de Resolução n9 7, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como_ conclusão de seu Parecer n9 21, de 
1981), qUe autoriza a Prefeitura MuniciPal de Coqueiral (MO) a elevar em 
Cr$ 31.756.725,00 (trintá e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, sete
centos e vinte e cincO cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 22 e 23, de 198Í, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

j 

Votação, em turno único, do Projeto de Resqlução n9 68, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclu·são de seu Parecer n9 421, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar 
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões _e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 422 e 423, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. 
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4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'~' 84, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer no 485, 
de 1981)~ que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em 
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqUenta 
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centaVos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 486 e 487, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munictpios, favorável. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'~' 91, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de ~eu Parecer n"' 610, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$ 
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 611 e 612, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Franco Montoro; e 
- de Municípios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, ·do Projeto de Resolução n'i' 8, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 24, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$ 
29.272.025,36 (Vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cin
co cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob nos 25 e 26, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorãvel. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 64, de 1981 (apre
sentado pela Com,issão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 409, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba (SP) a elevar em Cr$ 
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqUenta e cinco mil, nove
centos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna, tendo 

PARECERES, sob n•s 410 e 411, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de .Munidpios, favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 12, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 13 e 14, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorável. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 15, de 
1981), que autori:z:a a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 
31.756.725,00 (trinta e um- milhões, setecentos-e cinqUenta e seis mil, setecen
tos e vinte e Cinco cruzeiros) o mOntãnté de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e JuStiçã, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munictpios, favorãvel. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 6, de 1981 (apreN 
sentado pela Comissão de Economia: como conclusão de seu Parecer n'~' 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.718.448,24 {dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
·-de Constituição.e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios. favorãvel. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 38, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer no 279, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em 
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta 
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consqlidada, 
tendo 

PARECERES, sob nos 280 e 281, de 1981, das Comissões: 
-de Constitui("ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorãvel. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'~' 88, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 594, 
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiãs a con
tratar operação de crédito no valor de Cri 9.813.300,00 (nove milhões, oito
centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo 

PA-RECER, sob no 595, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 101, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 675, 
de 198l);que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em 
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favor~vel. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 60, de 1981 {apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 396~ 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e 
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 102, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de,seu Parecer n9 6781 

de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) a elevar em 
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 679 e 680, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorãVel. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i'IQ8, de 1981 {apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 713, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar 
em Cr$ !0.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e no
venta e nove mil, duzentos e cinqüenta e nove cruzeiros e setenta e nove cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob no 714, de 1981, da Comissão:_ 
- de Constitufção e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

17 

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 40, de 1981, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo do escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro 
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. 

18 
Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 43, de 1981, do Senador 

Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronãutica, 
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de 
1964. 

19 

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 268, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art.-371, c, do Regimento 
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Interno, para o Projeto de Lei do Senado_ n' 240, de 1980, do Senador Franco 
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e 
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e 
INAMPS). 

20 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 149, de 1981, do Senador 
Mauro Benevides, solicitando a transcrição;-nos Anais do Senado Federal, do 
artigo intitulã.do ''O Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Mone
tário", de ã.utoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do 
Brasil, edição de 23 de junho de 1981. 

2I 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 313, de 1981, do Senador 
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 1979, do Senador Hum
berto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras provi
dências. 

22 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1981, 
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores, 
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 654 e 655, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade e, no 

mérito, favorável; e -
- de Educação e Cultura, favorável. 

23 
Votação, em pdmeiro.turno, do Projeto de Lei do Senado nº 117, de 

1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como incenti
vo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do Imposto de Renda devido pe
las pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 204 a 207, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto em separado do Senador Aderbal J urema; 
-de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José 

Lins; 
-de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e 
- de Finanças, favorável. 

24 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do PrOjeto de Lei do Senado n9 
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo 

PARECER, sob n' 1.006, de 1980, da Comissão: 
--de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado'do Senador Ader
bal Jurema. 

25 

Votação, 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 Quércia, alterando dispositivo da 
Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 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. 

26 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado nº 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do Imposto de 
Renda o 139-salário, tendo 

PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela incoilstitucionalidade. 

27 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade e juridicidade, 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• 1.009, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

28 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevarem 
Cr$ 5.700.000,00 (cinco mil-hões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favéirávél. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, do Senador Dir

ceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Cons
tituição e Justiça.) 

29 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 18, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 66, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira a elevar 
em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil e cento e 
cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 67 e 68, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munic(pios, favorável. 

30 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 85, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 

488, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP) a elevar 
em Cr$ 679.404.096,72 (seiscentos e setenta e nove riülhões, quatrocentos e 
quatro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 489 e 490, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorável. 

31 

Discussão, em turno úri.ico do Projeto de Resolução n9 89, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nº 599, 
de 1981, com voto vencido, em separado, do Senador José Fragelli e votos 
vencidos dos Senadores Luiz Cavalcante e Alberto Silva), que autoriza aPre
feitura Municipaf de E-ngenheiro NaVarro (MG) a elevar em CrS 
21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqUenta 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 600 e 601, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

32 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 115, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Finanças corno conclusão de seu Parecer nº 763, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor de USS 50,000,000.00 (cinqUenta mi
lhões de dólares norte-americanos), destinada ao programa de investimentos 
do Estado, tendo 

PARECER, sob n• 764, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) Está encerrada a sessão. 
{Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. GIL VAN ROCHA 
NA SESSÃO DE 9-10-81 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. GIL VAN ROCHA (Para discutir o projeto. Sem revisão do ora
dor)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, é mais do que evidente que os Partidos 
de Oposição, e mesmo aqueles atualmente sem Partido, votarão, sem nenhu
ma dúvida, pelo pedido de licença do Presidente da República. 

Entretanto, desejo proferir duas palavras sobre esse assunto, para que o 
episódio não passe em branco nas memórias desta Casa. 

Em primeiro lugar, pessoalmente, estranho o pedido de licença do Presi
dente, de vez que Sua Excelência já está licenciado. Pafece que a situação de 
licenciado do Senhor Presidente faz não necessária essa formalística para que 
Sua Excelência possa se ausentar do País. Não vejo, entretanto, que isso seja 
embargo para que votemos contra essa intenção presidencial. Mas, principal
mente como médico, desejo que se registre nesta Casa uma certa estranheza 
da família médica brasileira. Não pela escolha do Senhor Presidente ir 
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operar-se fora do Brasil, jã que Sua Excelência é um paciente- e não existe 
termo mais ajustado para aquela pessoa que está sob cuidados médicos do 
que o termo paciente, ele é realmente paciente, portanto, sujeito às opiniões 
de seus médicos que, em última análise, são os que decidem o tipo e o local de 
tratamento- mas para que não possa parecer que isso significa que o Brasil 
não tem condições técnicas para realizar tal operação ao fazer este registro, 
inclusive como participante do clube -já aqui nesta Casa bastante aumen
tando, espero que não aumente tão rapidamente - daqueles que têm ponte 
de safena, desejo mais uma vez me valer do microfone desta Casa para dizer 
da excelência técnica das equipes brasileiras, principalmente as paulistas, 
~nde o profe.'\..c;or Adib Jatene e o Professor Zerbin_i_Wm um conceito verda
deiramente universal. 

Esse tipo de cirurgia, Sr. Presidente, é rotineira no Brasil. Não pode pa
recer, para aqueles fora do nosso. País ao lerem a notícia no jornal, de que o 
Brasil vai mandar o seu Presid~nte para operar-se nos Estados Unidos, que 
nós estejamos atrasados tecnicamente nesse setor. 

O Sr. Aderbal Jurema - V. Ex• me permite? 

O SR. GIL VAN ROCHA- Com muito prazer, nobre Senador. 

O Sr. Aderbal Jurema- Na altura do seu pronunciamento, vale esclare
cer que nem o Presidente nem a sua família influíram na ida do Presidente 
para Cleveland. Foi a junta médica que o assiste no Rio de Janeiro ... 

O SR. GIL VAN ROCHA- Mas isso deixei bem claro, Ex•! 

O Sr. Aderbal Jurema - ... que assim o decidiu. De maneira que não hã, 
da parte da família do Presidente, nenhum desapreço. 

O SR. GIL VAN ROCHA -Disse que o paciente merece nosso respei
to, porque ele não tem vOntade própria. Creio que o Senador está entendendo 
mal duplamente. Primeiro, ilão quis dizer que o Presidente desprestigiçu a 
classe médica brasileira, muito pelo contrário. Fiz a ressalva de, em ele' sendo 
paciente, ele perde a vontade própria, que ele tem que se submeter à opinião 
de seus médicos. Nem- pelo amor de Deus!- Coloquei a família presiden
cial nisso. 

O Sr. Aderbal Jurema - Permite-me V. Ex• lhe pedir desculpa, mas que 
fique claro que não partiu do Presidente nem de sua família, e sim da junta 
que o assiste. 

O SR. GILV AN ROCHA --,-_Mas não cheguei nem à equipe médica do 
Presidente, estou dizento que isto é um ato de escolha, um direito natural de 
auto-escolha. Apenas quis fazer o reg'istro que julguei necessário para as pes
soas de fora do País, que nós temos condições técnicas impecáveis para esse 
tipo de cirurgia. E que, naturalmente, valores outros julgados pela junta mé
dica aconselharem o Presidente a sair do País. 

Com a ressalva que julgo necessária, para que não se perca a oporunida
de de louvar tão privilegiados cirurgiões, principalmente em São Paulo, e vale 
a ênfase, porque o Senhor Presidente da República estã no Rio de Janeiro, 
onde possuímos um Instituto do Coração altamente conceituado no mundo. 
A ressalva foi feita neste sentido, para que os desavisados não pensem que o 
Presidente está saindo daqui porque os médicos do País não têm a devida 
competência. O direito natural da junta médica, e não digo nem do doente,_jâ 
que o doente- _insisto- é paciente, fica então esclarecido o problema:E evi
dentemente que todos que passamos, mesmo os não-médicos que passam por 
experiências desse tipo, sabem que o poder de decisão transfere-se na medida 
em que o paciente confia no seu médico, ou nos seus médicos, automatica
mente a opção transfere-se para quem o assite e, nem para o paciente e nem 
para a sua família. 

O Sr. Passos Pôrto- V. Ex• me permite? 

O SR. GIL VAN ROCHA - Ou~o o nobre Senador Passos Pôrto. 

O Sr. Passos Pôrto- Tenho a impressão de que V, Ex• está pensando ou 
jâ estã concluindo que o Senhor Pfeiiiiente ao se afastar do País vã se subme

.. ter a uma cirurgia ... 

O SR. GILV AN ROCHA - Estou pensando? 

O Sr. Passos Pôrto - ... mas a mensagem não se refere a uma cirurgia, 
refere-se à ida do Senhor Presidente a uma clínica especializada em coração, 
nos Estados Unidos. 

O SR. GILV AN ROCHA- Só que V. Ex• está entrando no meu terre
no, eu sou médico. Ele tem mais de 99,9% de possibilidade de ser operado 
imediatamente depois do exame. Porque aí sim, aí seria um contra-senso ab
surdo, o Presidente sair do País para fazer um exame. Aí seria um absurdo, ai 
eu protestaria. 

O Sr. Passos Pôrto - Pela importância do paciente ... 

O SR. GILV AN ROCHA- Mas aí não, o Presidente incll,1sive deve es
tar psicologicamente preparado para se submeter a uma cirurgia, porque esse 
exame é quase que conclusivamente, jâ que o Presidente, por se tratar de um 
paciente excepcional- claro que é um paciente excepcional- foi examinado 
com todo o rigor, e jâ vai sabendo que o seu destino muito provável é 
submeter-se a uma cirurgia que, diga-se de passagem, para alegria do Brasil, é 
uma cirurgia que se faz aqui muito bem feita, e uma cirurgia, aqui no Brasil, 
de baixíssimb risco. 

O Sr. Passos Pôrto - Gostaria, também, ainda quanto ao DiscursO que 
V. Ex!- está fazendo, examinar o problema do afastamento do Presidente. É 
que a Constituição estabelece, em que pese a sua licença para tratamento de 
saúde, que no afastamento dele do País é preciso que o Congresso se manifes
te pela aprovação da sua saída do País, em que pese ele esteja jâ de licença 
para tratamento de saúde. 

O SR. GILV AN ROCHA- Bom, aí sai do terreno médico e entra no 
terreno jurídico, V. Ex~ é agrônomo e eu sou médico e deixo isso para os jUris
tas. Só que acho que o Presidente estã licenciado e, portanto, está subtraído 
de algumas daquelas prerrogativas formalísticas. ~ uma opinião. 

O Sr. Passos Pôrto - Mas ele é o Presidente da República. 

O SR. GILV AN ROCHA - Ninguém está negando isso. 

O Sr. Passos Pôrto - Estou dizendo a V. Ex•, na minha condição de En
genheiro Agrônomo, porque acompanhei hoje a discussão na Câmara dos 
peputados. De modo que já me especializei em saída de Presidente da Re
pública com o V ice em exercício. Ouvi, hoje, as opiniões de todos os Partidos 
Polít,cos na Câmara, todos unânimes na concessão da licença, mas exami
nando um fato, evidentemente, novo em que um VicewPresidente, no exercido 
da Presidência, solicita, em nome do Presidente, ao Congresso, licença para o 
seu afastamento. 

O SR. GIL VAN ROCHA - Exatamente por ser um fato novo é que 
mereceu esta consideração que, insisto, não tem nada a ver com a votação 
que vamos fazer a seguir, unanimemente, todos favoráveis à viagem do Se
nhor presidente da República. 

O Sr. Almir Pinto - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA - Com todo o prazer, Senador. 

O Sr. Almir Pinto- Não vou discutir o problema constitucional com V. 
Ex!-, mas, de qualquer forma, sentimos que tanto o Presidente como o Vice
Presidente, o desejo foi, justamente, o" apreço para com o Congresso Nacio
_nal. Mas V. Ex• tem inteira razão quando fala da questão da possível cirurgia. 
Entendo que essa ~da do Presidente para uma clínica especializada nos Esta
dos Unidos, não é tanto pela simples cinecoronariografia, é por uma possível 
jntervenção de safena, e não é nem pela intervenção em sim é pelo pós
operatório. Possivelmente, se o pós-operatório fosse aqui no Brasil, que ele se 
.submetesse., estaria, justamente, sujeito ·a ceder ao anseio do povo brasileiro, 
q~e tanto o quer, que tanta amízade tem ao seu Presidente, de visitas, insis
tência, quando na verdade, como V. Ex• um operado, hoje um homem cura
do, sabe que o pós-operatório recomenda muito repouso e tranqUilidade, o 
que, de certo, o Presidente, por lã, terá muito mais do que aqui no País. Mui
to obrigado. 

. O SR._GILVAN ROCHA- Bom, Sr. Presidente, queria apenas deixar 
este registro, que não é só meu, a imprensa registra opiniões de colegas de 
todo o Brasil, que não pode ser considerada uma crítica mas, apenas, uin re
gistro de que, felizmente, nós temos equipes altamente categorizadas para 
este tipo de cirurgia. Não sei o motivo real que fez com que a equipe que cui
da do Presidente preferisse o Hospital de Cleveland mas, de qualquer jeito, o 
exterior fica a saber, oU pelo menos quem quiser saber irã aos Anais do Sena
do da República para s8.ber que o Brasil tem condições excepcionais para esse 
tipo de cirurgia. 

O Sr. Benedito ferreira- V. Ex• permite a intervenção de um leigo? 

O SR. GIL VAN ROCHA- Com todo o prazer, Senador Benedito Fer
reira. 

O Sr. Benedito Ferreira - Leigo na área da ciência jurídica, como na 
área da ciência médica, mas também como um daqueles desavisados que saiu 
daqui e foi pàra o exterior em busca de recursos médicos, recursos médicos 
estes que já estão aqui como que fazendo parte do curial médico brasileiro, 
desloquei-me daqui, fui para os Estados ~nidos fazer uma cirurgia nas cor
das vocais, quando este tipo de cirurgia, com toda aquela tecnologia sofistica
da que me foi anunciada lá na América- e realmente a encontrei-, jâ exis
tia de há muito aqui em Porto Alegre, praticada pelo Df. Ivo Khuul, que é a 
operação das cordas vocais que permite ao cidadão falar no mesmo dia de 
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operado. Esta é a observação que Vem em socorro da tese de V. Ex•. Graças a 
Deus, se temos as nossas dificuldades em diversas áreas, pelo menos no que 
diz respeito à área das ciências médicas, os nossos cirurgiões não estão nada 
a dever, pelo menos em muita coisa que-rios angustia e que às vezes vão bus
car lá fora, e depois, lá mesmo, somos frustados com a honestidade pessoal 
daqueles profissionais que nós procuramos e que chegam até a nos gozar: 
HBem, o Sr. veio fazer aqui foi turismo, porque o Sr. teria esses mesmos re
cursos e, às vezes, até mais vantajosamente, lá na sua terra". Era esta a consi
deração que eu gostaria de inserir no seU discurso. 

O SR. GILV AN ROCHA - E é um depoimento valioso, Ex• 

O Sr. Benedito Ferreira - Obrigado. 

O SR. GILV AN ROCHA -Termino, Sr. Presidente, desejando que o 
Senhor Presidente tenha o mais absoluto sucesso na sua cirurgia e que ele 
consiga ultrapassar aquela fase pior daqueles que estão entrando no clube dos 
que fizeram ponte safena, que é vencer os problemas psicológicoS que Sua Ex
celência terá para que ele se considere, pai-a alegria do povo brasileiro, ·com
pletamente apto quando regressar dos Estados Unidos. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÃS!O VIEI
RA NA SESSÃO DE 14-10-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores: 

Desde 1973 a situação brasileira geral tem oferecido matéria para um de~ 
bate até agora inconcluso. 

Nesse ano, depois de um período de relativa estabilidade inflacionária, 
as pressões dos preços recomeçaram, chegando aos assustadores níveis atuais. 
Ao lado disso, o mercado internacional de petróleo sofreu uma alteração 
brusca, não de todo inesperada, na forma de um realinhamento de preços 
cujo final não parece próXimo. 

Para o País, nenhum ano posterior a 1973 registrou índices de crescimen
to econôrnico aciiTiàâC 10%, enquanto a partir daí ficava cada vez mais difí .. 
cil, também, arquivar a correção monetária, que fOrã. uin instrumento provi-: 
sório adotado para resguardar o poder de compra da moeda frente à inflação 
do início da década dos sessenta. 

Mais do que isso, ao longo de todO esse período inciado em 1964, em que 
a predominância do Executivo sempre foi incontestável, perdeu-se também a 
oportunidade de apoiar a economia sobre os recursos humanos e naturais do 
País. 

A crise energética, Ou a crise do petróleO~ ou que nome tenha, demonstra 
de modo evidente a falácia de um desenvolvimento estruturalmente depen
dente do exterior. Sr. Presidente, em 1973, a fonte de maior participação no 
consumo brasileiro de energia primária era o petróleo, com 43,9%. 

Seria de esperar uma queda acentuada desse percentual nos anos seguin
tes, devido à elevação do preço do combustível citado. Mas tal não ocorreu. 
Estimativa oficial, da Fundação IBGE, calcUlou, para 1980, uma fatia de 
40,6% para o petróleo sobre O total do consumo brasileiro de enegia primária. 

Quer dizer, em sete anos, no conjunto do balanço energético brasileiro, a 
posição do petróleo apenas caiu 3,3%. 

Na verdade, no mesmo período, a significatiapeiformance da energia hi
dráulica (de 21,9 para 27,5%) e a do álcool (de 0,3 para 2%) e carvão mineral 
(de 3,2 para 4,6%) apenas compensam as perdas de posições de outras fontes 
de energia em relação ao petróleo, cuja utilização foram desestimuladas por 
este. 

Essa a grande distorção causada no balanço energético brasileiro pela 
dependência a fontes externas de energia, ou seja, o desestímu1o a fontes in~ 
ternas viáVeis, carentes -apenas de incentivos financeiros e t.ecnõlogicos. 

Tendo em vista esta situação, Sr. Presidente, em novenibro de 1979, foi 
concluído o Modelo Energético Brasileiro, cujo objetivo é contribuir para 
adequar o consumo de energia às condições da economià brasileira. 

Capítulo especial desse documento é o que se refere Jó carvão mineral. 
Este é o recurso combustível fóssil, cujas reservas são as maiores, consi

derando o conjunto petróleo-xisto-carvão mineral e gâs natura!. 
Em dezembro de 1978, respondiam por 88,9% do total das reservas brasi

leiras, medidas em toneladas equivalentes de petróleo, enquanto no mesmo 
ano o minério representava, no consumo, um percentual de 9,1 %, sem dúvida 
muito pouco, dadas as diversas utilizações pOssíveis para o ca:rVãó mineral. 

O Modelo Energético Brasileiro sUstenta a necessidade de alterar a estru
tura de produção e uso do carvão nacional, de forma a substituir derivados de 
petróleo. 

Entendemos a preocupação, de vez que os resultados esperados para o 
carvão são fundamentais atê mesmo para o PROÃLCOOL. Este, no que 

substitui gasolina, deixa inalterado o esquema mais ou menos rígido de refi
no, que continua a exigir impOrtações de petróleo, para o atendimento ao 
consumo de outros derivados. Contraditoriamente, como subproduto indese
jável, tem havido em conseqüência também uma produção excessiva de gaso~ 
li na. 

O problema é grave~-Sr. Presidente, exigindo um cuidado espeCial sobre
tudo em_ relação ao carvão energético, destinado à substituiçãO do óleo com
bustível. 

Até o final de abril último, a produção de carvão mineral oficialmente 
projetada para 1985 era de 27,5 milhões de toneladas. Previsão ambiciosa, 
mais que a quintuplicação da produção atUal, a qual está sendo revista, de
vendo passar a 17 milhões de toneladas, o que ainda representa um esforço 
significativo. 

Jã em dezembro de 1980, durante o 19 Ciclo de Palestras - O Carvão 
Mineral como Fonte Alternativa de Energia, promovida pelo Conselho Na
cional do Petróleo, em Criciúma, o Presidente do Sindicato Nacional da In
dústria de Extração do Carvão, Roberto Gabízo de Faria, considerou gigan
tesco desafio produzir 27,5 milhões de toneladas num curto horizonte de 5 
anos. Observou, então, o Dr. Roberto Gabizo que o aumento estimado da 
oferta mundial, entre 1977 e o ano 2000, isto ê, um em 23 anos, seria de 177%. 
Ou seja, menos de três vezeS mais a produção do ano-base (I 977). Alem, do 
mais, na condição de Presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Ex~ 
tração do Carvão, reconheceu o Conferencista que muitos desses países têm 
longa tradição como produtores desse minério, possuem as infra-estruturas 
necessárias, usam tecnologias evoluídas e consagradas, afora a mão~de-obra 
jã formada, abundante e satisfatória em todos os níveis. 

De uma hora para outra, muito embora seja crescente a necessidade de 
substituir o consumo de derivados de petróleo e poupar divisas, as metas de 
produção do carvão para 1985 sofrem uma redução bastante elevada, da or~ 
dem de 36% 

A explicação para tanto, oferecida pelo Ministro César Cais, das Minas e 
Energia, é a .. falta de uma política de preços ao produtor, que desestimulou a 
iniciativa privada a investir no setor". 

Recursos despendidos, expectativas criadas, para, por fim, tudo se redu
zir à constatação de que todos os esforços foram inúteis, um aspecto funda
mental deixou de ser considerado, ou, se o foi, não mereceu a devida atenção. 

Estamos diante, Sr. Presidente, de uma revelação surpreendente - O 
plano governamental deixou de contemplar o principal estímulo a todo pro
dutor, o preço capaz de garantir rentabilidade e continuidade do investimen
to. 

Mais do que isso, a resposta do Ministro César Cais expõe, outra vez, o 
pouco critério com que são elaborados os planos governamentais. 

O Sr. Alberto Silva - Permite-me V. Ex'- um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Com prazer, ouço V. Ex• 

O Sr. Alberto Silva - Nobre Senador Evelãsio Vieira, estou acampa~ 
nhando o seu discurso com o maior interesse, porquanto, nesta Casa, princi
palmente quando trata de assuntos econômicos, V. Ex• o faz com aquela se
gurança que lhe é peculiar, com a firmeza com que defende o seu ponto de 
vista, com os que alinha nesta tarde, a respeito do carvão, e agora nos faz 
uma revelação surpreedente a produção do carvão foi reduzida, para os pla
nos até 1985, em 30%, por falta de uma política de preço. f: o caso de se per
guntar: se até para os grãos de alimentação, como o feijão, o milho, se estabe
lece um preço mínimo, porque não para o carvão, que representa depois do 
petróleo, em termos nacionais, a mais evidente oportunidade que se tem de 
substituir petróleo? Justamente esse combustível, abundante na terra de V. 
Ex•, em todo Extremo-Sul, é que deixa de ser contemplado com a política de 
preços. V. Ex'- tem razão em trazer este assunto ao conhecimento da Casa, 
para que afinal de contas, se faça uma campanha,.no sentido de que se traba
lhe com o que existe no Brasil para substituir petróleo. Não podemos ê conti
nuar importando petróleo. Como muito bem disse V. Ex•: 40% das necessida
des básicas da energia primária no País dependem de importação. Parabéns a 
V. Ex'- pelo discurso que faz. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Muito obrigado a V. Ex• 
Realmente temos, no Estado de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, 

carvão em abundância, em quantidade extraordinária. Segundo levantamen
tos realizados, as estimativas, as previsões são de que essa riqueza mineral é 
extraordinária no Extremo-Sul. Com aproveitamentos múltiplos, principal
mente no sentido energético, possibilitarâ a redução na importação de pe
tróleo. O Brasil hoje se defronta com sérios problemas, dentre estes o endivi
damento externo, porque não tivemos, nos últimos anos, conseguido superá
vit na balança comercial que possibilite a redução do nosso déficit na balança 
de pagamentos. Não temos cOndições de ampliar substancialmente, como de-
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sejamos, como queremos, como precisamos as exportações, principalmente a 
de produtos de manufaturados com efeito, temos que procurar reduzir as im
portações. Temos condições para alcançar esse objetivo, e o carvão é um 
componente importante. 

O Governo, infelizmente, não tem tido a sabedoria, a competência, para 
elaborar e executar um plano em favor do aproveitamento maior do carvão 
deste País. 

Sr. Presidente, em 1953, criado o Plano Nacional do Carvão era instituí
da uma Comissão Executiva relativa a ele. Ambos duraram até 1971, com 
bons resultados, a partir de quando os problemas do carvão ficaram afetos ao 
Conselho Nacional do Petróleo. Daí em diante, outras entidades passaram 
também a opinar sobre o assunto, em aspectos específicos. 

Não seria demasiado citar a lista desses órgãos, para que se possa ter 
uma idéia mais precisa do labirinto decisório que permeia toda a política do 
carvão. 

Vamos à relação: 
I. Comissão Nacional de Energia - política; 
2. Secretaria de Planejamento (Comissão SEPLAN de Energia)- recur-

sos; 
3. Ministério das Minas e Energia - administração; 
3.1. Conselho Nacional do Petróleo - política e preços; 
3.2. Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras -comercia

lização do carvão-vapor; 
3.3. Departamento Nacional da Produção Mineral - pesquisa e pros

pecção; 
3.4. Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais - pesquisa e pros-

pecção;-
3.5. Indústria Carboquímica Catarinense-rejeito piritoso; 
4. Ministério da Indústria e do Coriiércio 
4. L SIDERBRÁS - carvão metalúrgico; 
4.2. Companhia Siderúrgica Nacional Lavador de Capivari -

Mineração-Transportes Marítimo; 
5. Ministêrfo dos Transportes 
5.1. Rede Ferroviária Federal S. A- transporte; 
5.2. PORTOBRÂS - transportes; 
5.3. SUNAMAN - Superintendência Nacional da Marinha Mercante 

- transporte. 
6. Banco do Brasil S.A. e Banco Nacional do Desenvolvimento Econô-

mico - agentes financeiros; 
7. Banco Central do Brasil - importações de equipamentos. 

Dezessete entidades, dezessete órgãos. 
Esta multiplicidade de órgãos tem caus:ado dificuldades que, em última 

instância, concorrem para reduzir a velocidàde de instalação dos projetas de 
aproveitamento do minério de carvão, em prejuízo da economia nacional. 

Estamos frente a um programa de produção de porte, que necessita de 
agilização e coerência das normas e procedimentos a ele destinadas, para que 
seja bem sucedido. 

Assim, falta um órgão coordenador de todas as atividades referentes à 
economia do carvão, nos moldes do ado,tado para o Programa Nacional do 
Âlcool. 

Um órgão desse tipo, na medida em que agiliza as decisões burocráticas, 
favorece a eficiência de um Programa, como o do Carvão~ onde tempo é pou
pança de divisas escassas e, sobretudo, onde decisões rápidas significam no
vos empregos, exatamente no momento em que a desaceleração econômica 
atinge a diversos setores produtivos, de Sul a Norte do País. 

Sr. Presidente, não levanto o problema pelo fato de meu Estado, Santa 
Catarina, ser detentor de grandes reservas de carvaão mineral, não por essa 
riqueza ser um grande fatorem favor do desenvolvimento de Santa Catarina. 
EstamOs fazendo esta nova apreciação sobre o carvão e propondo ao Gover
no a criação de um órgão coordenador de todas essas entidades, de todos es
ses órgãos federais, para que se possa desenvolver uma política buscando um 
maior aproveitamento dessa grande riqueza nacional. 

Hoje o Brasil se debate com sérios problemas. Dentre estes, o problema 
do desemprego crescente. Precisamos dinamizar a economia, ao contrário de 
retardar o seu desenvolvimento, para absorver aqueles que estão sendo demi
tidos em outras áreas e ond~ as dificuldades do Governo são maiores. Temos 
que ger<;\r anualmente I milhão e meio de oportunidades de emprego. Nós
e o carvão é o exemplo- temos matérias-prim3:s para serem aproveitadas e 
dinamizar a economia, ao mesmo tempo, para nós, com redução de impor
tações, aliviarmos o balanço de pagamento. 

É por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que mais uma vez, levantamos 
a nossa voz, nesta oportunidade, para sugerir ao Governo que crie um órgão 
de coordenação pa.ra o desenvolvimento da política do carvão mineral neste 

País, a ex'êhip1ó do que foi feito com o álcool. Este é o sentido do nosso pro
nunciamento nesta tarde. 

Esperamos que o Governo seja sensível à nossa sugestão e passe a adotã
la, não em favo! apenas do Estado de Santa Catarina e do Rio Grande do 
Sul, mas em favor dos altos interesses da Nação. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LU
CENA NA SESSÃO DE 14-10-81 E QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Líder. pronuncia o seguinte dis
curso. - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há muito tempo o Congresso Nacional não recebia uma proposição tão 
controvertida como a ciue foi enviada pelo Senhor Presidente da República, 
sobre alterações no sistema da Previdência Social. 

A matéria foi distribufda à Comissão Mista competente, no seio da qual 
foi ~esignado relator o nobre Senador Bernardino Viana que, em várias en
tn!Vistas à imprensa, na linha do seu espírito liberal, fez severas críticas à ini
ciativa governamental, dispondo-se inclusive a apresentar modificações subs
tanciais, de tal sorte que fossem devidamente preservados os di_reitos adquiri
dos de milhares e milhares de aposentados e pensionistas da Previdênda So
cial. 

Não há nesta Casa um Senador, seja das Bancadas das Oposições ou da 
Bancada do Governo, que não venha recebendo diariamente, de seus respec
tivos Estados, apelos dramáticos de carãter individual e coletivo, no sentido 
da rejeição desse projeto governamental. E por isso mesmo, as emendas apre
sentadas à referida proposição subiram à casa de quase uma centena. 

Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, era de se esperar a esta altura, Jâ 
esgotado e prorrogado por duas vezes o prazo na Comissão Mista para apreM 
ciação dessa importante matéria, que o parecer do nobre Relator jâ tivesse 
sido apresentado, e que a Co1p.issão jâ tivesse decidido a respeito do assunto. 
Entretanto, o Senado e a Nação conhecem os acontecimentos. O nobre Sena
dor Bernardino Viana, conforrrie anuncia a imprensa, é um Relator resigna
tário, S. Ex•, apesar da sua boa vontade, de seus manifestos propósitos de 
rpodificar, em benefício dos trabalhadores brasileiros, o projeto da Previdên
cia· Social, não encontrou guarida no seio do Governo, apesar de haver- ao 
que se sabe- nas fileiras do PDS, a nível do Congresso Nacional, uma ver
dadeira rebelião contra esse projeto que modifica o sistema de Previdência 
Social. 

O Sr. Henrique Santi/lo- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Com muito prazer. 

O Sr. Henrique Santillo - Vou interromper brevemente V. Ex•, meu 
ilustre Líder Senador Humberto Lucena, para também, do mesmo modo que 
V. Ex•, condenar mais uma vez o projeto do Governo que recebeu no Con
gresso Nacional o nº 22/81 que além de perverso e desumano é, sobretudo, 
ineficaz. Na verdade, sua perversidade se caracteriza na medida em que ele 
penaliza 86% da massa de segurados aposentados do INPS, que ganham até 
três salários mínimos, e é ineficaz porque toda essa contenção de despesa, 
prevista no próprio projeto, não atinge 5% do déficit previdenciârio previsto 
para o corrente ano. Veja, portanto, como V. Ex• está carregado de razão. A 
este Governo, realmente, não restaria outra alternativa que não discutir am
plamente com empregados, empregadores, parlamentares, as várias catego
rias profissionais envolvidas dire_tamente na questão, pqra se procurar a so
lução do problema da Previdência. Não é que a crise previdenciâria seja arti
ficial, ela existe e é grave, na medida em que não é apel)aS conjuntural, mas 
também estrutural. E para a sua solução precisaria este Governo, não agir 
com o autoritarismo que o caracteriza, tomando medidas unilaterais, deci~ 
sões em gabinetes fechados para impor, goela abaixo do Congresso Nacional, 
a sua própria decisão. V. Ex" está carregado de razão e quero me congratular 
e solidarizar com a sua posição. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex•, Senador Henrique Santillo, 
destacou os aspectos anti-sociais dessa proposição e deu, portanto, a razãO de 
nossa luta contra a sua aprovação no Congresso Nacional. 

Ainda ontem, porfiando na sua peleja, que é diária neste Plenário do Se
nado Federal, em defesa dos trabalhadores brasileiros, V. Ex• com a suares
ponsabilidade de Senador do PMDB, anunciou que farã graves denúncias 
oportunamente sobre a má gestão da Previdência Social no Brasil, para evi
denciar que o que está levando a Previdência Social a essa situação pré
falimentar é a sua péssima administração· a nível de Ministério da Previdência 
Social. 

V. Ex• no seu pronunciamento, na tarde de ontem, falou sobre os gastos 
excessivos que estariam sendo efetuados por exemplo, nas superintendências 
dos Institutos de Previdência Social do Rio Grande do Sul, terra natal do Mi
nistro Jair Soares, que ê candidato potencial a Governador do Estado pelo 
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PDS. 'SegUndo tem noticiado a Imprensa, S. Ex• aumentou em mais de 50% 
os gastos de pessoal da Previdência Social, no Rio Grande do SuL 

Portanto, a posição do PMDB e dos demais Partidos de Oposição desta 
Casa e da Câmara dos Deputados, é frontalmente contrária à aprovação des
se projeto que altera o _sistema de Previdência SoCial para penalizar ainda 
mais os trãbalhadores brasileiros, sobretudo os aposentados e pensionistas. 

Sr. Presidente, tanto esse projeto não resolve o problema, que os pró
prios porta:vozes do Palácio do Planalto anunciam que o Governo pretende, 
mais adiante, enviar ao Congresso um outro projeto de lei que trate de manei
ra mais abrangente e mais profunda sobre a reforma da Previdência Social. 

A minha presença na tribuna, na tarde de hoje, é para fazer um veemente 
apelo, em nome da Liderança do PMDB no Senado, ao Senhor Presidente da 
República em exercício, Sr. Aureliano Chiav~. no sentido -de qUe Sua Exce
lência retire o projeto enviado ao CongresSo- Nacional sobre a Previdência 
Social, para o reexame mais demorado da questão, curvando-se, assim, quase 
que ao consenso do Congresso Nacional contra a sua aprovação. 

O Sr. Màuio Benevides - V. Ex• me permite, nobre Senador? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Mauro Benevides- Realmente a solução preconizada por V. Ex• 
no seu apelo seria a solução ideal; o Presidente da República retiraria a pro
posição- para reexame, proinoveria as alterações que estão sendo reclamadas 
pela massa previdenciária e o Congresso, então, numa outra oportunidade, 
voltaria a discutir essa importante proposíçãõ."MciS, admitindo mesmo essa 
circunstância de que Sua Excelência, o primeiro Magistrado do País, não pre
tendesse acolher essa forma, que seria a ideal, pelo menos Sua Excelência po
deria abrir mão, através de uma manifestação expressa, do dispositivo invo
cado, relacionado com o decurso de prazo de que se beneficia o rito de trami
tação dessa matéria. Portanto, além desse apelo que seria o ideal, o apelo for
mulado por V. Ex•, ainda há este outro, como instância derradeira, e desta 
forma o Congresso poderia, com a aprecia-ção de todas essas emendas, me
lhorar o projeto, escoimâ-lo dessas falhas, desses senões, desses erros clamo
rosos que atinge a massa previdenciária do País. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Lembra V. Ex• muito bem, nobre Se· 
nado r Mauro Benevides, um outro aspecto da questão, que é da maior impor
tância; quer dizer, se o Senhor Presidente da República em exercício, Aurelia
no Chaves preferir não retirar o projeto do Congresso Nacional para reexa
me, que pelo menos S. Ex• envie nova mensagem ao Congresso Nacional, fa
zendo com que essa proposição deixe de tra~i_tar em regime de urgência ur
gentíssima, isto é, dC quarenta e cinco dias, o que lhe assegura o privilégio do 
decurso de prazo, que é um instituto que todos nós da Oposição repudiamos 
neste País, e que esperamos que, com a reforma constitucionaÍ que há de vir 
para devolver a:s prerrogativas e atribuições ao congresso, seja definitivamen~ 
te suprimido do nosso ordenamento jurídico. 

O Sr. Pedro Simon - V. Ex• me -concede um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. 

O Sr. Pedro Simon- Sinceramente, nobre Líder, acho que a proposição 
do Senador Mauro Benevides é aquela que, de certa forma, seria a ~aida polí~ 
tica para o Governo. Retirar o projeto, poderiam imaginar, poderiam dizer 
que o Presidente atual, substituto, estaria pratic3:~do um ato de desconside
ração com o General João Figueiredo,que mandou o projeto. Agora, retii_·ar a 
urgência urgentíssima para um dCbate maior, me parece que seria o lógico, 
porque há um aspecto importante sobre essa matéria. Todos nós sabemos 
que, praticamente, quem dá a última palavra, ou quem dá uma das últimas 
palavras é o Ministro Delfim Netto. O MinistrO--Delfim Netto embarcou para 
a Europa e só vai voltar depois da aprovação desse projeto por decurso de 
prazo. Isso significa, pela experiência que nós temos do comportamento da 
Bancada do PDS, nesta Casa, que não _é __ s6 o problema da doença do General 
Figueiredo, é o problema de que o Sr. Delfim Netto, que participou da elabo
ração desse projeto, não estará no País, estará fora do País, e estará até fora 
até a aprovaçãO ou não por decurso de prazo. Então, a Bancada do PDS, a 
essa altura dos acontecimentos, está realmente numa situação muito difícil de 
querer dar um voto no sentido de aprovar algo que não tenha aquiescência do 
todo poderoso Ministro Delfim Netto. Acho, então, que a grande saída seria 
retirar a urgência urgentíssima, abrindo o prazo pã.ra que esta Casa o deba
tesse com a maior naturalidade. Afinal, a Bancada do PDS, na Câmara dos 
Deputados, e ao que consta, inclusive. no Senado Federal, - e na Câmara 
dos Deputados, a imprensa publicou praticamente, quase que unanimemente 
com o tftulo ·~Rebelião" com relação a esse projeto que querem veiaprovado 
por decurso de prazo. Acho, Sr. Senador, nobre Líder da nossa Bancada, que 
seria um absurdo, seria um escândalo. seria um- eSCárnio perante a população 
do nosso País se este Congresso deixasse, por-decurso de prazo, ser aprovado 

um projeto dessa natureza. Acho mais:·e d-igo com toda a sinceridade, se nós 
da Oposição tivéssemos um racioncínio do quanto pior melhor, o que teria de 
acontecer para nós, eleitoralmente seria favorável, porque se esse projeto, 
realmente, for aprovado por decurso do praxo causará uma revolta tão gran
de, um protesto tão grande que, realmente, deixará em situação indefensável 
os parlamentares do PDS; mas a nós não interessa o quanto pior, melhor. A 
nós interessa, realmente, a situação dessa gente, as mais humildes, porque o 
Governo alterou o seu projeto inicial que atingia a todo o operariado. Real
mente, hoje, urna porção en(irme de operariado estã fora do projeto. Mas, 
dentro- do operariado, pegou os que estão em piores condições, que são os 
aposentados, e esmagou aqueles que estão em piores condições. Então, para 
nós, da Oposição, seria até tranqüilo deixar aprovar, por decurso de prazo, 
para usar isto eleitoralmente. Mas, parece-me que seria cruel da nossa parte, 
se nós não esgotássemos até o último segundo da nossa capacidade de ação 
no sentido de tentar, junto à Bancada do PDS; cobrar dela, para que ela 
cobre do Governo, realmente, aquilo que ela tem direito. Como pode o Go
verno falai em ganhar as eleições do ano que vem, apresentando um projeto 
dessa natureza? Um projeto d~ssa natureza, o que levanta é uma interro
gação. Na verdade, o Governo qUando fala em dois turnos, estâ pensando, 
talvez, até em não realizar eleições no ano que vem. Estão dizendo os Deputa
dos do PDS, com toda a franqueza - ainda, hã três dias, em manchete nos 
jornais de Porto Alegre, os Deputados da Grande Porto Alegre diziam: 
"Mas, corno vamos ganhar eleições, como vamos fazer vOtos na Grande Por
to Alegre, se o Governo não nos der armas no cunho, para podermos enfren
. :.tr, de flanco, o eleitorado da Grande Porto Alegre"? Isto acontece no Brasil 
11teiro: a aprovação, pór decurso de prazo, de um projeto dessa natureza, e é 

de se fazer uma interrogação, realmente, quais são os reais propósitos que o 
sistema tem em relação à própria eleição do ano que vem? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito grato à contribuição de V. 
Ex•, nobre Senador Pedro Simon. 

Se o Governo não puder atender o nosso apelo, no sentido de retirar o 
projeto do Congresso Nacional para reexame, que aproveite .1 idéia lançada 
neste Plenário pelo Senador Mauro Benevides, em boa ocasião, no sentido de 
que esta proposição não mais tramite em regime de urgência urgentíssima, 
porque aí, ela passaria a ter um andamento normal. E, assim mesmo, dentro 
de um prazo razoável, pois poderia ficar, por exemplo, subordinado àquele 
outro dispositivo constitucional, que permite que uma proposição de inicia ti~ 
v a presidencial ~eja discutida e votada em 90 dias, isto é, 45 dias na Câmara e 
45 dias no Senado Federal. O que seria um prazo razoável para que, dentro 
dele, nós pudéssemos discutir a questão da Previdência e chegar, quem sabe, 
por consenso, a outras soluções que não fossem essas, totalmente prejudiciais 
à grande massa dos trabalhadores brasileiros. 

Mas, Sr. Presidente, em última análise, se por acaso não prosperar o ape
lo pela retirada do projeto para reexame, se não prosperar a idéia do Senador 
Mauro Benevides, no sentido de que o projeto não mais tramite em regime de 
urgência urgentíssima, que, pelo menos, as Lideranças do PDS, no Senado e 
na Câmara, consigam o sinal verde do Palácio do Planalto no sentido de não 
fechar a questão, de deíxá~la aberta para que os parlamentares_que apóiam o 
Governo no Congresso Nacional possam juntar-se a nós, ·da Oposição, no 
sentido da rejeição desse projeto, a fim de que o Congresso Nacional possa 
corresponder totalmente à anciosa expectativa do povo brasileirq. 

O Sr. Pedro Stmon- Eu não sei, Senadort mas a imprensa publicou que 
o nobre Líder do Governo no Senado, o Senador Nilo Coelho, está fazendo 
um estudo profundo, no sentido de que apresentaria uma emenda substituin
do exatamente a parte dos aposentados. Eu estou na expectativa e vibrei 
quando !i, lá no Rio Grande do Sul, a infOrmação de que o Senador Nilo 
Coelho estava fazendo estudos profundos e sérios, onde S. Ex• angariaria 
fundos de outra origem que poderiam dispensar esses brutais que são tirados 
dos aposentados. Acho que o apelo de V. Ex• poderia, realmente, render por· 
que, pelo menos parece-me de boa vontade o Senadoi- Nilo Coelho, pois S. 
Ex• já demonstrou isto publicamente, através da imprensa. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Também tomei conhecimento do 
ponto de vista do Senador Nilo Coelho, pela imprensa. Sei que S. Ex• se pro~ 
pôs, inclusive, a apresentar emendas - e creio que chegou a apresentá~las
contando com a simpatia do Senador Bernardino Viana, como Relator da 
matéria. Daí por que no final destas palavras, o ânimo em que me encontro 
de fazer esse apelo final às Lideranças do PDS, no Senado e na Câmara, para 
que no mínimo não fechem a questão, a fim de que o Congresso Nacional 
possa ir ao encontro dos anseios do povo brasileiro, rejeitando esse projeto 
anti-social e perverso que aí está, desafiando todos os parlamentares, inde~ 
pendente de partidos. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 
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DISCURSO PRONUNCMDO PELO SR. BERNARDINO 
VIANA NA SESSÃO DE I4-10-81 E QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. BERNARDINO VIANA (Como Lider, para encaminhar a vo
tação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores_: 

Apenas queria, mais uma vez, dizer ao Senado Federal que o plano de 
aplicações que ternos sobre o Estádio Albertão, no Piauí, é exatamente esse 
que foi elaborado pela SEEBLA e que é um demonstrativo dos custos para a 
conclusão do estádio, nas suas diversas fases, incluindo reajustamento, urba
nização externa, etc. 

Estes são, pois, os dados e as fotografias que foram tiradas antes do ini
cio das obras. 

Pensei que, com estes dados, o Sr. Senador Alberto Silva estivesse satis
feito. Ainda mais porque a firma-que elaborou esse orçamento, esse demons
trativo de custos, foi a mesma firma contratada pelo nobre Senador para 
construir o Estádio Albertão, em Teresiri3.. (Muito bem!) 

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. LOURIVAL BAPTIS
TA NA SESSÃO DE 6-10-81, QUE SE REPUBLICA POR HA
VER SAlDO COM INCORREÇÃO NO DCN (SECÃO II), DE 7-
10-81. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Antes da breve comunic_aç_ão que me leva a esta Tribuna, çlesejo lamentar 
e condenar o insensato atentado perpetrado contra o Presidente Anwar Sa
dat, do Egito, - estadista máximo do mundo ârabe, artífice da p~z com ls
,rael, que conquistou a admiração, o respeito e o profundo reconhecm~e~to de 
toda a humanidade pelos seus atas de coragem, bravura e magnamm1dade 
nos campos de batalha. 

Não desejo alongar-me sobre a tragédia que enluta o Egito, p~í~ sím,?olo 
e patrimônio da história humana, aú qu-al sempre nos ligaram tradtctonals re
lações de amizade. 

Associo-me ao profundo pesar ao nobre povo egípcio, com o qual me so
lidarizo neste doloroso transe. Urge, Sr. Presidente, que a fúria homicida e in
sana do obscurantismo terrorista seja erradicada da face da terra. 

O terrorismo e os terroristas não têm qualquer justificação possível: são, 
nada mais, nada menos, do que truculentas manifestações de ferocidade dos 
trogloditas remanescentes que envergonham a Humanidade, em todos os paí
ses do mundo. 

Nenhum sacrifício deverâ ser poupado no sentido da erradicação desse 
flagelo do obscurantismo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Desejo informar, nos limites desta breve comunicação, que tive a satis

fação de participar da inauguração, na National Gallery of Art, em Washing
ton (USA), no dia 19 de outubro passado, da avant-premiére intitulada uAn 
Arperican Perspective" exposição realizada ao ensejo da reunião anual do 
Fundo Monetário Internacional. 

Atendendo ao convite especial que neste sentido, me fizeram o Sr. e Sra. 
Edmond Safra, Sr. e Sra. Joseph Safra, Sr. e Sra. Carlos Alberto Vieira, em 
nome da direção do Republic National Bank OfNew York, do Banco Safra 
do Brasil, e do Brazil and Trade Development Bank, de Genebra,- diretores 
do Banco Safra, compareci, depois da mencionada inauguração, à recepção 
oferecida aos convidados, nos salões da National Gallery of Art, para onde 
convergiram os expoentes da sociedade e da vida política e cultural de 
Washington. 

A mencionada exposição,- An American Perspective- foi possibilita
da pela iniciativa do Sr. e Sra. Edmond Safra, com o apoio dos citad!ls Ban
cos, inclusive, do Banco Safra, S.A. do Brasil, reunindo obras do acervo da 
coleção Jo Ano and Julian Ganz-Jr., de obras de arte do Século XIX. 

No dia da minha chegada a Washington, a 30 de setembro de 1981, rece
bi convite do Embaixador Azeredo da Silveira para a recepção oferecida pela 
Embaixada ao Ministro da Fazenda Emane Galvêas, que se encontrava nos 
Estados Unidos, a fim de participar da reunião do Fundo Monetârio Interna
cional. 

No dia 2 de outubro estive em New York para outro compromisso, de
corrente do convit~ que me fez o Presidente da Brazilian-American Chamber 
of Commerce, ln~ .• Vicente J. Bonnard, no sentido de participar dO almoço 
que essa tradicional instituição ofereceu ao Min~stro Ernane Galvêas .. -:-

A Câmara Brasileiro-Americana de Comércio reúne grande número de 
personalidades e empresários da mais alta categoria, dos dois países, e desde 
longa data, vem desempenhando sua missão de fundamental importância, no 
concernente à expansão e fortalecimento do intercâmbio econômico
financeiro e comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. 

O almoço oferecido pela Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos, 
constituiu acontecimento social de relevante significado político em Virq.1de 
do comparecimento maciço de banqueiros, empresários e figuras exponen
Ciais da sociedade norte-americana. 

Dentre as personalidades brasileiras presentes destacavam-se o Senador 
Luis Vianã Filho, o Embaixador Sérgio Correa da Costa, o Presidente do 
Banco do Brasil Oswaldo Colin) ex-Ministro da Indústria e do Comércio An
gelo Calmçn de Sã, professor Octávio Gouveia de Bulhões, ex-Ministro da 
Fazenda, Diretores do Banco do Brasil, Dr. Otto Lino Bohn, Gerente-Geral 
do Banco do Brasil em New York, Dr. Mailson Ferr~ira de Nobrega, Coor
denador de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda, Dr. Eduardo 
Pereira de Carvalho, Presidente do Banco do Estado de São Paulo, Carlos Al
berto Vieira;-Diretor do Banco Safra Dr. Márcio Garcia Vilela, Secretário da 
Fazenda do Estado de Minas Gerais, Dr. Affonso Celso Pastore! Secretário 
da Fazenda do Estado de São Paulo e Horácio Coimbra, ex-Presidente do 
Instituto Brasileiro do Café. 

O Ministro Ernane Galvêas aproveitou a oportunidade da significativa 
homenagem que lhe foi prestada, nessa ocasião, proferindo discurso, conside-
rado da maior importância pelo seu conteúdo de informações objetivas sobre 
as realidades e p~oblemas do Brasil, nos parâmetros da atual conjuntura 
mundial, e d6 nosso relacionamento com a grande naçào amiga. 

O discurso do Ministro Ernane Galvêas merece, inclusive pela oportuni
dade dos conceitos e dados que divulga, ser levado ao conhecimento dos Srs. 
S'enadores, motivo pelo qual regressando hoje de New York entendi fazer este 
pronunciamento e solicitar a sua incorporação ao texto desta ligeira comuni
cação. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURJVAL BAPTISTA 
EM SEU DISCURSO: 

DISCURSO PROFERIDO NO DIA 2 DE OUTUBRO DE 
1981, EM NEW YORK, PELO MINISTRO ERNANE 

~GAL V fiAS, NO ALMOÇO QUE LHE FOI OFERECIDO, PELA 
CAMARA DE COMERCIO BRASIL- ESTADOS UNIDOS. 

Gentlemen: 
It is always a great pleasure for me to meet with the members of this 

Chamber, and to bring them up to date on the development of the Brazilian 
economy. 

~Brazil is continuing to· make a great effort to adjust its economy to the 
difficult circumstances arising from the adverse world economic conditions 
that have persisted, with greater o r lesser intensity, since the beginning of the 
first oil shock. 

Ali those who have been following the developments of the Brazilian 
economy know well the long tradition of rapid economic growth dating back 
to before the Second World War. They are also familiar with our great econo
mic accompli.shments between 1968 and 1973, when. despite the oil crisis and 
worldwide recession, we succeeded in simultaneously achieving a high growth 
rate, cutting inflation, and ril.aintaining an equilibrium in the balance of pay
ments 

The oil shock of late 1973 was a shattering blow to Brazil. Its adverse ef
fects were not limited to our country alone, of course. The United States, Ca
nada, Europe, and Japan were also confronted with great maladjustments, in
cluding declining output, high unemployment leveis, and rising inflation. 

Due to many reasons, especially those of a social nature, Brazil was not 
in a position to adjust to the crisis in the sarne manner as the industrial coun~ 
tries. Rapid absorbtion ofthe effects ofthe oil shock, through the adoption of 
rigici. contractionary policies, wollld have entailed enormous social sacrifices 
for the Brazilian society, which was not adequately prepared to bear them. 
We have not yet been able to çreate compensation mechanisms of the unem
ployment insurance type, nor can we forget the large stream of young people 
- about one and one-half million - who join the labor force each year. 

Furthermore, an abrupt slowdown in economic activity couldjeopardize 
the efforts made by our nation for many years in the economic integration of 
Brazil, to be effected partly by diminating 'the pockets of absolute poverty 
still existing in the Northeast and partly by opening new agricultural frontiers 
in the areas ofvery low economic density, such as the immenseempty spaces 
of the Central-West regiõns, arid decidedly investing public funds in projects. 
and undertakings of a high economic and social yield. 

The alternative chosen to confront the crisis was a bold policy of invest
ment in priority sectors, to--accelerate the industrial development in those 
fields we have an evident comparative advantage, thus lessening dependence 
on jmports of capital goods and basic raw materiais, such as steel, nonferrous 
metais, petrochemicals, fertilizer, paper and pulp, among others. 

Tbe composftion of our imports clearly highligbted a pressing need to 
implement or accelerate import substitution programs in those areas in which 
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ou r investments were in fac! made. The 1974 trade deficit of US$ 4.7 billion 
did not result only from the fourfold increase ín oil prices. We were also im
porting much higher amounts of capital goods (USS 3.119 billion) and basic 
inputs (US$ 3.941 billion). Together, these three items accounted for 78 per
cent of the country's total imports. 

During the l970s. investments ín the aieas of capital goods and basic in
puts totaled US$ 38,6 billion (ai 1980 prices), ofwhich US$ 27 .I billion, o r 70 
percent, were made in the five-year period from 197~ through 1978, including 
the following maio ítems: · 

lron and stell USS 17.8 billion 
Nonferrous metais USS 1.3 billion 
Petrochemicals USS 5.7 billion 
Fertilizers USS 2.5 billion 
Capital goods US$ 3.4 billion. 

ln the energy sector - aside from the implementation of alternatíve 
energy programs, such as the Alcohol Program and the Coai. Program, and 
the intensification ·ar domestic oil prospecting and production efforts - we 
decided to invest US$ 14 billion (at 1980 prices) in two hydroelectric power 
plants alone: USS 10.8 billion in ltaipu and US$ 3.2 billion in Tucuruí, both 
of which will start generating electricity in 1983. 

This bold investment program was aided in large part by the liquidity 
conditions and low interest rates then prevailing ín international financial 
markets. These circumstances enabled the country to adopta course of exter
na! borrowing in promoting the adjustment of its industrial structure to the 
new world conditions, while maintaining an adequa.tely dynamic pace in the 
economy and gradually absorbíng the effects ofthe oil shock, including its in-
flationary impacL · 

The strategy adopted proved to be right. By the end of 1978 the economy 
showed definite signs of iecovery, as demonstrated by the following facts: 

a} the trade balance deficit in capital goods ,and basic inputs was cut by 
half; 

b) exports increased at an annual rate of 15.6 percent 
c) industrial products accounted for more than half of total exports 

(51.4 percent), up from 14.3 percent in 1964; 
d} although oil imports increased by USS 1.6 billion from 1974 to 1978, 

the trade deficit declined from USS 4.7 billion to USS 1 billion over the sarne 
period; 

e) inflation was kept under contrai, at 30-40 percent; 
f) the Gross Domestic Product grew at an average annual rate of 7 per

cent, a brilliant result in comparison with economic performance in the rest of 
the world. 

ln short, after sustaining a tremendous blow from the first oil shock in 
1974 and the world economic slowdown in 1975, Brazil carne through that 
difficult period, up to 1979, without imposing major sacrifices on its society 
- in other words, without entering into a recession. 

But, while steering this course toward recovery, the Brazilian eçonomy 
suffered lhe new setback of the oil price shocks of 1979 and 1980. The very 
strong impact of the second wave of oil price increases was agravated by 
another. equally drastic shock, that ofthe unprecedented interest rate increa
ses in iilternational financial markets, which together with the appreciation of 
the U .S. dollar, contributed to the sbarp decline of expoit commodity prices. 

To correctly evaluate the extension ofthe riegative effects ofthose condi
tions then prevailing in the world economy, one needs to realize that the com
bined effect of the high interest rates and the drop in agricultura! export re
ceipts is expected to result in a loss of some US$ 3 billíon in Brazii's balance 
of payments in 1981, compared with 1980. 

Far from producing waves of pessimism ar despair, these new problems 
have belped to strengthen the deterrn.ination ofBrazil to face the challenges. 

Thus, we reinforced the measures to accelerate exports. introducing a 
more realistic exchange rate policy; maintaining the import substitution pro
grams, based on the use of the labor force and natural ressources, expanding 
energy programs. tightening fiscal and monetary policies, to contrai the basic 
causes of inflation. 

At the sarne time, a great priority has been given to agrículture and mi~ 
ning. 

With regards to the fight against inflation, policies were adopted to in~ 
crease supply in selected sectors, combined with specific measures of maneta~ 
ry and fiscal policies desigried to reduce overall demand and to improve con~ 
trol of expenditures of State Enterprises - both on credit and consumption 
- two of the most importailt factors behind the. inflationary spiral. 

As a result of these measures, the annual raie of growth of the money 
supply began to follow a downward path, as of April ofthis year, declining by 
almost 20 points over the last six months. White this is not a brilliant result 

when compared witb a peak of the arder of 125 percent, it is at Ieast a sound 
indicator that we are moving in the right direction. 

Wíth regard to the external sector, significant changes have been intro
duced since 1980 with e view to strengthening exports, reducing the growth· 
rate of imports, and keeping the infl.ow of funds to finance the current ac~ 
count deficit and maintain suítable ratios of international reserves. 

The new measures made it possible to reach the US$ 20 million export 
goal set for 1980, representing an increase of 32 percent over the previous 
year, which clearly reflects the effort being made in Brazil to adjust its balance 
of payments. As a result of this performance, it was possible to minimize the 
negative effects of the sudden rise in the oil bill from USS 6.7 billion to USS 
10.2 bi!lion in 1980, representing about 45 percent of our total imports. 

ln 1979 and 1980, thetrade balance deficit was higher than US$ 2,8 
billion. ln 1981, it is expected that the deficit will be completely eliminaled 
and that there will be a balance o r even a small surplus of exports over im
ports. 

With regards to imports, the quantity index declined 3.6 percent while 
the price index rase 35 percent. Therefore, had it not bçen for the steep increa
se in our import prices -largely influenced by oil, whose price index rase 68 
percent over that of 1979 - our balance of trade would already have shown 
significantly better results last year, especially in view of the greater sales of 
industrial prodUcts, exports of which attained the considerable amount of 
!JS$ 11.5 billion. 

This policy designed to strengthen the balance of payments contiilued to 
yield good results in 1981. Thus, the trade balance was virtually in equi
librium from January to August of this year. evidencing an extraordinary re
covery from the deficit of atJproximately US$ 2.5 billion in the sarne period 
last year. 

Despite the dífficulties we still face, which are aggravated by the rise in 
externa! interest rates, there is no reason for pessimism. 

ln fact, within only eight years (1974-1980), the Gross Domestic Product 
increased by 45 percent (at 1980 prices). This is a truly remarkable feat, espe
cially if we consider thar this growth was contingent on profound structural 
changes which reflect the endeavor to adapt the Brazilian economy to new 
world realities. 

ln the energ:y area, we area implementing and executing programs of 
broad scope, in terms both of a reduction of our dependence on external enerM 
gy supplies and of their highly positive impact on the economy, especially in 
the Northeast region. 

The structural transformation of the country continues apace, and the 
industrial sector has broadened its base considerably since 1974, thanks to the 
massive investments made in the capital goods and basic raw materiais. 

Agriculture has al~o benefitted from this modernization process and, es
pecially int he Centrai-South region, the farming system produces crops with 
yields comparable to those obtained in the most developed countries. 

The investiments made in the economic infrastructure have given the 
country the essential conditions to assure a sustained growth based on domes
tically available resources. 

The control of inflation, although not yet significantly successful. has re
versed the direction of price movements, and already shows firm indications 
of a turnaround of the inflactionary process. 

Prcispecis are also favorable in the external area. The current account de
ficit is expected to be around US$ 11 billion, _which means that we will be able 
to reduce the share of externa! savings in the national economy from 5.4 per
cent in 1980 to 4.6 percent this year. 

Moreover, given smaller current account deficits, it will be possible to 
contain the rate of growth of our external debt, which thus should expand ata 
lesser rate than the growth in the economy or in exports. 

ln this connection, it needs to be stressed that we are far from exhausting 
the sources of dynamic growth in our exports, in view ofthe enormous contri
bution yet to be made by the agricultura! and mineral sectors, especially by 
the Carajás Project. 

Located int the Amazon, the Carajâs undertaking: is already expected to 
export US$ 600 million in high-grade iron ore its first year of operation. Once 
it comes into fui! operation, the project will generate annual exports of US$ 
10 billion, including sales of copper, aluminum, 'nickel, manganese, and other 
metal products. 

Similarly worth mentioning is the immense potencial that is being ope
ned up through the new use of the Brazilian scrublands for the production of 
exportable surpluses of soybeans, rice, and corn, and for the sUbstitution of 
wheat imports. 

ln view of ali this, I think we have sufficient reason for confidence in the 
future of the country. Not many countries in the world have a potencial re-
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sourCes of our size ãnd only and few have set in motion such a vigorous pro
gram of modernization, we the some digree of faith an enthusiasm. 

Thank you. 

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN 

35• REUNIÃO DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN 

Aos nove dias do mês de julho de mil novecentos e oitenta e um, às 10:00 
horas, no Gabinete do Senhor Diretor-Geral, reúne-se o Conselho de Super
visão do PRODASEN, sob a Presidência do Dr. Aiman Nogueira da Gama, 
Diretor-Geral do Senado Federal e Vice-Presidente do Conselho. Presentes 
os Conselheiros Dr. Pedro Cavalca.nti :O' Albuquerque Netto, Dr. Nerione 
Nunes Cardoso e Dr. Eduardo Jorge Caldas Pereira. Ausente, por se encon
trar de recesso, o Conselheiro Luiz Cario~ Lemos de Abreu. Abrindo os tra
balhos, o Dr. Aiman Nogueira da Gama, V ice-Presidente no exercício da Pre
sidência, informa aos Conselheiros presentes que a convocação da presente 
reunião extraordinária se deve à necessidade de se decidir matérias urgentes, e 
que a mesma tinha sido convocada por instruções do Exm'i' Sr. Senador Ita
mar Franco, Presidente do Conselho, que não poderia comparecer em virtude 
de se achar ausente de Brasília até o inícío do mês de agosto. Em seguida, o 
Sr. Presidente em exercicio, pede aO Diretor-Executivo que leia a Ata da reu
nião anterior - lida e aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o Sr. Presi
dente em exercício avoca a si e relata o Processo n'i' 274/81-8, referente à dis-

pensa de licitação para ·aquisição de unidades de fitas magnéticas à IBM do 
Brasil Ltda., sendo o seu parecer favorável à dispensa solicitada, não apenas 
pelos aspectos técnicos mas também face ao aspecto financeiro. Esclarece o 
Sr. Presidente em exercício que o Consultor-Geral jâ se manifestou, também, 
favoravelmente. Discutida a matéria, o Conselheiro Pedro Cavalcanti D' Al
buquerque Netto esclarece que em verdade se trata de caso típico de dispensa 
de licitação por exclusividade, no que é apoiado pelo Conselheiro Nerione 
Nunes Cardoso. Em seguida, submetido a votos é o parecer do relator apro
vado por unanimidade. Prosseguindo, os trabalhos o Sr. Presidente em 
exercício avoca a si e relata o Processo n'i' PD-0405/81-7, referente ao desen
volvimento e implantação do Sistema Médico, no qual manifesta seu parecer 
favorável ao prosseguímento do Sistema e contratação de alterações de soft
ware à IBM do Brasil Ltda., corno proposto pelo Sr. Diretor-Executivo. Dis
culida a matéria o Conselheiro Pedro Cavalcanti D' Albuquerque Netto se 
manifesta favoravelmente ao parecer do relator, solicitando ainda ao Diretor
Executivo que consulte o Conselho Regional de Medicina sobre as medidas 
de segurança necessárias à manutenção do sigilo médico relativo às infor
mações dos pacientes. Submetido a votos é o parecer do relator aprovado por 
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que vai 
subscrita pelo Senhor Presidente do Conselho em exercício. Brasília, 9 de ju
lho de 1981.- Aiman Nogueira da Gama, Presidente do Conselho de Supervi
são do PRODASEN, em exercício. 

ATA DE COMISSÃO 
COMISSÃO DIRETORA 

11• REUNIÃO ORDINÃRIA, REALIZADA A 25 DE AGOSTO DE 1981. 

Sob a Presidência do Senhor Senador Jarbas Passarinho, Presidente, e 
com a presença dos Senhores Senadores Passos Pôrto, Primeiro-Vice-" 
Presidente, Gilvan Rocha, Segundo-Vice-Presidente, Cunha Lima, Primeiro
Secretário, Jorge Kalume, Segundo-Secretário, Itamar Franco, Terceiro
Secretário, e Jutahy Magalhães, Quarto-Secretário, às dezenove horas e vinte 
minutos do dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e um, 
reúne-se a Comissão Diretora do Senado Federal. 

O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e, inicialmente, aborda 
o problema do Orçamento do Senado Federal em situação difícil, face a insu
ficiência de nurherosas dotações em atender às diferentes despesas do Senado. 
Lembra a dotação relativa às passagens aéreas, já praticamente esgotadas. 
Discorre sobre o fornecimento de jornais e revistas, que estã muito elevado, 
razão por que foi necessária uma redução neste fornecimento, dentro de cri
térios. Informa que o gasto com telefones, após o apelo feito a todos os Se
nhores Senadores, teve uma substancial diminuição mensal. Neste particular, 
fica estabelecido que os telefones do Plenãrio serão religados. Determina, ain
da, o Senhor Presidente, a distribuição a todos os Senhores Senadores, da es
tatística mensal com gastos do telex. Afinal, o Senhor Presidente lembra a ne
cessidade de ser efetuada uma revaliação das despesas~ a fim de_ se verificai o 
que pode ser economizado. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica aos Senhores Membros da 
Comissão Diretora que, além dos casos jã anteriormente autorizados, em que 
o Senador pode ter dois motoristas, numerosos outros Senhores Senadores 
também os têm. A matéria é -debatida, causando estranheza à Comissão Dire
tora a existência-de muitos Senhores Senadores com dois ou mais mOtoristas 
à sua disposição, como também a de um Dlretor, que nãO o Senhor Diretor
Geral. O Senhor Quarto-Secretário é incumbido de estudar a situação e de 
reaproveitar motoristas excedentes. Após esse remanejamento o Senhor 
Quarto-Secretário deverá efetuar um levantamento geral do setor e das suas 
necessi9ades. 

O Senhor Presidente, a seguir, solicita ao Senhor Diretor-Geral infor
mações sobre a confecção de _uniformes dos servidores do _Senado. O Senhor 
Diretor-Geral, após alguns esclarecimentos sobre a matéria, fica de fornecer 
os elementos posteriormente, bem assim o número de pessoas a serem benefi
ciadas e o material completo a ser for:ne_cido. 

Com referência a Solicitação do IPC, de uma subvenção extra, no orça
mento vigente, o Senhor Presidente ficou de marcar uma reunião com o Se
nhor Primeiro-V ice-Presidente e o SeTihor Terceiro-Secretário para discutir o 
problema. 

A seguir, o Senhor Presidente comunica aos Membros da Comissão Di
retora que, em processo administrativo~--exarara despacho sobre o problema 
da abertura de crédito para atendimento das depesas das C PI. Ã vista doses
clarecimento prestados pela Subsecretaria Financeira, o Senhor Presidente 
indaga da Comissão se deve ser mantido o sistema atual, em que as depesas 
são diluídas no orçamento normal do Senado, ou se devem ser abertos crédi-

tos especiais toda vez que se criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito. 
Esclarece Sua Excelência que o exame da Constituição e do Regimento Inter
no demonstra inexistir necesSidade da abertura do crédito. A Comissão Dire
tora decide manter o sistema atual. 

O Senhor Presidente, em seguida, aborda o problema dos Gabinetes dos 
Presidentes de Partido locali~ados no Senado, até o presente momento sem 
lotação específica. Informa que há longos anos o Senado vem cedendo seus 
servidores, sem que aos mesmos-seja atribuída qualquer retribuição de Gabi
nete. Após debater a matéria, a Comissão Diretora decide criar, a título expe
rimental, retribuições acessórias para os Gabinetes dos Senhores Senadores 
que estiverem no exercício de mandato de Presidente de Partido Político, nos 
termos de Ato que, assinado, vai à publicação. Fica, ainda, estabelecido que 
os servidores que estiverem à disposição dos Gabinetes normais dos Senado
res Presidentes de Partido deverão s_er aproveitados nas novas funções criadas 
nos termos dos arts. 508 e 509 do Regulamento Administrativ.o. 

Com referência ao Processo n9 002111 80 2, o Senhor Presidente escla
rece que, em despacho anterior, havia reconhecido, especialmente ante o pa
recer do Senhor Consultor-Geral, falecer amparo legal ao requerimento do 
Senhor Elpídio Viana. Não obstante, à vista dos precedentes invocados e dos 
votos exarados para justificar o seu deferimento, remetera o processo à 
Consultoria~Geral para verificar se não deveriatn ser corrigidos os casos ante
riores. A Consultaria-Geral, após informar que em todas as hipóteses havia 
se manifestado contrariamente, opina no sentido de que ••se a Egrégia Comis
são Diretora julgar que as decisões que -ensejaram as chamadas revisões de 
proventos foram adotadas ao arrepio da lei e, como tal constituíram violação 
da regra de direito, bastará que se edite um Ato, declarando a nulidade dessas 
medidas administrativas anteriores. Disto derivará uma conseqüência natu
ral: a supressão de todos os efeitos que o Ato jã viciado já produziu". A Co
missão Diretora, após debater amplamente a matéria, resolve manter as deci
sões exaradas nos casos anteriores. Em todos os processos futuros, a Comis
são Diretora emitirá decisões_ absolutamente dentro dos termos da Lei. 

ó Senhor Presidente, em seguida, pÕe em discussão o Projeto de Reso
lução n' 23, de 1981, que acrescenta parãgrafo único ao art. 278 do Regimen
to Interno, com a finalidade de estabelecer que a referida disposição se aplica 
quando os pareceres houverem sido proferidos no âmbito das Comissões 
.competentes. Após debatida a matéria, a Comissão Diretora resolve emitir 
parecer favorável, com emenda que apresenta. 

Afinal, o Senhor Presidente distribui ao Senhor Primeiro-Secretário o 
Processo n' 004522 81 8, que encaminha prestação de Contas do Senado Fe
deral, relativa ao 2'i' trimestre de 1981. 

Dando seqüência aos trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Primeiro-Vice-Presidenl":::, Senador Passos Pôrto, que relata os se·· 
guintes processos: 

1') Processos n•s 000686868 e 000568805, que tratam de requerimentos 
dos servidores aposentados José Miguel da Silva e A velar Fonseca de Souza, 
no sentido de ser procedida revisão nos cálculos dos proventos respectivos, a 
fim de neles incluir parcela de 20% (vinte por cento), por êstarem amparados 
pelo§ l'i' do art. 177 da Constituição Federal de 1967. O parecer do Relator1 
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baseado nas informações contidas no processo, é pelo_ deferimento das pe
tições, por encontrarem respaldo na jurisprudência e na legislação em vigor. 
O parecer é aprovado pela unanimidade dos presentes à reunião. 

2') ProceSso n' 002094797, onde o funcionário Clemildo Zeferino Al
ves requer retificação de enquadramento, para ocupar o cargo de Assistente 
LegislatiVo, ClaSe "C'', o Relator, com base nos pareceres contrários conti
dOs no processado, manifesta idêntica opinião, principalmente porque enten
de como c::ontra-senso a hipótese de se enquadi-ar ocupante de cargo vincula
do a artes e oficias em Categoria Funcional permanente burocrática. O pare
cer é aprovado pela unanimidade dos Membros da Comissão; senso, portan
to, indeferido o pedido em estudo. 

39) Process_o n9 003538818, COntendO consulta forrrtulada pela Subsecre
taria de Pessoal sobre o procedimento a ser adcitado reJativamente ao cálculo 
da gratificação por tempo de serviço, em razão de recente decisão do Tribu~ 
na! Federal de Recursos proferida em processo que trata do mesmo assunto. 
O Relator emite opinião no sentido de ser ouvida antes a Subsecretaria Fi
nanceira sobre as implicações da medida, ocasião em que deverã apresentar 
cálculo do valor dos pagamentos atrasados e do montante mensal a ser acres~ 
cido no orçamento do Senado Federal. A sugestão é aprovada pela unanimi
dade dos Membros presentes. 

Com a palavra. o Senhor _Segundo-.Vice-Presidente aborda os seguintes 
casos: 

I•) Processo n' 000 750 80 8, pelo qual Carlos Torres Pereira, Taquígra
fo Legislativo, requer extensão ao seu pedido de aposentadoria do benefício a 
que alude o Decreto-lei n~? 1.776, de 198_0. O parecer do Relator, à vista dos 
pareceres do Consultor-Geral e do Conselho de Administração, é pelo indefe
rimento do pedido e respectivo arquivamento do processo. A Comissão Dire
tora aprova o parecer e determina o arquivamento do processo. 

2') Processo n' 004 868 80 3, pelo qual a Subsecretária de Engenharia 
encaminha fatura da firma Indústrias Villares SfA, no. valor de CrS 
2.442.310,92, relativa ao reajustamento do valor da 2' prestação, dos serviços 
de reforma dos elevadores do Anexo I do Senado Federal, a ser paga nos ter
mos do art. 437 do Regimento lntemo (Conta 9,0,0.0.), O parecer do Relator 
é pelo pagamento. A Comissão Dfretora autoriza, na forma proposta. 

3•) Processo n' 007 894 775, em que Manoel de Andrade Moura, Agente 
Administrativo aposentado, requer revis~() de seus proventos. O parecer do 
Relator, à vista dos pronunciamentos contrários da Consultaria-Geral e do 
Conselho de Administração, é pelo não acolhimento do pedido. A Comissão 
Diretora aprova o parecer e indefere o requerido. 

49) Situação da Subsecretaria de Assistência Médica e Social. O Senhor 
Segundo-Vice-Presidente faz uma exposição das_ melhorias introduzidas na 
SAMS pela atual Administração e das suas necessidades. Ressalta a dificul
dade de pessoal e de ambulância, para pronto atendimento. A vista da insufi
ciência· de,'!"~ursos, o Senhor Presidente autoriza o Senhor Diretor-Geral a 
colocar um carro da frota do Senado, atualmente desativado, à disposição da 
SAMS, 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Primeiro
Secretário, que apresenta relatório sobre os seguintes assuntos: 

}9) Expediente da Independência Empreendimentos Ltda., oferecendo 
preferência para aquisição de imóveis por ela cOnstruídos a funcionários do 
Senado Federal. O Relator

1
apresenta parecer favorável por entender que a 

medida, além de beneficiar servidores necessitados de adquirir imóveis, não 
implicará qualquer ônus para o Senado Federal. A Comissão Diretora apro
va o parecer. 

29) Processo n9 001517813, que .versa sobre solicitação do Senhor Sena
dor José Lins no sentido de ser permitido o pagamento de gratificação de 
confiança ao servidor Pedro Cardoso Santana, ocupante da função de moto
rista em seu Gabinete. Opina o Relator favoravelmente ao pedido do Senhor 
Senador, jâ que entende se deva observar, na hipótese, tratamento igualitário 
para todos os servidores que exercem as mesmas funções. A matéria é aprova
da por unanimidade. 

3•) Processo n• 001825810, no qual o Senhor~Senador Alberto Silva soli
cita sejam pagas vantagens inerentes à função de mOtorista, ao servidor José 
Ponciano de Santana, a partir de 19-9-80. Sendo de parecer que se deva dis
pensar tratamento uniforme aos servidores da Casa, o parecer do Relator foi 
pelo deferimento do processo, sendo aprovado pela Comissão, por unanimi
dade, a extensão da medida a todos que se encontrarem em idêntica situação. 

4') Processos n•s 004885805 e 005039800, que tratam de pedidos formu
lados pelos funcionários aposentados Joaquim Pio Ramos e Miguel Teixeira 
Soares Filho, no sentido de que sejam revistos os proventos respectivos a fim 
de os receberem com base n~ Referência n.,.. 57, à vista dos pareceres e infor
mações contidas no processo, o Relator opina pelo deferimento dos pleitos, 
propondo, ainda, seja a medida aplicada, por extensão, a outros servidores 

que porventura tenham o mesmo direito. Por unanimidade, os Membros opi
nam favoravelmente aos argumentos expendidos pelo Relator. 

5•) Processo n• 003266818, pelo qual o Sr. Roberto Braggio Jónior, Lei
loeiro Oficial, pelo Ofício n9 20/81, encaminha a conta de venda, acompanha
da de documentação referente ao Leilão de Bens de' propriedade do Senado 
Federal, encerrada no dia 22 de maio de 1981. Com base nas informações 
prestadas pelos órgãOs administrativos da Casa, o Relator opina pela homo
logação competente, tendo sido o parecer aprovado, por unanimidade, pelos 
Membros da Comissão. 

6') Processo nó 004413806, onde lraçu Francisco Luiz da Rocha, funcio
nário aposentado no cargo de Té_cnico Legislativo, requer revisão de proven
tos, a fim de lhe ser aplicado o instituto de aumento por mérito relativo ao 
período compreendido entre o enquadramento e a data da aposentadoria. O 
Relator, em seu parecer, baseando-se nas informações e pronunciamentos 
que compõem o processo, manifesta-se pelo indeferimento do pedido, por fal
ta de amparo legal, já que não fora completado o período de interstício que 
permitiria a ·aplicação do instituto em apreço. O parecer ê aprovado por una
nimidade. 

79) Processo n9 003076814, no qual a Administração da Casa encaminha: 
à consideração superior a Prestação de Contas do Senado Federal, relativa ao 
19 trimestre do presente exercício, de 1981. O parecer do Relator, à vista do 
estudo a que procedeu sobre a matéria, é no sentido de ser aprovada a Pres~ 
tação de Contas, propondo seja consignado elogio aos órgãos da Adminis
tração, posto que o trabalho tem como características a clareza e perfeição, 
podendo ser considerado como modelo a outros órgãos públicos. O parecer ê 
aprovado pela unanimidade dos presentes. 

89) Ato d' Comissão Diretora relativo à criação, nos termos do art. 509 
do Regulamento, de 67 (sessenta e sete) retribuições acessórias, equivalentes 
ao símbolo FG-4, a serem pagas aos mecanógrafos lotados nos Gabinetes dos 
Senhores Senadorest Após debatida a matéria, é aprovada a proposta, tendo 
sido assinaflo pelo~ Presentes o Ato respectivo, que é encaminhado à publi
cação. 

9•) Processo n• 003617815 no qual o Senhor Senador Eveljisio Vieira so
licita seja destinado à Liderança do Partido Popular um dos Gabinetes exis
te-ntes na Ala Senador Alexandre Costa. O Relator, à vista das informações 
contidas no processo e considerando a to~al impossibilidade de atendimento 
da pretensã9, dada a falta de recursos financeiros no presente exercício, suge
re seja a matéria estudada em outra oportunidade. O parecer é aprovado, à 
unanimidade dos presentes. 

10.,..) Despesas extras efetuadas no Restaurante. Tendo em vista o fato de 
que a Primeira-Secretaria vem recebendo numerosos pedidos dos Senhores 
Senadores e das Comissões, no seritido de que o Senado se responsabilize pelo 
pagamento de almoços e châs no Restaurante dos Senhores Senadores, o Se
nhor Primeiro-Secretário submete o'assunto à Comissão Diretora, porquanto 
necessitando de regulamentação. Após debatida a matéria, estabeleceu-se que 
a Casa se responsabilizaria apenas pelas despesas efetuadas pelas Comissões 
Parlament~res de Inquérito, tendo em vista, principalmente, as dificuldades 
financeiras· que o Senado vem enfrentando no presente exercício. 

119) Provas de ascensão e, progressão funcionais. O Senhor Primeiro· 
Secretário comunica à Comissão Diretora que as provas visando à aplicação 
dos institutos de progressão e ascensão funcionais foram devidamente reali· 
zadas, conforme determinado pela Resolução n9 50(81. Esclarece que ostra· 
balhos, presididos pelo Senhor Diretor-Geral da Casa, foram levados a efeito 
por uma banca composta de Diretores e funcionãrios de alto nível, com o 
apoio da Subsecretaria de Pessoal e que tudo se desenvolveu dentro da mais 
perfeita ordem. Por outro lado, esclarece que os trabalhos se encontram eni. 
fase de revisão de recurso e que o resultado final poderá ser homologado den
tro em poucos dias. Nesta ocasião o Senhor Primeiro-Secretário consigna 
voto de louvor a todos os que participaram dos trabalhos, propiciando que as 
provas fossem realizadas a c:ontento. 

12"') Minuta de Ato que atribui retribuição acessória de confiança a ser
vidor lotado na Representação do Senado Federal no Estado do Rio de Ja
neiro. Colocada em discussão a matéria, foi dela concedido vi:;tas ao Senhor 
Senador Jutahy Magalhães, 

Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor Presidente concede a pa
lavra ao Senhor Segundo-Secretário, que relata os seguintes assuntos. 

A) Processo n9 003459802, relativo à cobrança de despesas médico
hospitalares realizadas com o tratamento do servidor Pedro Antonio de Sou
za Neto. O parecer do Relator, à vista das informações contidas no processo é 
favorável à medida, porquanto existe a necessária disponibilidade financeira 
e, por outro lado, terem as despesas sido autorizadas pela Comissão Diretora. 
O parecer é aprovado. 
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B) Processo n9 002342790, que trata de requerimento formulado por 
Ily Rodrigues e outros servidores aposentados, pleiteando que o pagamento 
de proventos, calculados à base da Referência n• 53, retroaja a 1' de setembro 
de 1976. O Relator. à vista dos pareceres contidos no processo. manifesta opi~ 
nião favorável à pretensão dos requerentes, mas, por outro lado, sugere que a 
matéria volte à Subsecretaria Financeira, a fim de serem procedidos novos 
cálculos dos valores a serem pagos aos servidores, ocasião em que deverá, 
também, opinar sobre a disponibilidade orçamentária. 

C) Processo n• 005004802, no qual Oyama Brandão Teles, servidor 
aposentado no cargo de Diretor DAS-4, peticiona no sentido de lhe ser paga 
a gratificação de representação relativa ao cargo respectivo, a exemplo do que 
ocorre com outros servidores em situação idêntica. O Relator emite parecer 
no sentido do indeferimento da petição, por falta de amparo legal, vez que 
não foram cumpridas as exigências instituídas pelo Decreto-lei nll 1.746/79, 
principalmente a que exige o prazo de dois anos de exercício do cargo. 

0) Requerimento de Waldemar Valdiviano de Oliveira, servidor do 
CEGRAF, solicitaildo abono de 5 (cinco) dias de falta que excederam ao 
período de 30 (trinta) dias de licença especial a que tem direito nos termos do 
disposto no Regulamento daquele Centro, por ter sofrido derrame cerebral. 
Após debatido a matéria,- foi ela api:"o-Vada como ato de liberalidade da Co
missão, principalmente levando-se, ainda, em consideração as condições físi
cas do requerente e o fato de o presente ano ser dedicado ao deficiente físico. 

E) Exposição de Motivos apresentada por servidores do CEGRAF, 
ocupantes do emprego de Linotipista, ·onde requerem equiparação salarial 
com o de Operador Normal. Acompanha a Exposição parecer favorável emi
tido pelo Diretor-Executivo _do CEGRAF, que entende justa a pretensão, em 
razão da semelhança das atribuições daquelas funções. Colocada em discus
são a matéria, foi concedida vistas ao Senhor Primeiro-Secretário. 

F) Situação do CEGRAF. O Senhor Segundo-Secretârio faz uma ex
posição da situação em que se encontra o CEGRAF e do pedido de afasta
mento do Diretor-Executivo. Em conseqüência, o Senhor Segundo·Secretário 
sugere ao Senhor Presidente, além da nomeação de outro Diretor-Executivo, 
u dos demais Diretores, com vistas a uma modernização administrativa. A es
colhu recaiu sobre o nome do Dr. Marcos Vieira, antigo servidor da Casa, al
tamente qualificado, com um curricu/um vitae ligado à área da administração, 
para exercer a Direção-Executiva do órgão. 

Com a palavra, o Senhor Terceiro-Secretário aborda os seguintes assun-
tos: 

19) Solicitação do Senhor Senador Mendes Canale, Presidente da Co
missão Parlamentar Mista de Inquérito sobre os Atentados Terroristas no 
sentido de ser autorizada a contratação do Dr. Aloysio Barbosa, servidor 
aposer .ado do Senado para, pelo prazo determinado de 90 (noventa) dias, 

continuar o trabalho de assessoramento que vinha prestando à Comissão. A 
matéria é encaminhada ao Senhor Diretor-Geral para informar. 

2•) Situação do PRODASEN. O Senhor Terceiro-Secretãrio aborda o 
problema da substituição do Diretor-Executivo, tendo sido escolhido o Dr. 
Rui Janiques com grande experiência na área de informática. Aborda, ainda, 
alterações a serem introduzidas na competência do Conselho de Supervisão, 
que devem ser ampliadas. · 

Jll) Problema de estágio de universitários. O Senhor Terceiro
Secretário lembra a Indicação n9 2, de sua autoria, relativa a realização de esw 
tágio para estudantes no Senado, solicitando uma providência. O Senhor 
Diretor-beral é incumbiâo de localizar a matéria, para posteriºr apreciação e 
decisão. 

A seguir, o Senhor Quarto-Secretário trata das seguintes matérias: 
i 9) Expediente em que a SUSTEL propõe a contratação, por absoluta 

necessidade de serviço, de doze técnicos para o órgão, pelo prazo de dois 
anos. O Senhor Quarto~Secretário esclarece que a solicitação é resultado de 
entendimentos mantidos entre o Diretor do órgão e o Senhor DiretorwGeral. 

O Senhor Presidente dá ciência aos Membros da Comissão Diretora de 
expediente do Senhor Diretor·Geral relativo a situação em que se encontra a 
oficina do Serviço de Transportes, com pouquíssimos mecânicos e outros 
para atendimento das necessidades da frota de veículos do Senado. Sugere ao 
Senhor Quarto-Secretário um estudo conjunto das duas matérias para apre
ciação futura. 

211) Solicitação do CentrO Espírita Alan Kardek, de doação de uma ge
ladeira inservível. A Comissã.o Diretora decide autorizar a doação. 

39) Problema dos caríos da frota que foram desativados em virtude da 
aquisição de novos-veículos. O Senhor Quarto~Secretãrio lembra a necessida
de de se leiloar os veículOs desativados, que se encontram encostados, expos~ 
tos ao tempo. A Comissão Diretora, após debater a matéria, autoriza _a reali
zação do leilão público, ficando o Senhor DiretorMGeral incumbido de deter
minar a realização do levantamento efetivo dos veículos a serem leiloados. 

4•) Reforma da cobertura da Garagem. O Senhor Quarto-Secretário~ 
informa ter visitado as instalações da Garagem do Senado, tendo constatado 
a absoluta necessidade de ser feita uma reforma no prédio antes do período 
das chuvas. A Comissão _Diretora autoriza a reforma, a ser feita dentro das 
disponibilidades orçamentárias existentes. 

Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta minutos, o Senhor 
Presidente declara encerrados os trabalhos, pelo que eu, Aiman Nogueira da 
Gama, Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata, que vai assi
nada pele;> Senhor Terceiro-SecretáriO e pelo Senhor Presidente. 

Sala da Comissão Diretora, 25 de agosto de 1981. - Senador Jarbas 
Passarinho. Presidente - Senador Itamar Franco. Terceiro.~ecretârio. 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção !!) 

UDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO PART!DO DO 

MOV!MENTO DEMOCRÂT!CO BRAS!LE!RO 

PMDB 

Líder 
Marcos Freire 

V ice-Líderes 
Roberto Saturnino 
Mauro Benevides 
Humberto Lucena 

Pedro Simon 
Orestes Quércia 

Henrique Santillo 
Lázaro Barboza 

Evandro Carreira 

UDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO 

PARTIDO POPULAR - PP 

Líder 
Evelãsio Vieira 

COM!SSÃO DE CONST!TU!ÇÃO E JUST!ÇA- (CCJ) 
(I 5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Aloysio Chaves 
]9-Vice-Presidente: Nelson Carneiro 
29-Vice-Presidente: Lenoir Vargas 

Titulares 

I. Aloysio Chaves 
2. Hugo Ramos 
3. Lenoir Vargas 
4. Murilo Badarô 
S. Bernardino Viana 
6. Amaral Furlan 
7. Moacyr Dalla 
8. Raimundo Parente 

(. Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 
l. Nelson Carneiro 
4. Leite Chaves 
5. Orestes Quércia 

(. T ancredo Neves 
2. José Fragelli 

Suplentes 
PDS 

I. Benedito Canelas 
2. João Calmon 
3. Almir Pinto 
4. Martins Filho 
5. Aderba[ Jurema 

PMDB 
(. Franco Montoro 
2. Lázaro Barboza 
3. Humberto Lucena 

PP 
I. MendesCanale 

Assistente: Paulo Roberto Almeida Campos - Ramal 3972 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

~ Anexo das Comissões - Ramal 43 IS 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (DF) 
(II membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lourival Baptista 
Vice-Presidente: Mauro Benevides 

Titulares 

I. Lourival Baptista 
2. Bernardino Viana 
3. Moacyr Dal!a 
4, José Caixeta 
5. Martins Filho 
6. M urilo Badaró 

I. Lázaro Barboza 
2. Mauro Benevides 
3. Adalberto Sena 

I. Saldanha Derzi 
2. Luiz Fernando Freire 

Suplentes 
PDS 

I. Lui:t Cavalcante 
2. A!mir Pinto 
3. Aderba!Jurema 
4, José Lins 

PMDB 
I. Henrique SantiJJo 
2. Evandro Carreira 

PP 
1. 4.ffonso Camargo 

Assistente: Leda Ferreira da Rocha - Ramal 3499 
Reuniões: Quartas-feiras, às JO:OO horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3168 

Vke-Líderes 
Affonso Camargo 

José Fragelli 
Gastão Müller 
Mendes Canale 
Saldanha Derzi 

Sext~~feira 16 5515 

LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO PART!DO 

DEMOCRÂT!CO SOCIAL - PDS 

Líder 
Nilo Coelho 

Vice-Líderes 
Aderbal Jurema 
Aloysio Chaves 

Bernardino Viana 
Gabriel Hermes 

José Lins 
Lomanto Júnior 
Moacyr Dalla 
Murilo Badaró 

COMISSÃO DE ECOl"OMIA- (CE) 
(II membros) 

COMPOS!ÇÃO 

Presidente: José Richa 
Vice-Presidente: Luiz Cavalcante 

Trtulares 

I. Bernardino Viana 
2. ,'n~é Lins 
3. Arno Dam!ani 
4. Miltor'l Cabral 
S. Luiz Cavalcante 
6. José Caixeta 

I. Roberto S'!turnino 
2. Pedro Simon 
3. José Richa 

1. José Fragelli 
2. Alberto Silva 

Suplentes 
PDS 

I. Lomanto Júnior 
2. Gabriel Hermes 
3. Vicente Vuolo 
4. Benedito Canelas 

PMDB 
J. Marcos Freire 
2. Teotônio Vilela 

PP 
I. Affonso Camargo 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro- Ramal 3495 

Reuniões: Quartas-feiras, às 09:00 horas 
Loc:ll: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo d;J.s Comissões - Ramal 3256 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Aderbal Jurema 
Vice-Presidente: Gastão Müller 

Titulares Suplentes 
PDS 

1. AderbalJurema 1. Lom;:.,_ .. 1únior 
2. João Calmon 2. Gabriel He:mes 
3. Eunice Michiles 3. Jo~,;, Lúci 

4. Tarso Outra 
5. José Sarney 

PMDB 
J. Adalberto Sena l. Marcos Freire 
2. Franco Montoro 2. Mauro Benevides 
3. Pedro Simon 

PP 
I. Gastão MUller I. Evelãsio Viein-

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senadur Alexandre Co ;ta 

- Anexo das Comissões - Ramal 3546 
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COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Franco Montoro 
Vice·Presidente: Gabriel Hermes 

Titulares 

I. Raimundo Parente 
2, Lomanto Júnior 
3. Amaral Furlan 
4. Amaral Peixoto 
5, Martins FHQo 
6. Tarso Outra 
7. Gabriel Hermes 
8. Bernardino Vian;1 
9. Almír Pinto 

I. Mauro Benevides 
2. Roberto Saturnino 
3. Pedro Simon 
4. Teotónio Vilela 
4. Franco Montoro 

I. Tancredõ Neves 
2. Affonso C amargo 
3. Mendes Canale 

Suplentes 
PDS 

I. José Guioma,rd 
2. Lourival Baptista 
3. Benedito Canelas 
4. Vicente Vuolo 
5. José Lins 

PMDB 
I. Humberto Lucena 
2. Paulo Brossard 
3. José Richa 

PP 
I. Saldanha Derzi 
2. José Fragelti 

Assistente: Carlos Guilherme Fvnseca- Ramal 3493 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10;00 horas 
Local: Sala da Comissão,_na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 4323 

COMiSSÃO DE LEGiSLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Raimundo Parente 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 
PDS 

I. Raimundv Parente l. Arno Damiani 
2. Aloysío Chaves 2. Aderbal Jurema 
3. Moacyr Da!la 3. Almir Pinto 
4. Eunice Michi\es 
5. Gabriel Hermes 

PMDB 
I. Franco Montoro I. Agenor Maria 
2. Humberto Lucena 2. Nelson Carneiro 
3. Jaison Barreto 

PP 
l, Josê Fragelli l, Luiz Fernando Freire 

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão. na Ala Senador Alexandre Costa 

--Anexo das Comissões- Ramal 3339 

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

COMPOS<ÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice·Presidente: Teotônio V_ilela 

Titulares Suplentes 
PDS 

(. Milton Cabral (. Dinarte Mariz 
2. Luiz Cavalcante 2. G~abriel Hermes 
3. Josê Uns 3. Martins Filho 
4. Almir Pinto 

PMDB 
(. Henrique Santillo I. Roberto Saturnino 
2. Teotónio Vilela 

PP 
I, Affonso C amargo I. Alberto Silva 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira- _Ramal 3496 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 
Local: Sala da Comissão, na AIª S"nador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3652 

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção 11) 

COMISSÃO DE MUNJCIPIOS- (CM} 
(17 membros) 

COMPOS(ÇÃD 

Presidente: Lomanto JU.nior 
Více-Presidente: Agenor Maria 

Titulares Suplentes 
PDS 

1. Almir Pinto l. Tarso Outra 

' Lomanto J (mio r 
3. Amaral rurlan 
4. Amaral Peixoto 
S. Benedito Canelas 
6. Arno Damiani 
7. Moacyr Dalla 
8. Raimundo Parente 
9 Vicente Vuolo 

(. Josê Richa 
2. Orestes Quê-reia 
3. Evandro Carreira 
4. Lázaro Barpoza 
5. Agenor Maria 

I. Gastão MUller 
2. Affonso C amargo 
3. Mendes Cana\e 

2. Aderbal Jurema 
3. JoséSarney 
4. Murilo Badaró 
S. Jos.é Caixeta 

PMDB 
I. Marcos Freire 
2. J aison Barreto 
3. Humberto Lucena 

PP 
1. Alberto Silva 
2. Luiz Fernando Freire 

Assi~tente: Francisco Gonçalves Pereira - Rama! 3496 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- A nexo das Comissões - Ramal 3122 

COMISSÃO DE REDACÀO- (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice-Presidente: Murilo Badaró 

Titulares Suplentes 
PDS 

I. João Calmon I. Josê Sarney 
2. Murilo Badarô 2. M oacyr Da !la 
3. Aderbal Jurema 

PMDB 
I. Adalberto Sena 1. EvandroCarreira 

PP 
1. Saldanha Derzi I. MendesCanale 

Assistente: Fátima Abrahào de Araújo - Ramal 3266 
Reuniões: Quintas-feiras, às 14:00 horas 
Loc::al: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3\21 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES- (CRE) 
(IS membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Luiz Viana 
19-Vice-Presidente: Paulo Brossard 
29-Vice-Presidente: Amaral Peixoto 

Titulares Suplentes 
PDS 

(. Luiz Viana I. Aderbal Jurema 
2. Tarso Outra 2. Bernardino Viana 
3. Lomanto Jünior 3. Amaral Furlan 
4. Amaral Peixoto 4. Moacyr Dalla 
5. João Calmon 5. Martins Filho 
6. Aloysio Chaves 
7. José Sarney 
8. Lourival Baptista 

PMDB 
(. Paulo Brossard I. Leite Chaves 
2. Nelson Carneiro 2. Pedro Simon 
3. Josê Richa 3. Roberto Saturnino 
4. Mauro Benevides 
S. Marcos Freire 

Ou:tuhro de 1981 

PP 
I. Luiz Fernando Freire 
2. Tan~rcdo Neves 

l. Saldanha Do:rzi 

Assistente: Leila Lei~-as Ferro Costa- Ramal 3497 
Reuniões: Quartas·feiras, às 14:00 hora~ 
Local: Sala da CoJmissàO. na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - R:.unal 3254 

COMISSÃO DE SA(rDE - (CS) 
(7 membros) 

COMPOS<Ç'IO 

Presidente: Jaison Barreto 
V ice· Presidente: Almir Pinto 

Titul;.ues 

L Lomunto Júnior 
2. Almir Pinto 
3. JosêGuiomard 
4. LQuri~al Baptbta 

I. Henrique Santi!lo 
2 J ai~on Sarreto 

I. Saldanha Derzi 

Suplentes 
PDS 

I. Benedito Canelas 
2. João Calmon 
3. Arno Dumiani 

PMDB 
I. Adalberto Sena 

PP 
Gastão M üller 

Assis.tentc: Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 3499 
Reuniões: Quintas.feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Cost~ 

- Anexo das Comissões - Ramal 3020 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice-Presidente: José Fragelli 

Titulares 

I. Dinarte Mariz 
2. Luiz Cavalcante 
3. José Guiomard 
4. M urilo Bad:lró 

I, Mauro Benevides 
2. Agenor Maria 

I. Josê Fragelli 

Suplentes 
PDS 

I. Raimundo Parente 
2. Amaral Furlan 
3. José Caixeta 

PMDB 
\. Orestes Quêrcia 

PP 
I. Gastão MUller 

Assistente; Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feiras, âs li :00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala 5tnador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões- Ramal 3020 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
{7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 
Vice-Presidente: Raimundo Parente 

Titulares 

I. Raimundo Parente 
2, Aderbal Jurema 
3. Lourival Baptista 
4. Moacyr Dalla 

I. Agenor Ma ria 
2. Humberto Lucena 

l. Gastão MUller 

Suplentes 
PDS 

1. Hclvídio Nunes 
2. Bernardino Viana 
3. José Guiomard 

PMDB 
l, Lázaro Barboza 

PP 
Luiz Fernando Freire 

Assistente: Luiz Cláudio de Britp - Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3121 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0ES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presídente: Vicente VuolÓ 
Vice-Presidentc: Benedito Ferreira 

Titulares 

L Vicente Vuolo 
2. Benedito Ferreira 
3, Aloysio Chaves 
4. Milton Cabral 

Suplentes 

PDS 
1. LomantoJúnior 
2. Luiz Cavalcante 
3. Amaral Peixoto 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Se<ão II) 

PMDB 

1. Evandro Carreira I. Orestes Quércia 

2. Lázaro Barboza 

PP 

I. Alberto Silva I. Affonso Camargo 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 

Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre: Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3130 

Sexta-feira 16 5517 

B) SERV!ÇO DE COM!SSOES M!STAS 

Chefe:- Alfeu de Oliveira 
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho 

- Andar Térreo- 211-3507 
Assistentes: Helena Isnard Accauhy- 211-3510 

Mauro Lopes de Sã- 211-3509 
Frederic Pinheiro Barreira- 211-3503 
Maria de Lourdes Sampaio- 211-3503 
João Hélio Carvalho Rocha- 211-3520 

C) SERVIÇO DE COMISSÕES ESPECIAIS E DEIN
QUÊRITO 
Chefe: Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz:- 211-3511 
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes - 211-3512 

Elizabeth Gil Barbosa Vianna- 211-3501 
Nadir da Rocha Gomes- 211-3508 
C!ayton Zan!orend- 211-3502 

SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES 
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUN!OES ORDINÁRIAS DAS 

COMISSÕES PERMANENTES PARA O BI~IO 198!/1982 

TERÇA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

QUINTA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

Horas Comissões Horas Comissões 

Sala da COmissão, na Ala 
10:00 CAR Senador Alexandre Costa GUILHERME 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CEC Senador Alexandre Costa: SERGIO 

Ramal3024 Ramal3546 

Sala da ComiSsão, na Ala 
11:00 CA Senador Nilo Coelho Sl'.RGIO 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CF Senador Nilo Coelho GUILHERME 

Ramal3378 Ramal4323 

Sala da Comissão, na Ala 

QUARTA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

!0:00 cs Senador Alexandre Costa LEDA 
~amai 3020 

Horas Comíssões 

Sala da Comissão, na Ala 
09":00 CE Senador Nilo Coelho FRANCISCO 

Sala da Comissão, na Ala 
LUIZ !!:00 CLS Senador Alexandre Costa 

Ramal3339 CLÁUDIO 

Ramal3256 
Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala PAULO 
09:30 CCJ Senador Alexandre Costa ROBERTO 

Ramal4315 

11:00 CM Senador Alexandre Costa GONÇALVES 
Ramal 3122 

Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 DF Senador Alexandre Costa LilDA 

!1:00 CT Senador Alexandre Costa MARCELINO 
Ramal3130 

Ramal3168 
Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala 
!0:30 CME Senador Alexandre Costa GONÇALVES 

!4:00 CR Senador Alexandre Costa FÁTIMA 
Ramal3121 

Ramal 3652 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CRE Senador Nilo Coelho LEI LA 

Ramal3254 

Sala da Comissão,- na Ala 
1!:00 CSN Senador Alexandre Costa MARCELINO 

Ramal3020 

Sala da Comissão, na Ala LUIZ 
11:00 CSPC Senador Alexandre Costa 

Ramal3121 CLÁUDIO 


