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1- ATA DA 25• SESSÃO, EM I DE ABRil DE 1981 

1.1- ABERTURA 

I .2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 

Restituindo autógrafos de Projeto de _Lei sancionado:-

- N• 66/81 (n• 109/81, na origem), referente ao Projeto.de.Lei da 
Câmara n• 77/80 (n' 3.358/80, na Casa de origem), que altera o art. 242 
do Decreto-lei n" 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código-Penal. (Pro
jeto que se transformou na Lei n9 6.898, de_j_ô-3-ST). 

1.2.2- Ofícios do Sr. 19-Sccretário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à re~ofsão do Senado autOgrafas dOs seguintes projetos: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 20í8'I (n• 1.091/79, na Cas~ de ori-
gem), que altera dispoSitivos- da Lei n9 -5.764, dC- ffÇ de dezembro de 1971, 
que de tine a polífiC"a --~a~lonal de cooperati\'ismo e institui _o regime jurídi
co das .sociedades coopéY.itiVaS, facultando-lhes permitirem ou não, em 
seus estatutos, a representação de associ~dos nas assemblé"ias-geiaís. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 5/81 (n' 76/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Convênio -âe Cooperação Cultural e 
Educacional entre o Governo da República Federativa _do Brasil e o Go
verno dos Estados Unidos Mexícanos, conduído em Brasilia, no dia 29 de 
julho de 1980. 

1.2.3 - Parecer 

Referente à seguinte matéria: 
-Emenda do Senado ao Pr~jeto_ d~ -~~i da Câmara n9 17f80 (n9 

250/79, na CaSa de origem), que não Permite dir!gir motocjcletas, moto
netas e similares sem o uso ~e capacetes de segurança, introduzindo alte
ração no art. 88 do Código NaciO-nal de Trilnsito, Lei n9 5.108, de 21 d~_se
tembro. de 1966. (Redação final). 

1.2.4 - Comunicação da Presidência 

-Recebimento do Ofícto n' S/fO/SI (n• 8:067/ilf. mi origem), do 
1 Governador do Estado de Minas GeraiS solicitando _autorização do Sena
[1 do Federal a fim de Que aquele Estado possa realizar operação de emprés-

timo externo, no valor que menciona, ·para o fim que especifica. 

I 1.2.5 - Leitura de projetos I . . .. . .. . .. 
! -Projeto de Lei do Senado n9 44L81, de autoria do Sr. Senador Ro-

e. b to Saturnino, que alter~ a redação do§ 59 do art. 39, d.a Lei n9 5.890, de 
e junho de 1973., que modificou a Lei Orgânica da Previdência SociaL 

. . -· 

-Projeto de Lei do Senado n9 45/81, de autoria do Sr, Senador 
Orestes Quércía, que acrescenta§ 49 ao art. 457, da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

-Projeto de Lei do Senado nO? 46/81, de autoria do Sr. Senador Lá
zaro Barboza, que acrescenta dispositivo à Lei n9 5.540, de 28 de no
vembro de 1968, que fixa norrna·s de organização e funcionamento do en
sino superior. 

1.2.6- Comunic-ação 

__:_ Da Sr~ Senadora Eunice Michntes que se auseritarâ do País. 

1.2.7- Discursos do Expediente 

SENADOR JOSE RICHA -Reivindicações dos cafeicultores nacio-
nais. 

SENADOR AFFONSO CAMARGO, como Líder- Defesa de po
sição a ser assumida pelo Senado em relação à anunciada prorrogação dos 
mandatos eletivos federais. 

SENADOR LÁZARO BARBOZA - Apelo da Câmara Municipal 
de GuruPi-GO, em prol da criação de junta de conciliação e julgamento 
naquele município. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA - Editorial do Jornal de 
Brasília, de hoje, fo"calizando o acordo firmado entre metalúrgicos do 
ABC e empresáriOs paulistas. 

SENADOR ALBERTO SILVA- Comentários sobre a nota do Go
vernador do Estado do Piauí a respeito de ameaça à integridade física de 
S. Ex~ 

1.2.8 - Comunicações da Presidênc-ia 

-Convocação de sessão extraordinária a realizarwse hoje, às 18 ho~ 
ras e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

-Recebimento das Mensagens n•s 67 a 76, de 1981 (n•s III a 
120/81, na origem):pehls- quãiS o SenhOr Presidente da República subme
te ao Senado propostas do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para que 
prefeituras municipais que menciona, possam realizar operações de crédito, 
para os fms que especiflcam~--

1.2.9- Leitura de projeto 

-Projeto de_Lei do Senado n9 47/81, de autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena, que revoga dispositivo da Lei Orgânica da Previdência 
Social (n' 3.807, de 26 de agosto de 1960). 
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1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n' 168(.80, queau1oriza o GoverifO do !'$ta- .. 
do do Ceará a realizar operação de Cmpréstilnoccextêi-no, n-o vàlõr de USS' ' 
30,000,000.00 (trinta milhões de dQla.res.norte;-ameri(:apo~).pa~a apJiçação 
no II Plano de Metas Governamentais. Aprovado. Ã Comissão de Re
dação. 

- Projeto de ResoluÇão n9 172/80, que autoriza o Governo do Esta
do de Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$ 1.785,620.157,75 (hum bilhão, 
setecentos e oitenta e cinco milhões, seis.centos e vinte mil, cento e cin
qüent~ e sete cruzeiros e setenta e cinco cent\).vos) ,Q l)lont~nte de sua dívi-
da consolidada. Retirado da Ordem dq Dia _pelª _presidência." · 

-ProjetO de Resolução n9 173/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Nova !guaçu (RJ), a elevar em Cr$ 119.000.000,00 (cento e dezeno
ve milhões de cruzeii"OS) o montante de sll:;t âíVida·consolidada. Aprondo. 
À Coniissão de Redação. ·• · : .-. ·- :- -

,;·-ProjetO de Resolução n9 174/80, que autÓ~iza a PrefeiÍura Munici
pal de Palmeiras dos lndios (AL) a elevar em Cr$ 147.227.806,44 (cento e 
quarenta e sete milhões, duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e seis cru
zeiros e quarenta e quatro centavos) o montante de sua dívida consolida
da. Aprovado. Ã ComiSsão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 176/BO,_ que autoriza a Prefeitura Muniéi
pal de Caicó (RN) a elevar em Cr$ 78.586.099,00 (setenta e oito milhões 
quinhentos e oitenta e seis míl, noventa e ·nove cruzeiros) o montante de 
sua díVida consolidada. Aprovado. Á Comissão de Redação. 

-Requerimento n9 25/81, dos Senadores Mauro Benevides e Gastão 
Müller, no exercício das lideranças, solicitando urgência nos termos do 
art. 371, alínea "c", do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Sena
do nO? 70, de 1980, que dispõe sobre coligação partidária, e dá outras provi
dências. Aprovado. 

-Projeto de Lei do Sen~do ni115/80, do Senador Pedro Simon, que 
estabelece prazo para lançamento de novos modelos e marcas de automó
veis nacionais e veículos áfiQs e dá outras providências. (Apreciação preli
minar da constitucionalidade ejuridicidade). Aprovado o projeto quanto à 
constitucionalidade e juridicidade, após usarem da palavra os Srs. Hum
berto Lucena. e Murilo Badaró. 

--Projeto de Resolução nO? 193/80~ que autoriza a Prefeitura Munic_i
pal de Teresina (PI) a elevar em Cr$ 725.868.000,00 (setecentos e vinte e 
cinto milhões, oitoCentos e sessenfa e-·oittnnil cruzeiros) o mOntante de 
sua dívida consolidada. Aprovado. Ã Comissão de Redação. 

-PrOjeto de R~olução n9 3/81,_ que auto~iza o_- Governo do Estado 
do Paraná a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norte-americanos) destinado a 
financiar ó Projeto ProrUral naquele. Estado. Aprovado. À Comissão de 
Redação. 

-Projeto de Lei do Senado n9 351/79, do Senador Rob.erto Saturai
no, que dispõe a respeito da especialização de Engenheiros e Arquitetos 
em hEngenharia de Segurança do Trabalho" e da profissão de "'Técnico 
de Segurança do Trabalho" e estabelece providências. Discussão adiada 
para o próximo dia 15, nos termos do, Requerimento nO? 33/81. 

- Projeto de Lei do Senado n9 49/791 do Se~ador Orestes Quércia, 
que eleva o valor da importância a ser depositada em favOr do empregado, 
quando rescindido seu contrato se:mjuSta causa, al~era,ndo q artigo 69 da 
Lei do Fundo de Garantia do Tempo·de Serviço- 5.107, de 13 de se
tembro de 1966- e determina outras providências. (Apreciação prelimi
nar da constitucionalidade). Discussão adiada para a sessão de 16 de abril 
corrente, nos termos do RequerimentO n9 34/81. 

-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). Discussão adiada para a sessão do próximo dia 16, 
nos termos do Requerimento n9 35/81. 

1.4 - MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO DIA 

Requerimentos nO?s. 41 e42, de 1980, do Senador Itamar Franco, lidos 
no Expediente da sessão de 30-3-81, solicitando audiência da Comissão d~ 
Constituição e Justiça sobre a constitucionalidade dos Projetes de Decreto 
Legislativo n9s. 32 e_33, de 1980. Aprovados, após usarem da palavra os 
Srs. Murilo Badaró e Itamar Franco. 

· 1.5 -iC D1SClJRSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SEN{l,DQRROBEI}.TO_S,JTURNINO, como Líder- Comentãrios 
reladonadós com ·a prátiCa de atas de terrorismo no País. 

- SENADOR"Hi!LVIDIO NUNES, como Líder- Necrológio do Em-
6aixad0i Espéditô de Freitas Rezende. 

§.ENA DOR TEOTONIO VILELA -Atentado terrorista praticado 
c.on'fra a resi~ência do Deputado Marcelo Cerqueira. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Congratulando-se com au
toridades governamentais que especifica, pela solução do impasse em que 
se encontravam servidore.s da SUDEPE. 

SENADOR MURILO BADARO- Observações colhidas por S. Ex• 
por ocasião 'da visita rea~izada a inunicípios do Estado de Minas Gerais. 

·- ·SENADOR MAURO BENEVIDES- Considerações sobre a unifi-
cação do_-salárío mínimo no País. · 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Centenãrio de nascimento de 
Dom Frei Inocênci? Engelke. ~ 

SENiDOR JUTAHY MAGALHÃES- Reivindicações em favor da 
região nordestina. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Apelo ao Ministro da Previ
dÇncia e Assistência,_Social em defesa dos pensionistas e apOsentados .da
quela instituição. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRóXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMEN)O. 

2- ATA DA 26• SESSÃO, EM 1 DE ABRIL DE 1981 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Comu_nicação 

-Da Comissão- Interpartidária incumbida de promover o levanta
mento de dados pertinentes à situação da estiagem no Nordeste, que deli
berou sustar oS seUs trabalhos, em virtude da constituição da Comissão de 
Assuntos RegionaJs .a q_uem ê regimentalmente deferido. esse assunto. 

_, 2.2.2-_R_equerime1_1tos 

-N9s 44 e 45/81, de auÍoria ~o Sr. Senador Itamar Franco, solici
tando informações a.o PocJ,_er Executivo r.ela.tivas aos Acordos de Coope
ração Nuclear e de Previdência ,SoCial .Brasil-Argentina, ora em trami
tação no Senado. Deferidos. 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Parecer da ComiSSão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 
34/81 (n' 54/81, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Sérgio Fernandq Gua
rischi Bath, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil jl,lnto à Federação da Malãsia. 
Apreciado em sessão secreta. 

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 
38/81, (n' 54/81, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do _Sr. Ma_rcel Dezon Costa 
Hasslocher, Miriistro de Primeira Classe. da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Popular de 
Moçambique. Apreciado em sessão secreta. 

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

3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Senador Evandro Carreira. proferido na sessão de 30-3-81. 

4-SECRETARIA-GERAL DA MESA 

-Resenha das matérias apreciadas de 1 a 31 de março de L98I 

S- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES. 
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ATA DA 25~ SESSÃO, EM }9 DE ABRIL DE 1981 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura 

PRESfDf:NCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO, PASSOS PORTO, 
CUNHA LIMA E GASTÃO~ MÜLLER. 

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

Evandro Carreira - Raimundo Parerite ___: -Aloyslo Chaves - Jarbas 
Passarinho - Alexandre Costa- Bernardino Viana- Helvídio Nunes
Almir Pinto -'Mauro Benevides - Agenor Maria- Martins· Filho- Cu
nha Lima - Humberto Lucena - Luit Cavalcante- l?assos Pôrto- Ju
tahy Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana - Dirceu Cardoso -
João Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Reberto Sat~;~.rnino
ltamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo Nt:?ves- Orestes Quércia
Henrique Santillo - Lázaro Barboza - GastãO MUller - José Fragelli -
Mendes Canaie - Saldanha Derzi - Affonso Camargo - José Richa. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ."'- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo nãmel-o regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iaiciamos nossos trabalhos. 
O Sr. f9-Secretár1o pf6cederá à leitura do Expediente. 

,E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE.DA REPÚBLICA 
Restítuindo autógrafos do Projeto de Lei sancionado: , 
N• 66/81 (no 109/81, na origem), de 30 do corrente, referente ao Projeto 

de Lei da Câmara no 77, de 1980 (n' 3.358/SO, na Casa de origem), que altera 
o art. 242 do Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal. 

' (Projeto que se trasnsformou na Lei n-, 6.8g.s, de 30 de março de 1981). 

O FI CIOS 
Do Sr. lP-Secretário da Cãmara dos l5e'putciaos, e"ncaminhando à revisão 

do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI- DA CÁMA:RA N• 20, DE 19&1 

(n' 1.091/79, na Casa de origem) 
Altera dispositivos d« Lei n? 5.764., de 16 de dezembro de 1971, 

que define a politica nacional de cooperativismo e institui o regime 
jurWco das. sociedades cooperativas, facultando-lhes permitirem ou 
não, em seus estatutos. a represerttação de associados nas assembléias
gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O inciso II do. art. 21 da Lei n• 5.764, de !6 de dezembro de 

1971, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 21. ....... ····~· ......................... · 
1- ..................... , .................... _ ..... . 
II - os direitos e deveres dos associados, natureza de suas res

ponsabilidades e as c_ondiçõe"s de admissãO, demissão, eliminação e 
exclusão; 

Art. 20 Oart. 21 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, fica acres
cido de um inciso, n-umerado como III, remunerando-se os demais: 

"Art. 21. 
1-
Il- .... 
III- se permite ou não a representação dos associados através 

de mandatário e, em caso afirmativo, as normas para o seu exercício 
nas assembléias-geraiS; 

Art. 3• O·§ I' do urt. 42 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, 
passa a vigorar caril ·a seg'uirYfe redaçào: 

"Art. 42. . ............................. . 
§ J9 Nas assembléias-geraís das cooperativas singulares, cujos 

associados se distribuam por área distante a mais de 50 km (cin
qUenta quilômetros) da sede, ou no caso_de doença comprovada, o 
estatuto social poderá permitir a representação por meio de manda
tário que tenha a qualidade de associado no gozo de se_us direitos so-

ciais e não exerça cargo eletívo na sociedade, vedado a cada manda
iário dispor de mais de 3 (três) Votos, compreendido o seu." 

Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 511 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 
LEI N• 5.764, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971 

Derme ;\ Politica- Nacional de Cooperativismo, institui o regime 
jurídico das sociedades cooperatbas, e dá outras- providências. 

CAPITULO !V 

f)a Constituição das Sociedades ·coopQrãtivas 

SECÃO 11 
Do EstatUto Social 

Art. 21. O Estatuto da GOoperativa, além de atender ao disposto no art. 
49, deverá indicar: 

I- a denominação, sede, prazo de duração, área de ação, objeto da so
ciedade, fixação do exercícíO social e da data do levantamento do balanço ge
ral; 

II - os dírcitos e deveres dos associados, natureza de suas responsabili
dades e as condições de admissão, demissão, eliminação e exclusão e as nor
mas_ para sua representação nas assembléias-gerais; 

- III- o capital mínimo, o valor da quota-parte, o mínimo de quotas
partes a ser subscrito pelo associado, o modo de integralizaçào das quotas
partes, bem como as condições de sua retirada nos casos de demissão, elimi
nação ou tle exclusão do associado; 

IV- a forma de devolução das sobras registradas aos associados, ou do 
rateio das perdas apuradas por insuficíêneia de contribuição para cobertura 
das despesas da sociedade; 

v-() modo de administraçã-O e fiscã.iízação, estab~lecendo os respecti:. ' 
vos órgãos, com definição de suas atribi.dções, poderes e funcionamento, a re
presentação ati v a e passiva da sociedade em jUízo ou. fora- dele, o prazo do 
mandato,. bem g.omo o processo de substituição dos administradores. e conse
lheiros fiscais; 

VI - as formalidades de convocação das assembléias-geraís e a maioria 
requerida para a sua instalação e validade de suas deliberações, vedado o di
reito de voto aos que nelas tiverem int~resse particular sem privá-los da parti
cipação nos debates; 

VIl_- os casos de dissolução voluntária da sociedade; 
VIII- o modo e o processo de alienação ou oneraÇão de bens imóveis 

da sociedade; 
IX- o modo de reformar o estatuto; 
X- o número mínimo de associados. 

CAPITULO IX 
Dos Órgãos Sociais 

SEÇÃO I 
Das Assemb-léias Gerais 

ArL 42. Nas cooperativas singulares, cada associado presente ou repre
sentado não terá direito a mais de I (um) voto, qual_quer que seja o número de 
suas quotas-partes. 

§ I* Nas assembléias-gerais das cooperativas singulares, cujos associa
dos s_e distribuíam por área distante a mais de 50 km (cinqUenta quilômetros) 
da sede, ou no caso de doença comprovada, será permitida a representação 
por meio de mandatário que tenha a qualidade de associado no gozo de seus 
(Efeitos sociais e não exerça cargo eletivo na socjedade, vedado a cada man
datário dispor de mais de 3 (três) votos, compreendido o seu. 

(À Comissão de Agricultura. J 
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PROJETO DE DECRETO LEGJS,LAT!VO No 5, DE !981 

(N9 76/80, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o t.exto do Convênio de Cooperação Cultural e Educacio
nal entre o Go~·erno da República Federativa do Brasil e o Governo dos 
Estados Unidos Mexicanos, conclui do em Brasília, rro di'! 29 de julho 
de /980. 

O CongressO -Nacional decreta: 
Art. 19 FiCa aprovado o texto do CoilvêflfO de-cõ-operação Cultural e 

Educacional entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
dos Estados Unidos Mexicanos, concluído ~m Brasília, no dia 29 de julho de 
1980. 

Art. 29 Este decret~ legislativo entrafâ em vigor na data de sua publi
cação. 

MENSAGEM No 406, DE 1980 

Excelentíssimos Senhores Membros_ dQ Congresso Nacional: 
De conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da Constituição Fe

deral, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de MotivO::;;_ do Senhor Ministro de Estado 
das Relações Ex,_t_çriqres~ o texto do ConvênJo de Cooperação Cultural e- Edu
cacional entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos 
Estados Unidos Mexicanos, concluído em Brasília, no dia 29 de julho último. 

Brasília, 30 de setembro de I 980. - João Fig_ueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No DCINTjDAS/DCS/247/640 (B46) (BI4), 
DE 25 DE SETEMBRO DE 1980, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS RELAÇ0ES EXTERIORES 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da Repóblica. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa Excelência o 

anexo texto do Qmvênio de Copperação Çultural e Educacional entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e.o Governo -dos Estados Unidos 
Mexicanos, celebrado em Brasília, em 29 ·de julho de 1980. 

2. O referido Convênio deverá subst~tuir o Acordo de Cooperação Cul
tural, em vigor, que data de 1960, refletindo a evolução verificada no relacio
namento entre os dois paises, mediante o estabelecimento de mecanismos que 
propiciem, em especial, o intercâmbio de estudantes e professores, a difusão 
dos respectivos idiomâs e a intensificação das atividades culturais promovi
das por um país no _outro. 

3. Nessas condições, permito-me reSsaltar a Vossa Excelência a conve
niência de ser ratificado o presente Convênio. S~ndo necessária, para tanto, a 
prévia aprovação do Poder Legislativo, submeto- O anexo Projeto de Mensa
gem, para que Vossa Excelência, se assim houver por bem, encaminhe o texto 
do Convênio ac)Congresso Nacional. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Pre
sidente, os protestos do meu mais profundo respeito. -João Gemente Baena 
Soares. 

CONVIõNIO DE COOPERAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL EN
TRE O GOVERNO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O Governo dos Estados Unidos Mexicanos 
Convencidos de que a colaboração cu.ltural e educacional entre ambos os 

países contribuirá pa:ra o progresso de seus povos. 

Certos de que o apoio ao estabelecimento de_ um sistema de troe~ dt: in~ 
formações sobre os progressos realizados em cada um dos países nos campos 
do pensamento, da ciência e da arte, facilitará o desenvolvimento dos povos 
do Continente, 

Conscientes de que o acervo espiritual de ambos os povos é susceptível 
de um fecundo intercâmbio entre seus nacionais e suas instituições culturais, e 

Considerando a necessidade de atua)izar os termos do Convênio de In
tercâmbio Cult,_ural assinado a ~O_ de janeiro de 1960, a fim ·cte ad~quá-lo à 
nova dinâmica prevalecente no tradicionaL relacionamento entre o Brasíl e 
México, 

Decidiram celebrar um Convênio de Cooperação Cultural e Educacio
nal, nos termos seguintes: 

Artigo I 

Os Governos da República Federativa do Bnt.sil e dos Estados Unidos 
Mexicanos, doravante denominados Partes Contratantes, comprometem-se a 
promover o intercâmbio cultural entre brasileiros e mexicanos, apoiando a 
obra que, em seu território, realizem as instituições consagradas à difusão dos 
valores culturais e artísticos da outra Parte. 

Artigo II 

L Cada Pa"rte Contratante procurará incentivar a criação e a manu
tenção, no território da outra, de centros para o ensino e a difusão de seu 
idioma e cultura. 

2. Para tal fim, as Partes Contratantes se concederão as facilidades ne
cessárias para a entrada e permanência dos professores que lecionarem nos 
centros a que se refere este Artigo. 

Artigo lll 

L As Partes Contratantes estimularão o intercâmbio de_ funcionários, 
peritos, professoreS e de informações em todos os campos da educ3.ção:. -

2, Cada Parte Contratante_s_e propõe a estimular as relações díretas en
tre seus estabeieç:imentos de ensino superior e a promov~r o intercâmbio de 
seus professores, ·por meio de estágios no território da outra Parte, a fim de 
ministrarem curso_s ou realizarem pesquisas em suas áreas de especializaçãO. 

Artigo IV 

Cada uma das Partes Contratantes concederá bolsãs de pós-graduação a 
nacionais da outra Parte. 

Artigo V 

Os diplomas e títulos de nível superior expedidos por instituições acadê
mic-as de uma das Partes serão vãlidos 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 

l. A transferência de estudantes de uma das Partes para estabelecimen
tos educacionais da outra ficará condicionada à apresentação, pelos interes
sados, de certificados de aprovação dos estudos realizados, devidamente re
conhecidos e legalizados no país de origem. 

2. A revalidação e a ~daptação doS estudos se realizarão de acordo com 
as normas estabel~ci.das pela legislação do país onde os estudos tiverem pros-
seguimento. · 

3. Em qualquer caso, o envio de estudantes fica subordinado à prévia 
aceitação da instituição ct,: ~nsino na qual realizam os estudos. 

Artigo VIl 

Cadª Parte Contratante recomendará .. às instituições oficiais é às entida
des privadas, especialmente aos institutos científiCos e técnicos, às sociedades 
de escritores e artistas e às câmarª's de livros, que realizem intercâmbio de 
suas publicações. Estimularão também 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 

1. 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 da exposições artísticas e científicas, à apresentação de peças teatrais, 
concertos e outras atividades cult!,lntis 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. 
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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 Cultural, conforme dispõe o Artigo 111 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 Cidade 
do México. 

2. A Subcomissão- -dependerá da Comissão Mista de Coordenação 
Brasileiro-Mexicana, estabelecida por ambos os Governos no CoriVêhio men
cionado no parágrafo anterior do presente Artigo. 

3. A _Subcomissão Cultural terâ, entre outras atribuições, as de: 

a) avaliar a implementação do presente Convênio nos dois paises; 

b) apresentar sugestões a ambos os Governos, a fim de diriniir possíveis 
dúvidas de interpretação do Convênio; 

c) formular programas de intercâmbio cultural e educacional. 

Artigo Xlll 

O presente Convênio substituirá, 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 

I. O presente Convênio estará sujeito a ratific3.Ção e entrafã 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 preSe-nte Convênio estará sujeito a ratificação e entrará em vigor 
trinta dias depois da data da troca dos- instrumentos respectivos. A troca dos 
instrumentos de ratificação terá lugar na Cidade-do México. 

3. O presente Convênio permanecerá em· vigor até- que Uma das Partes 
comunique à outra sua decisão de denunciá-lo. Neste caso, a denúncia surtirá 
efeito 6 (seis) meSes após a data da sua notificação. 

4. 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 Brasília, aos 29 dias do mês de julho de 1980, em dois exempla
res originais, nos ídiomas português e espanhol, ambos os textos fazendo 
igualmente fé. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guer
reiro. 

Pelo Governo dos Estado_s Unidos Me_xicanos: Jorge Castaiieda. 

(Às Comissões de Relações Exi~riores e de Educação e Cultura.) 

PARECER 

PARECER No 96, DE 1981 
Da Comissão de Redação 

Redação final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei áa Câma
ra nP 17, de 1980 (n•250j79, na Casa de origem). 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão aPresenta a tedação final da Emenda do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 17, de 1980 (n' 250/79, na Casa de origem), que não per
mite dirigir motocicletas, motonetas e similares sem o uso de capacetes de se
gurança, introduzindo alteração no art. 88 do Código Nacional de Trânsito, 
Lei no 5.108, de 21 de setembro de 1966. 

Sala das Comissões, 31 de março de 1981.- Adalberto Sena, Presidente 
- Saldanha Derzi. Relator - Murilo Badaró. 

ANEXO AO PARECER N• 96, DE !981 

Redação finill da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câma
ra n• 17, de 1980 (n' 250/79, na Casa de origem), que não permite diri
gir motocicletas, motonetas e similares sem o uso de capacetes de se
gurança, introduzindo alteração no art. 88 do Código Nacional de 
Trânsito, Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966. 

Emenda n9 1 

(Corresponde à Emenda no i de Plenário) 

Ao art. 2f 

Dê-se a seguinte redação: 

"Art. 29 O Conselho Nacional de Trânsito estabelecerá as 
normas para o uso do capacete." 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publi
cação. 

A Presidência recebeu, do Governador do Estado de Minas Gerais, o 
Ofício n' SfiO, de 1981 (n' 8.067/81, na origem), solicitando, nos termos do 
item IV do artigo 42 da Constituição, autorização do Senado Federal a fim de 
que aquele Estado possa realizar operação de empréstimo externo, no valor 
de US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norte-ameriC:_anos), para o 
fim que especifiCa. 

A matéria será despachada às Comissões de Finanças e de Constituição e 
Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, projetos de lei que se
rão lidos pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 44, DE 1981 

Altera a redação do§ 5? do art. 3?, da Lei nP 5.890, de 8 de junho 
de 1973, que modificou a Lei Orgânica da Previdência Social. 

O Congresso Nacional decreta: 
~ ~ Art. I• O§ 5• do art. 3•, da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, passa a 

viger com a seguirite r6dação: 

"Art. 3• 

§ 59 O valor mensal dos benefícios de prestação continuada 
não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo profissional da 
categoria a que pertence o segurado ou, na inexistência deste, ao de 
adulto vigente na localidade de trabalho do segurado." 

Art. 29 Os encargos decorrentes desta lei correrão à conta das fontes de 
receita de que trata o art. 69, da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrãrío. 

Justificação 

É por todos reconhecido, inclusive pelo próprio Governo, que o salário 
mínimo, na forma em que vem sendo fixado o seu valor, é absolutamente in~ 
suficiente para o atendimento das necessidades básicas do trabalhador. 

Pois bem, sendo tal fato incontestável, é evidente que valores inferiores 
ao salário míniriio colocarão os trabalhadores e suas famílias em situação in
sustentável, lançando-os a condição de pobreza quase absoluta. 

Essa sítua:ção, lamentavelmente, vem ocorrendo com relação aos segura
dos e beneficiários da Previdência Social, que vem p·ercebendo benefícios de 
prestação continuada com valores inferiores ao salãrio mínimo regional. 

De fato, em conformidade com as disposições consubstanciadas no § 59 
do art. 3•, da Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973, que alterou a Lei Orgânica 
da Previdência Social, o valor dos beneficias de prestação continuada não 
pode ser inferior aos seguintes percentuais sobre o salârio mínimo regional: 

a) a noventa por cento, para os casos de aposentadoria; 
b) a setenta e cinco por cento, para os casos de auxílio-doença; 
c) a sessenta por cento, para os casos de pensão. 
Ora, pergunta-se, como poderâ viver uma viúva, com fllhos menores, 

percebendo, mensalmente, apenas sessenta por cento do salârio mínimo re
gional? E um trabalhador enfermo, quando em gozo de auxílio-doença, terá 
condições de arcar com despesas médico-hospitalares e com medicamentos 
recebendo importância equivalente a setenta e cinco por cento do referido sa
lário?-

Evidentemente, a resposta só poderá ser negativa. Ou essas pessoas são 
lançadas na vala comum da miséria total ou têm de recorrer a outras fontes 
de recursos, com enormes sacrificios. Fica escancarrada, ainda, a porta que 
conduz à criminalidade e à prosthuição. . 

Por outro lado é absolutamente injusto que muitos segurados, após tra
balharem durante muitos e mUitos anos, tenhám o valor da renda mensal 
equivalente à aposentadoria fixado em somente noventa por cento do salário 
mínimo, quantia que, além de humilhante, é insuficiente para a sua manu
tenção adequada, em níveis comp3tíveis com a dignidade humana. 

Todas essas razões, a nosso ver, aconselham a que a legislação previden
ciária seja alterada, a fim de que os beneficias de prestação continuada não 
sejam, em nenhuma hipótese, inferiores ao valor do salário mínimo regional. 

É esse o anelo desta proposição que, em observância ao disposto no pa
rágrafo único do art. 165, da Lei Maior, indica a fonte de custeio total da be
nesse previdenciãria a ser ma}orada. 

Por derradeiro, assinale-se que a iniciativa inspirou-se em sugestão que 
nos foi oferecida pela Federação das Associações dos Aposentados e Pensio
nistas do Estado do Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, 19 de abril de 1981. - RQ;herto Saturnino. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.890, DE 8 DE JUNHO DE I 973 

Art. 39 O valor mensal dos benefícioS de prestação continuada, inclusi
ve os regidos por normas especiais, serâ Calculado tornando-se por base o 
salário-de-benefício, assim entendido: 

I- para o auxílio-doença, a aposentadoria_ por invalidez, a pensão e o 
auxílio-reclusão, 1/12 (um doze avos) da soma dos salários-de-contribuição 
imediatamente anteriores ao mês do afastamento da ativídade, até o máximo 
de 12 (doze), apurados em período não superior a 18 (dezoito) meses; 

II- para as demais espécies de aposenÍadoria, 1/48 (um quarenta e oito 
avos) da soma dos saláríos-de-contribuição_jmediatamente anteriores ao mês 
do afastamento da atividade até o máximo' de 48 (quarenta e oito) apurados 
em período não superior a 00- (Sessenta) rileses;. 

III- para o abono d~ permanência em serviço, 1/48 (um quarenta e 
oito avos) da soma dos salários-de-contribuição imediatamente anteriores ao 
mês da entrada do requerimento, até o máximo de 48 (quarenta e oito), apu
rados em período não superior a 60 (sessenta) meses. 

§ }9 Nos casos dos itens II e III deste artigo, os salários-de-contribuição 
anteriores aos 12 (doze) últimos meses serão previamente corrigidos de acor
do com coeficientes de reajustamento, a serem periodicamente estabelecidos 
pela Coordenação dos Serviços Atuariais do Ministério do TraÇalho e Previ
dência Social. 

§ 2<? Para o segurado facultativo, o autônomo. o empregado doméstico, 
ou o desempregado que esteja contribuindo em dobro, o período básico para 
apuração do salário·de-benefício será delimitado pelo mês da data de entrada 
do requerimento. 

§ 39 Quando no período básico de cálculo o segurado houver percebido 
benefício por incapacidade, o período de duração deste serã cQmputado, 
considerando-se_ .como salãrio-de-contribuiçào, no período, o salário-de
benefício que tenha servido de base para o cálculo da prestação. 

§ 49 O salário-de-benefício não poderá, em qualquer hipótese, ser infe· 
rior ao valor do salário mínimo mensal vigente no local de trabalho do segu
rado, à data do início do benefício; nem superior a 20 (vinte) vezes o maior sa-
lário mínimo vigente no País. -

§59 O valor mensal dos benefícios de prestação continuada não poderá 
ser inferior aos seguitites percentuais, em relação ao valor do salário mínimo 
mensal de adulto vigente na localidade de trabalho do segurado: 

I- a 90% (noventa por cento), para os casos de aposentadoria; 
II- a 75% (setenta e cinco-por ceõló),--para--os casos de auxílio-doença; 
III- a 60% (sessenta por cento), para os caso_s de pensão. 
§ 6<? Não serão considerados, para efeito de fixação do salário-de

benefício, os aumentos· quê excedam os limites legais, inclusive os voluntaria
mente concedidos o os 48 (quarenta e oito) meses imediatamente anteriores ao 
início do benefício, salvo, quanto aos empregados, se resultantes de pro
moções reguladas por normas gerais da empresa, admitidas pela legislação do 
trabalho, de sentenças normativas ou de reajustamentos s·alariais obtidos pela 
categoria respectiva. 

(Às Comissões de COnstltuiçãcte- .Tustica;- de Legislação Social e 
de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 45, DE I98! 

Acres·centa § 4'~ ao art. 457, da Consolidação das Leis do Traba-
lho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i' O art. 457, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-lei n~" 5.452, de li' de maio de 1943, passa a viger acrescido do se
guinte § 4•: 

"Art. 457. 

§ 49 As comissões, percentagens, gratificãçõeS; diárias para 
viagem e abonos terão reajuste idêntico e a vig_orar na mesma data 
em que for reajutado o salário do empregado." 

Art.29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Muitos _empregadores, com inusitada freqüência, não fazem incidir o 
reajuste salarial concedido aos empregados sobre as comissões, percentagens, 
gratificações, diárias para viagem e aboriOS a que esses têm direito. 

Tal atitude se deve, fundamentalmente, ao fato de ser o art. 457, que cui
da da matéria, omisso a respeito. 

Cremos que para solucionar o problema deve ser inserida neste dispositi
vo da legislação trabalhista, disposição determinando expressamente que os 
reajustes salariais atingirão, também, as respectivas partes integrantes do sa
lário. 

Em se tratando de medida plenamente justa e harmonizada com os 
princípios inscritos na Consolidação das Leis do Trabalho, temos convicção 
de que merecerá o beneplácito de nossos ilustres Pares. 

Sala das Sessões, I~ de abril de 1981. - Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

.DECRETO-LEI No 5.452, DE I' DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consoâdaçào das L-ei do Trabalho. 

Da Remuneração 

Art. 457. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos 
os efeitos legais, alêm do salário devido e pago diretamente pelo empregador, 
como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. 

§ 1"' Integram o salário, não só_ a importância fixa estipulada, como 
também as comissões, percentagens, gratificições ajustadas, diârias para via
g_em e abonos pagos pelo empregador. 

§ 2"' Não se incluem nos salárioS as ajudas de custo, assim como as 
diárias para viagem que não excedam de cinqüenta por cento do salário per
cebido pelo empregado. 

9 )9 Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada 
pelo cliente ao empregado, como também aquela que for cobrada pela empre
sa ao cliente, como adicional nas contas, a qualquer título, e destinada à dis
tribuição aos empregados. 

( Ãs Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 46, DE 1981 

Acrescenta dispositivo à Lei nP 5.540, de 28 de no~·emhro de 1968, 
que "fixa normas de organização e funcionamento do ensino supe
rior". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l9 É acrescentado ao art. 2 I da Lei n9 5.540, de 28 de novembro de 

1968, o seguinte§ 29, renumerando-se o atual parágrafo único: 

"Art. 21. ..........................•........ 
§ ]9 .••....•..•....••...•.•.•.•......••..•••.•••.••• 

§ 29 Terão prioridade de matrícula nas universidades e nos es
tabelecimentos isolados de ensino superior, quando houver igualda
de de classificação, os candidatos cuja renda familiar não ultrapasse 
o equivalente a dez ( 1 O) salários mínimos regionais." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39_ Revogam-se as disppsições :m contrário. 

Justificação 

A Lei n"' 5.540, de 28 de novembro de 1968, complementada pela Lei n~' 
6.420, de 3 de junho de I 977 e pelo Decreto~ lei n~' 464, de 11 de fevereiro de 
1969, constitui o arcabouço, por assim dizer, da organização e funcionamen
to do ensino superior no País. 

Dentre as normas básicas ali inseridas encontram-se, naturalmente, as 
relativas aos concursos vestibulares, contempladas especificamente no art. 17, 
"a" e art. 21. 

Este é, pois, o lugar adequado para agasalhar a medida ora proposta, 
que deve prevalecer corno regra fundamental a ser obedecida por todas as 
universidades e estabelecimentos de ensino superior isolados. 

Por outro lado, a idéia aqui consubstanciada tem muito a ver Com o 
problema resultante do fato de serem filhos de famílias abastadas os grandes 
contingentes de alunos freqüentando as universidades oficiais, grãtuitas, o 
que, no dizer do próprio Ministro da Educação a tua!, constituiria gritante 
distorção. 

O que se busCa, pois, através da medida alvitrada, sem ferir princípios de 
justiça que devem -presidir Os CáilcUrSós vestibulares, é abrir um pouco mais a 
estreita porta da universidade aos estudantes de baixa renda, estabelecendo 
que, em igualdade de classificação, a eles será dada prioridade nas matrículas. 

Sala das Sessões, em 19 de abril de 1981. - Lázaro Barboza. -
(.4s c; omissões de Constituição e Justiça e de Educação e Cultu

ra.) 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetos que vêm de ser lidos 
serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1'~'-Secretário. 

E lida a seguinte 

Em I• de abril de 1981. 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo com o dis

posto no art. 43, alínea a, do Regimento Interno, que me aus~ntarei dos tra
balhos da Casa a partir do dia 4 e dia 15 do corrente mês, para breve viagem 
ao estrangeiro, em caráter particular. 

Atenciosas saudações. - Eunice Michi/es. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A comunicação lida vai à publi-
cação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador José Richa. 
O SR- JOSE: RICHA (PMDB - PR. Pronuncia o seguinte discurso. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
. Durante todo o dia de ontem e a manhã de hoje, uma comissão ligada à 

cafeicultura esteve em Brasflia. Essa comissão veio representando o Conselho 
Nacional do Café, um órgão recém-criado para coordenar as atividadcs de 
todas as entidades que militam no setor cafeeiro, c esteve composta pelo seu 
Presidente, o ex-Governador de São Paulo, Roberto de Abreu Sodré, contan
do ainda com a participação do Deputado FederS.l e V ice-Presidente do Con
selho Sérgio Cardoso de Almeida, pelo representante das 11 entidades da ca
feicultura, Renato Ticolat Filho, que também é Presidente da Sociedade Ru
ral Brasileira, pelo representante dos cafeicultores no Conselho Nacional do 
Ca~é, Sr. Jos~Carlos Jordão da Silva, e pelo representante de todas as coope
rahvas que hdam com cafê, dos Estados de Minas Gerais, São Paulo c Para
ná, Dr. Isaac Ferreira Leite. Nós também estivemoS presentes, na qualidade 
de Vice-Presidente do Conselho Nacional do Café. 

Essa comissão, Sr. Presidente, Srs. Senidores, avistou-se no dia de on~ 
tem, e hoje pela manhã, com os Ministros dà Agricultura, da Indústria e do 
Comércio, da Fazenda e do Planejamento. 

O que vieram trazer esses representantes da cafeicultura nacional? Esta 
comissão veio, basicamente, trazer as conclusões do II Encontro Nacional do 
Café, realizado em Poços de Caldas, Minas Gerais. 

Que conclusões foram essas trazidas aos Ministros da área econômica e 
da ãrea da produção? Elas podem ser sintetizadas em seis pontos: o primeiro 
deles é sobre o preço mínimo de garantia; o segurtdo, sobre a reformulação da 
política de financiamentos; o terceiro ponto fratava da reformulação da polí~ 
tica de comercialização interna; o quarto ponto tratava da reformUlação da 
política de comercialização externa do produto; o quinto ponto trazido pelos 
cafeicultores diz respeito à necessidade da reformulação da autarquia que ad~ 
ministra o setor cafeeiro, que é o Instituto Brasileiro do Café; e, ainda, um 
outro ponto que mereceu as atenções dessa comissão, que serviu de instru~ 
menta para trazer atê às autoridades as aflições do se to r, diz respeito aos as~ 
pectos sociais do problema, que nesta hora, talvez ocupem a maior parte das 
nossas preocupações. 

Sr. Presidente, vamos procurar, dentro dos limites que estabelece o Regi~ 
mente da ~asa, comentar cada um desses pontos que foram objeto do encon
tro dos líderes da cafeicultura com os ministros deste Governo. O primeiro, 
diz respeito ao preço mínimo de garantia. E o que reivindicam os _agricultores 
que trabalham no setor do café? Um preço de Cr$ 11.175,70, a vigàrar a par
tir de abril, este mês. Houve então um preço para 111 de julho de Cr$ 
13.038,33. 

Era absolutamente imprescindível, e a comissão chegou na hora oportu~ 
na, que os anseios e as reivindicações da classe fossem trazidas às autorida
des, porque, exatamente neste mês de abril deve se reunir o Conselho Mane~ 
târio Internacional para fixar os planos da safra cafeeira que começa a ser co
lhida neste instante. 

O Sr. Moacyr Dai/a (PDS- ES)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOS!;: RICHA (PMDB - PR) - Com muito prazer. 

O Sr. Moacyr Dai/a (PDS- ES)- Eniinenlll Senador José Richa, V. 
Ex' é de região cafeeira como nós e hoje espanca com muita propriedade o 
problema da cafeicultura nacional. Anteontem, tive oportunidade de fazer 
uma análise do estado em que se encontra o produtor de café no meu Estado, 
o Espírito Santo. E, hoje, ao ver V. Ex' analisar o encontro dos membros da 
Associação Brasileira de Cafeicultores com o Sr. Ministro da Indústria eCo
mércio, quero trazer, por antecipação, a minha solidariedade ao seu pronun
ciamento. Recebi, semana passada, do meu Estado, vários produtores de café 
e no. s~u clamor estava predominante a preocupação com o aspecto social do 
problema. Dizem os produtores da minha região, do meu Estado que não têm 

condições, em hipótese alguma, de continuar a produzir o café pelo preço que 
estâ fixado~ Então, sensibilizado pelo apelo angustiado-, ao ver aqueles ho
mens de mãos calejadas suplicarem ao Governo, me antecipei, anteontem en
foquei, apenas arranhando-os, todos esses itens que V. Ex• vai agora expor à 
Casa. Receba, pois por antecipação, a minha solidariedade ao seu pronuncia
mento. 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB- PR) -Agradeço a solid~riedade de V. 
Ex•, sobretudo pela qualidade de Vice-Líder que V. Ex• é e que não pode ser 
dissociada do Senador Moacyr Dalla. E essa solidariedade, por antecipação, 
confere a mim uma responsabilidade ainda maior, porque todos sabem que, 
no trato desse problema, que hã dois anos venho fazendo nesta Casa, cm di
versas oportunidades reconheço tenha sido até irreverente. Entretanto, a si~ 
tuação chegou a uma gravidade tal que, como muito bem acentuou a Comis~ 
são nos gãbinetes miiiisteriãls, estamos todoS nós a tratar o problema com 
aquela isenção e com aquela frieza que a importância do momento exige de 
cada um de nós. E. exatamente este o enfoque que quero dar. Quero mostrar à 
Casa, em cores que a minha falta de habilidade talvez não consiga mostrar 
nas cores absolutamente reais, ... 

O Sr. Moacyr Da/la (PDS - ES) - Não apoiado! 
O SR. JOS!;: RICHA (PMDB- PR)- ... quero mostrar à Casa núme

ros, nenhum deles colhidos das entidades da cafeicultura e sim das próprias 
entidades oficiais. Então, agradeço a solidariedade de V. Ex• e lhe confesso 
que este seu aparte, ilustre representante que é do Estado do Espírito Santo, 
cuja economia cafeeira também pesa muito na economia do seu próprio Es~ 
tacto, me confere uma responsabilidade ainda maior. 

E eu dizia, Sr. Presidente, quando analisava esse primeiro ponto do en
contro com os ministros, o preço garantia, ou de Cr$ 11.175,00 para abril ou 
de Cr$ 13.038,00 para }9 de julho que é preciso que alertemos que essa reivin
dicação precisa-ser colocada em termos da necessidade de reajustamento daí 
para a frente.Qu3.ndo os-prCços iníiiiriioS Para os produtos desta safra toda 
que estamos colhendo foram fixados hã meses, vi muita gente se apressar em 
s~udã-los como um ac~:mtecimento alvissareiro, porque _os preços eram com
pensadoreS. E eu, n-o meu realismo, disse que não era possível tanto entusias~ 
mo, porque, co_m a_ inflação galopante que já se sabia àquela altura, quando 
os preços mínimos dos produtos agrícolas foram fixados, esses preços, bons 
para a ocasião, não seriam tão bons na êpoca da colheita. E foi realmente o 
que aconteceu. Naquela ocasião, jã adiantávamos a nossa preocupação de 
que todo preço mínimo, num processo inflacionário como o que estamos vi~ 
vendo, precisa estar adequado à realidade e, por isto, sobre ele deve inCidir 
correção monetária. 

-Agora, os cafeicultores, ao entregarem as suas reivindicações sobre os 
preços mínimos de garantia, desejam que esses preços sejam automaticamen
te reajustados, de acordo com a desvalorização cambial, como é feito, aliás, 
com o confisco da produção. O Governo, na hora de estabelecer a quota de 
contribuição ou, nós gostamos de chamar, o confisco cambial, vincula os va
lores desse confisco cambial às minidesvalorizações do cruzeiro. Ora, se para 
arrecadar um tributo, urna quota de contribuição, um confisco cambial do 
produtor, o Governo procede os reajustamentos de acordo com os reajusta
mentos cambiais, por que não fazer a mesma coisa com os preços internos, 
com os preços de garantia? Muita gente poderia perguntar: por que vincular 
os reajustes de preços de garnatias internas às desvalórizações cambiais c não 
ao lNPC? Por uma razão muito simples: Se os preços internos forem reajusta~ 
dos de acordo com os ídices do INPC, as valorizações ou reajustes seriam ain
da maiores do que os preços internacionais e, aí sim, o café se tornaria um 
produto gravoso. Ajustado, entretanto, o reajuste interno às desvalorizações 
cambiais, a·creditamos que esses preços consigam atender às -necessidades 
mínimas do setor, para o niomento que estamos vivendo. 

Ainda é preciso que se diga que esses preços não vão contribuir em nada 
para a capitalização do setor, são preços exclusivamente de sobrevivência do 
setor. Por que razão? Porque, compulsando os dados que são oficiais a respei~ 
to do custo de produção, nós temos aqui fornecidos pela Secretaria de Agri~ 
cultura do Estado de São Paulo, que, com os seus técnicos, no mês de ou
tubro - portanto ainda não estão ne_m defasados pela inflação -chegou-se 
a um _c;usto de produção de Cr$ 10.157,00 a saca. Isto, preço levantado em 
outubro de 1980. Portanto, pedir~se~ agora, para abril, um preço de Cr$ 
11.175,00, parece~me estar perfeitamente- ajustado dentro daquele mínimo 
que hoje a cafeicultura precisa para sobreviver e não para capitalizar~se. 

Vamos ver aqui, Sr. Presidente, ainda não bastassem os dados do custo 
de produção de um órgão oficial insuspeito, como é o caso, pelo conceito de 
q~e goza os técnicos da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, 
atda temos aqui números impressionâ.litcs a justificar o desequilíbrio que hoje 
existe entre os preços dos insumos para a produção do cafê e os reajustamen~ 
tos dos preços de garantia. 
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Vamos ver aqui o que aconteceu no qUinqüênio 1976/80: o salário míni
mo para a atiVídade rural cresceu 654%, nesse qOinqOênio; os insurrios básicos 
para a agricultura- c vou citar aqui apenas os produtos fitos-sanitários- se 
elevaram, em preço, da seguinte ordem: o sulfato de amônia cresceu de preço, 
nesse qUinqüênio, 848%; o superfosfato sirrip1es, 700% de aumento; o cloreto 
de potássio, 1.262%; o sulfato de zinco 864%; o ácido b6rico 1.652% de au
mento; o bórax 333%, o BHC em pó, a 1.5% cresceu, nesse período, 942%; o 
Thiodan BC 35 cresceu 968%, o oxidoreto de cobre a 50%, cresceu 1.741%, de 
1976 até 1980. 

E, finalmente, um outro insumo, absolutamente necessário, que é a saca
ria de primeira- viagem, cresceu, em preço, 1.955%. 

Então, para um crescimento médio de insumos da ordem, nesse qüinqUê
nio, de 1.089%, o preço do café, vendidO-peJOs cooperadores às suas coopera
tivas, cresceu apenas 192% neste mesmo perfodo de 5 anos. 

Então, vejam a que nível chegou o desajustamento entre aquilo que -o la
vrador compra para poder produzir e a elevação de preços que, neste último 
período de 5 anos+ se verific-ou. Então, é verdadeiramente brutal e acrescido 
ainda de um outro fato: é que todos os produtos fitossanitârios são produzi
dos por multinacionais. Todos. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. S.enadores, acho que se justifica plenamente este 
primeiro item, que fue pareceu fundamental dessa reUnião com ós Ministros, 
que é a necessária fixação de um preço mínimo de garantia, em termos que dê 
à cafeicultura condições de sobrevivência·. 

O segundo ponto, Sr. Presidente, é. a reformulação da política de finan
ciamento. O que ê válido para o cãfé e que tem sido válido também para to
dos os produtos agrícolas é que, a juros de 45% para custeio e até de 73% para 
investimento, não- há atividade agrícola que Consiga produZir. (Muito bem!) 
Esta é um a grande verdade. 

Vamos, para efeito de argumentação, aceitar o Governo dizer que se tem 
que ir, paulatinamente, ajustando todos os setores da economia a uma nova 
realidade, que é esta inflação "galopante. Muito bem! Mas por que ficar só na 
base de reajustar os jurOS, por que fica-r só na base de não ter força para con
ter os aumentos de tudo aquilo que é produzido por multinacional, cujo valor 
médio de aumentos, em 5 anos, foi de 1.089%, e por que só naquilo que lesa o 
interesse de quem produz é que o Governo encontra condições de fazer valer 
esse tal realismo com esta iriflação galopante? 

O Sr. José Fragelli (PP - MS) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSE. RICHA (PMDB- PR)- Com muito prazer. 
O Sr. José Fragel/i (PP --MS)- 1: muito râpido e parece que vai fugir 

da ordem de idéias que V. Ex• estâ expondo com tanto brilhantismo e segu
rança; como V. Ex• sempre o faz, aliás. Eu só queria lembrar o seguinte: en
quanto isso, o INCRA está exigíndo cada ve2; mais do produtor, do proprie
tário, de sorte que aumenta, grandemente, o Imposto Territorial, se hã uma 
queda nas áreas de produção. V. Ex• está mostrando, com esses dados todos, 
que não é possível ao produtor rural, nem sequer manter o ritmo da produção 
que vinha estabelecendo 'nas suas propriedades rurais. Além de tudo isto, o 
ruralista está sendo penalizado, também, através do INCRA. Era só isto que 
queria lembrar e que é um aspecto que devemos, ainda, apreciar, aqui, no Se
nado, para mostrar como tudo converge para uma carga insuportável sobre o 
produtor rural. 

O SR. JOSt RlCHA (PMDB- PR)- Perfeito. E, exatamente, V. Ex• 
tem toda a razão. O Governo, quando trata de fixar a sua política, isto é, 
quando trata de defender o seu interesse, e até legítimo, de combate à in
flação, tudo bem, ninguém critica esse aspe<::tõ. Entretanto, o Governo é mui
to pressuroso em atualizar valores aos níveis inflacionários de hoje, quando 
trata de coisas a seu favor. Mas, não tem a menor preocupação quando trata 
de reajustar, segundo o mesmo enfoque, o interesse de quem produz. 

Então, V. Ex• traz o problema do .INCRA que está dentro da linha da· 
quilo que estamos falando aqui. Mas, vamos dizer que, para efeito de argu
mentação, o Governo tenha necessidade de implantar este realismo. Então, 
tem que, também, atender o outro lado da_m_o_e_d_a: vamos reajustar os preços 
dos produtos agrícolas aos níveis do processo inflacionário de hoje. · 

Sr. Presidente, há ainda um outro ponto ... 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. JOSE. RICHA (PMDB - PR) - Com prazer. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Quanto ao ponto que V. Ex• 
referiu por último, eu quero lembrar que apresentei, em 1979, um projeto de 
lei, que se encontra nas Comissões de Economia e de Agricultura, estabele
cendo que os valores dos preços mínimos dos produtos agrícolas agropasto
ris, seriam revistos; de acordo com os índices de valorização das ORTNs, de 
três em três meses. Esse projeto encontra-se nas Comissões e, até agora, -de
pende de pareceres para vir a Plenário. 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB -PR)- E. muito oportuna a iniciativa 
de V. Ex• e nós fazemos votos que as Comissões apressem a análise desse pro
jeto, para que- ele tenha condições de vir, o mais rápido possível, a esse Ple
nário para uma decisão. 

Mas, Sr. Presidente, ainda um terceiro ponto que me pareceu importante 
deiltro desse elenco de reivindicações,~ o que ti"ata da reformulação da políti
ca de comercialização interna. 

Ora, Sr. Presidente, o café hoje, fornecido ao consumo interno, é subsi
diado. Entretanto, quem tem pago esse subsídio é o produtor hoje exaurido, .e 
que não tem condições mais de continuar financiando o subsídio ao cate do 
consumo interno. E ainda com um o_utro fato que nos parece agravante, t que 
o subsídio que o Governo, com os recursos do produtor, dá ao café, ele não 
chegá ate o Cõrlstimidor. Então, é bom que se chegue à realidade, eliminando 
o subsídio ao café, que se diz ao consumidor, mas que na realidade é subsídio 
que se dá ao torrefador esta é a grande verdade. 

Para resolver essa questão, vamos imaginar que o Governo pudesse- e 
tem condições_ para isso - eliminar esse subsídio consumo interno. Temos 
dois tipos de consumo: o consumo de caf"es em bares e que este, na realidade, 
quem ganha o subsídio que o Governo dá é o comerciante e não o consumi
dor. Por que razão? Vamos supor um quilo de café para produzir um café for
te, um café de boa qualidade; ele dá de !50 até 200 xtcaras de 25 oc, cada qui
lo; vamos pegar o número menor que é de J50 xicaras de café, a v•11a média de 
10,00 cruzeiros a xícara, porque hoje tem bares que vendem a 5.00, a 10,00 c 
até 15 100 ou 30,00 cruzeiros o café cremoso. Vamos imaginar um -r,..ÇQ médio 
de_lO,OO cruzeiros a xícara; então, na realidade a 10,00 cruzeiros- tcara, 150 
xícaras, se apura no comércio de café que é vendido nos bares, l .• 00,00 cru
zeiros por quilo de café. A uma média de 48 a 50 quilos por saco do café tor
rado, nós vamos ter o comerciante apurando até 75 mil cruzeiros em cada 
saco de café. Portanto, o tipo de consumo que ê o muito freqUente no Brasil, 
o consumo em bares, o subsídio do Governo nã_o chega até o consumidor . 
porque, na realidade, o café vendido ao torrefador a 1.000 crUzeiros o saco ê 
vendido a 75 mil cruzeiros a saca ao consumidor. 

Há um outro tipo de café que é o de consumo doméstico e este, na reali
dade, é preciso pôr a capacidade imaginativa em funcionamento para, ao 
mesmo tempo em que se elimina o subsídio_ do café do consumo interno, não 
agrave o preço do cate comprado no supermercado pela classe mais pobre. E 
qual a maneira de fazer isso? E. o IBC finalmente reconhecer que nós vivemos 
num país pobre e que não podemos sofisticar muito o cafê fornecido para o 
consumo dos brasileiros. Então, que o IBC autorize a venda de café verde nos 
supermercados e nós teremos com isso uma economia de mais de metade do 
custo atual que os consumidores pagam quando compram o café torrado c 
moído nos supermercados. Bastaria que o Governo adotasse uma polftica 
nesse sentido e haveria condições de eliminar o subsídio do consumo interno 
repassando esse rendimento para o produtor, sem agravar a situação do con
sumidor. 

Eu permito ao Senador Orestes Quêrcia o seu aparte, 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB- SP)- Apenas com o objetivo de hipo
tecar total solidariedade às reivindicações dos produtores de café tão bem in
terpretada por V. Ex• na tribuna. Nós sornas de Estados produtores de café c 
a análise que V. Ex• faz, comprovando claramente os seus argumentos, de
monstra- que realmente falta um tratamento maiS Justo da parte do Governo 
na sua política de maneira global, para com o produtor. Isso é muito impor
tante de se levantar, de se reiterar. de se debater, de se falar, de se repetir. O 
produtor de café em todo o PaiS- é o caso do Paraná, é o caso de São Paulo, 
de Minas Gerais, em suma de todos os produtores- sofre com as discrimi
nações que são impostas pela política do Governo. Portanto, o apoio à reiYín- -
dicaçào dos cafeicultores interpretada por V. Ex• 

O SR. JOSE. RICHA ( PMDB- PR)- Agradeço o aparte e a solidarie
dade que V. Ex• empresta ao meu despretensioso discurso. 

Sr. Presidente, ainda há uma outro ponto que é a reformulação da polfti
ca de comercializaçã_o 6xterna do café. Parece-nos, Sr. Presidente, que o Bra
sil semp-re pecou, e esse foí um pecádo cometido por todos os Govefnos pela 
falta de agressividade no mercado internacional. 

Temos aqui, por exemplo, um- estudo da Federação do Comércio doEs
tado de São Paulo, que nos dá conta de que nos últimos 15 anos, aproximada
mente, as perdas do Brasil, nos seus mais tradicionais mercados foi impressio
nante. Tenho aqui dados fornecidos pela Federação do Comércio do Estado 
de São Paulo que nos dão conta de que nós perdemos, em 10 anos, nós perde
mos o mercado da Holanda. Por exemplo, que hã 10 anos atrás de 27,8%, 
quer dizer, do total do consumo da Holanda, há 10 ou 12 anos atrás, 27,8% 
era de café brasileiro. A partir de 1976 caiu para 5, 7%, a nossa uticipação 
no mercado da Holanda. 
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Na Sufça, que era de 20,3%, caiu para 12,1% a participação do café brasi; 
leiro. Bélgica e Luxemburgo, de 28,9% passou para 6,4%. Na Dinamarca, de 
73,4 caiu para 52,5%. Na Finlândia nós contribuímos com qUase 50% do total 
do café consumido na Finlândia; era em torno de 43,5% e hoje está na ordem 
de 14,7%. A Suécia, de 62,4% de café brasileiro que compunha o total do seu 
consumo, caiu para 43,5%. A Noruega, de 71,8% caiu para 42,8%: 

E vamos ver o que aconteceu no nosso mais tradicional comprador, que 
são os Estados Unidos da América: Em 1950 o Brasil participava com 51,6% 
do consumo de café nos Estados Unidos. Em 1970 caiu do 51,6% para 23,9% e 
no ano de 1979 caiu para 14,8%: Ora; ·aQui está a prova 'de que Cstá faltando 
mais· agressividade no mercado internacional. 

Há um outro aspecto ainda, dentro deste mesmo problema que é a co
mercialização exter'riã. dO Brasil, que é o chamado ucafé de prateleira", o cha
mado .. café institucional", o chamado café que tem um carimbo, uma marca. 
Vamos ver o que acontece hoje: de todo o consumo mundial, duas marcas do
minam, a da General Foods e da Nestlé, 95% ... 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Eu lamento informar a V. Ex• 
que o seu tempo jã se esgotou hã 2 minutos. 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB- PR)- Faltam dois minutos. Sr. Presi
dente, eu comecei exatamente às 14 horas e 40 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Perdoe-me, mas V. Ex• co, 
meçou às 14 horas e 35 minutos. Temos Outros oradores e a Mesa precisa 
cumprir o Regimerifo. V. Ex•jâ está com 2 minutos de tolerância e vamos lhe 
dar mais 3 minutos. · ··· --- -

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB- PR) -Sr. Presidente, não quero dialo
gar com a Mesa. E. discutível porque pela minha observação eu comecei às 14 
horas e 40 minufós.-Mas não·quero dialogar, Sr. Presidente. S~ V. Ex• me dei-
xasse eu já estaria bem adiante _no meu dlscuts.o. · 

Sr. Presidente, há esse café chamado de ••prateleita amargo" e no ·consu
mo mundial duas marcas dominam 95% do consumo: a General FOods e a 
Nestlé. A General Foods é tradicional compradora do Brasil, sempre o foi. A 
Nestlé é uma multinacional que, inclusive está aqui, em diversas áreas do se
ter de alimentos. 

Ora, se houvesse um pouco mais de agressividade nesse mercado, não 
custaria ao Brasil~ através de duas grandes empresas, duas multinacionais, 
ambas com grandes vinculações no Brasil, não custaria ao País p'ensar tam
bêm em vender um pouco da sua marca lá fora. Não custaria chegar naNes
tlé e dizer-lhe que a participação do café brasileiro nos -seus brandys está abai
xo daquilo que seria o desejável, e ela tendo interesses aqui, poderia enqua
drar nossos interesses. 

O Brasil, Sr. Presidente, não tem uma marca no plano internacional. 
Esse foi sempre o Sraride erro; aliás nisto nóS tefn.OS cometido pecados insaná
veis, em toda a nossa história. Para começar da maneira como são conhecidos 
os cafés lá fora. O da Colômbia é conhecido como- .. café suave". O de outros 
países centro-americanoS são conhecidos como outro,i .. suaves ... O.café brasi
leiro é chamado de "'café arábico nãO lavado ... Até nisso somos iricompeten
tes. O que significa não lavado? E. alguma coisa que pareça sujo. Quem não é 
do ramo, quem não tem conhecimento técnico a resPeito do problema, difícil· 
mente irá se tornar um tradicional cOnsumidOr -da nossa nlarca do café hrasi
leiro, desde que ele se exibe no plano internacional como um caie .. arábico 
não lavado". ~ até um problema de natureza psicológica. 

Ora, Sr. Presidente, ãindã hã um oiitro problema, o da reformulação da 
autirqUiif cãrearã. -A autarquia pode "te:r-·presiado, riõ- ·passacro, iirienst;s-~;er~ 
viços à cafeicultura do Brasil, entretanto, hoje, já não presta mais bons ser
viços. Há setores até mais radicais da cafeicultura que pieconizam a extinção 
pura e simples da autarquia do IBC. - · 

Entretanto, as lideranças da área admitem que, com uma reformulação, 
talvez se possa adequar o Instituto Brasileiro do Café a uma nova realidade 
que estamos vivendo. E é imprescindível que haja essa reformulação, resti
tuindo à antiga Junta Administrativa do IBC, hoje meramente Junta Corisul
tiva, alguns poderes para que ela exerça influência no mercado cafeeiro e na 
formulação da política cafeeira. 

E, ainda, Sr. Presidente, reformulações que visem reduzir as despesas da 
autarquia. Nós fizemos um cálculo dos últimos nove meses, e pelas despesas 
da autarquia e pelo volume do café exportado neste mesmo período, nós che
gamos à conclusão de que a autarquia estâ dando uma desposa do 18,19%. 

Ora, mas isto é um absurdo! Quer dizer, a cada 100 -sacas de café expor
tado pelo IBC, o IBC gasta, com a sua adminiStração interna, 18,19 sacas. 
Isto é um absurdo que não pode continuar ocorrendo, fazeiJdo-se necessária, 
portanto, uma reformulação administrativa· desta autarquia. 

Gostaria ainda de chamar atenção para os aspectos sociais do problema, 
que foi objeto de reivindicação junto aos Ministros da ãrea, enfatizando os 
aspectos sociais -do problema da cafeicultura. 

Gostar.ia, sr. Presidente, para concluir, de dizer sobre esse setor que ho
je, segundo levantamento da própria junta do IBC, nós temos uma área que 
produz café de 2 milhões e 400 mil hectares. Segundo mesmo ainda dados ofi
ciaiS, nós temos cadastrados, no Brasil, 237 mil produtores de café. Ora, 
dividindo-se a área que produz café pelo número de cafeicultores registrados, 
vamos· verificar que, em média, cada proprietáriO dispõe de urna área d~ lO 
hectares. Então. Sr. Presidente. aquele velho conceito do baronato do café já 
se acabou há muito tempo, vivemos uma nova realidade. O baronato do café 
já foi sepultado com o século passado; e hoje nós estamos vivendo uma outra 
realidade, que é a do pequeno e do médio produtor de café. Se nós formos 
computar as pessoas que diretamente estão vivendo do setor com as pessoas 
que indiretamente vivem no setor, nós vamos verificar que da nossa popu
lação nós temos 14 milhões e 250 mil pessoas que vivem do setor, direta ou in
diretamente. Nós temos municípios inteiros que dependem da cafeicultura, e 
é preciso que esta mão-de-obra não continue sendo liberada no ritmo que 
vem sendo_ para ir se constituir em favelados nas grandes cidades; setenta e 
cinco por cento da produção agrícola nos Estados Unidos é de estrutura fa
miliar, o que nada tem a ver com o tamanho da propriedade. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto. Fazendo soar a campainha.)- V. 
Ex• me perdoe, mas estou sacrificando os outros oradores. J ã estou sendo 
cúmplice. V. Ex• jã excedeu 10 mi~utos dos 30 a que V. Ex• tem direito no 
período do Expediente. DiScuiso destâ importância eu pediria a V. Ex• que o 
fizesse após a Ordem do Dia porque daria oportunidade a toda a Casa de ou
vir o brilhante e -oportuno pronunciamento de V. Ex• 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB - PR) - Sr. Presidente, da próxima vez 
vou adotar o expediente do Senador Dirceu Cardoso. Vou trazer um relógio e 
deixar aqui, até com despertador, se for necessário, porque não é possível, o 
relógio de V. Ex• não bate com o nosso. Mas, se V. Ex• não tivesse feito as 
duas interrupções, eu jã teiíã concluído. Peço apenas um minuto para con
cluir. 

Sr. Presidente, dizia eu que este problema da pequena e média proprieda
de envolve aspectos sociais importantíssimos. O Paranâ, que tinha uma gran
de produção cafeeira, ao reduzir o seu parque cafeeiro reduziu também em 
140 mil _o número de proprietários rur~is. Isto significa que a nova estrutura 
da monocultura da soja, que hoje domina a nossa paisagem agrícola, está fa
zendo com que haja uma concentração de terras nas mãos cada vez de um nú
mero menor de pessoas. 

Quero destacar, ainda, Sr. Presidente, a importância da cafeicultura. Um 
setor que produziu, no ano passado, 2,4 bilhões de dólares de receita cambial, 
e para este ano está prevista uma receita de 2,8 bilhões de dólares·, não pode 
continuar tendo um tratamento discriminatório. A impressão que se tem é a 
de que o cafeicultor tem, hoje, a sensação de que estâ numa atividade ilícita 
ou numa atividade imoral, tal o tratamento discriminatório que lhe é dado. 

Houve, inclusive, Sr. Presidente, um Ministro de Agricultura de um país 
latino-americano que disse que não há problema que os agricultores sofram, 
entretanto, é preCiso que eles não morram. 

As reivindicaçõ-es dós ·cafeicultores hoje, são exclusivamente para que 
eles não morram e possam continuar contribuindo para o progresso do 
Brasil. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Affonso Camargo, como Líder do Partido Popular. 

o·sR:AFFbNSú.CAMARGO.(PP·::..:.:pR..ComoÜdor;proiiiindaoso
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ontem o Jornal do Brasil publicou urna matéria que tem o seguinte títu
lo. "Laentidão do diálogo entre Governo e oposições deixa o Presidente im
paciente", e diz que 

.. essas informações sobre o estado de espírito do Presidente nas 
conversas com os seus assessores mais imediatos foram recolhidas 
de um Ministro da Casa, com assento na .. reunião das 9 ... " 

Surpreendeu-nos a notícia, Sr. Presidente, porque há dias as oposições 
estão aqui, nesta Casa, no Senado,. dispostas a dialogar. Jã fizemos até uma 
preliminar sobre o que seria o diálogo. Mas, em seguida, essa notícia do Jor
nal do Brasil esclarece o seguinte: 

.. Os parceiros da negociação politica estão definidos - o Mi
nistro da Justiça Ibrahim A bi-Ackel, e o Presidente do PDS, Sena
dor Josê Sarney. O primeiro já está estabelecendo entendimentos 
nas áreas de oposição, tendo em vista aperfeiçoar o Estatuto dosEs
trangeiros, e o segundo vai-se entender com as oposições no caso 
das prerrogativas e das reformas eleitorais, quando chegar a hora." 
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Parece-nos, entãQ, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o Presidente da 
República pode estar impaciente é com os seus companheiros de Partido, 
que, segundo a própria notfcia, devem definir a hora do diãlogo. 

Dizí.amos na semana passada, e repetimos hoje, Sr. Presidente, que o 
diálogo pressupõe alguns fatores: um, que é anterior ao diálogo, que é um cli
ma de confiabilidade. E assistimos, inclusive, a declarações de Líderes do 
PDS, preocupados com que possa não existir esse clima de confiabilidade, no 
momento, para o diálogo entre o Partido do Go_verno, o governo e as Opo
sições. Mas o diálogo também precisa- e esse ê um fator posterior- produ
zir resultados, precisa ser eficaz. Para atingir seus objetivos ele precisa ter um 
tema ou objetivo Concreto e dele precisam participar pessoas que tenham con
dições de decidir. Finalmente, o diálogo ·cteve ser feito na hora certa. 

Portanto, estamos hoje aqui para cuidar de assunto que rtos parece que 
agora necessita preceder a todos os outros assuntos, inclusive o diâlogo entre 
Governo e Oposições eni tCrmO- da reforma institucional, que é a questão 
lançada, na sexta-feira última, nos jornais do País, num dos quais, no O Esta
to de S. Paulo, com a seguinte manchete: "Uma trama em Brasília: a prorro
~ação em 1982." Começa a notícia com_ a_seg_ufnte declaração do Deputado 
_'ezerra de Melo: .. Admito ser o "bode expiatório" ao apresentar uma emen
da constitucional no sentido da prorrogação, depois de fazer certas consul
tas." 

Esta estranha notícia inicia-se também de uma maneira esquisita, porque 
nos parece que, pela primeira vez, Bezerra admite ser .. bode expiatório". 

Sr. Presidente, o que nos preocupa com relação a este tema? E. o que o 
mesmo Deputado declarou, em outro momento, que pretende apresentar esta 
emenda só no início do ano que vem. 

Sincerainente, é uma opinião pessoal, não acredito que esta emenda ve
nha a ser aprovada, não acredito que esta emenda consiga o voto nominal de 
34 Srs. Senadores e 211 Srs. Deputados. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Permite V. Ex• uma rãpida in
tervenção? 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP - PR) - Com muito prazer. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- V. Ex• no desdobrar do seu ra
ciocínio, jã chega ao âmago da questão que eu queria aqui levantar. ~que 
esse Deputado que está encontrando uma lamentável notoriedade na impren
sa, em virtude dessa proposta efetivamente indecorosa, felizmente não vai 
conseguir apresentá-la, porque ele não encontrará, nesta Casa e na outra 
Casa do Corigresso Nacional, os Parlamentares necessários à subscrição des
sa emenda constitucional, Deputados e Senadores dispostos a conspurcar os 
mandatos que exercem, apondo suas assinaturas ao nefando projeto de pror
rogação de mandatos parlamentares. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR)~ Agtadeço o aparte de V. 
Ex•, que realmente retrata a nossa impressão pesSoal. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - .PA) Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP - PR) - Pois não. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Creio que hã uma repulsa generali
zada à sugestão, porque proposta de emenda constitucional não existe, à su
gestão, repito, de uma proposta visando a prorrogação de mandatos, prorro
gação que todos nós repelimos, a Maioria e a Minoria. V. Ex• não encontra 
nos jornais que têm dado, como declara o eminente Senador Pelo Paraná, 
ampla cobertura a essa matéria, nenhuma declaração de líderes do meu Parti
do, o PDS, de Ministros e auxiliares do Governo, ratificando esta proposição 
ou manifestando-se de acordo com ela esta que recebe, enfatizo, a repulsa de 
todos nós. Tanto este fato é evidente- salta à compreensão de todos nós
que o eminente Senador Lázaro Barboza declarou que absolutamente esta 
proposta de emenda constitucional não chegará nem a se corporificar, não Se
rã nem apresentada, porque é preciso, para Sê-lo, que 1/3 de Deputados e 1/3 
de Senadores a subscrevam; eu não subscreverei e outros Senadores não a 
subscreverão. Então, esta tentativa ou esta proposta é um natimorto. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR)- Agradeço o aparte de V. 
Ex•, nobre Senador. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AFFON-SO CAMARGO (PP - PR) - Pois não. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG)- Senador Affonso Camargo, ~ 
interessante ouvír o Senador Aloysio Chaves - e é grande o respeito que eu 
tenho por S. Ex•, a consideração que nos merece como companheiro, como 
homem educado - porque é incrível como agora afeta à Maioria da Casa 
esta prorrogação imoral que se pretende em relação aos mandatos de Deputa
dos e Senadores. Mas aquela prorrogação imoral, aprovada pelo Congresso 
Nacional, sobretudo com o apoio da Maioria e só com o apoio da Maioria, 

feriu a Federação e a República, e todo mundo dela se esqueceu. Aí está a pu-· 
reza do regime.: a prorrogação dos mandatos de prefeitos_ era tão imoral 
quanto esta que se pretende, nobre Senador Affonso Camargo. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS - ES) - As circunstâncias eram outras, 
nobre Senador. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG) :_O nobre Senador Moacyr Dalla 
sabe da amizade que me liga a S. Ex• As circuntâncias são as mesmas, nobre 
Senador! 

O Sr. Moacyr Da/la (PDS - ES) - Não, V. Ex• está equivocado. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Nós não podemos permitir que 
a Maioria proceda desta maneira, em relação à tentativa de prorrogação de 
mandatos federais. A outra era tão imoral quanto esta. 

O Sr. Moacyr Da/la (PDS- ES)- As circunstâncias eram oiltfas, Se
nador. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- A Maioria aprovou-a e isto pre
cisa ser esclarecido à opinião pública brasileira. Não é a pureza, nesse instan
te, da Maioria com seus pluridos democráticos, não, nobre Senador Affonso 
Camargo. Nós temos que lembrar à Nação brasileira a prorrogação imoral, 
que feriu a Federação e a República, dos mandatos de Prefeitos e Vereadores, 
feito com ·o vOtO da Maioria no Congresso Nacional. 

O Sr. Henrique Santil/o (PMDB - GO) - E que se iniciou da mesma 
maneira como tentam este ano a prorrogação dos mandatos. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS ~ PA) .- Permita-me apenas uma obser
vação, já que o nobre Senador Itamar Franco citou-me no seu aparte. Eu po
deria usar do Regimento para, depois, responder à formulação de S. Ex•, que 
é inteiramente descabida em gênero, número e grau. A prorrogação em 1980 
decorreu da impossibilidade material dos Partidos estarem estruturados para 
proinover essa eleição. Esta é uma verdade incontestável, porque at~ apre
sente data nenhum Partido tem seqUei-, o seu registro deferido pelo Tribunal 
Eleitoral. Nem a Oposição estaria em condições. O partido de V. Ex• realizou 
sua convenção no domingo transato. Este E: um fato que a história demons
trou ser absolutamente inquestionáveL Segundo ponto, Excelência, nós não 
legislamos em causa própria, como o faríamos agora, se tiv~ssemos que pror
rogar mandatos- não meu, que vai além de 1982- mandatos de colegas no 
Senado e na Câmara. E, em terceiro, o nobre Senador Itamar Fr:anco está 
muito esqUecido, a memória de S. Exf ê fraca, embora a sua inteligência seja 
brilhante ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Não Ex• ~amos ver. Eu acho 
que a memória de V. Ex• é que ~ fraca. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- ... porque, se esta prorrogaÇão 6 
imoral e indevida, os prefeitos do partido de S. Ex• como dos demais partidos 
da Oposição, que ficaram de renunciar aos seus mandatos (apartes paralelos) 
neles permanecem imperturbãveis, alguns, inclusiVe, mundando de legenda ... 

O Sr. Gi/Van Rocha (PP - SE) - Ah! Eles querem prorrogar para que 
nós renunciemos e eles ficarão sozinhos aqui, não ~ 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Portanto, a observação do nobre 
Senador ltamar Franco é inteirament.e improcedente. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR}- Eu gostaria que o delate 
não acabasse encaminhando o meu discurso para um objetivo diverso ~aque .. 
le a que me propus, porque, repito, pessoalmente, acredito que esta emenda 
não será aprovada no Congresso. 

A minha preocupação é exatamente com a imagCm do Congresso N acio
nal. 

Eu leria para o ilustre Senador _Aloysio Chaves outras declarações que 
vêm em seguida à do Deputado Bez~rra. 

O Deputado Inocêncio Oliveira disse o seguinte: "Sou contra, ·mas muita 
gente na Casa é a favor, embora não queira dizer.~ uma tese que está germi .. 
nando muito ... " E, em seguida, uma declaração tarnb6m, entre aspas, do De
putado Jorge Arbage: .. Curvo-me â vontade da Maioria". 

O Sr. Gi/van Rocha (PP - SE) - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. AFFONSO CAMARGO {PP- PR)- Concedo o aparte a V. 
Ex• 

O Sr. Gi/van Rocha (PP- SE)- E justamente este ponto:~ a desmorali
zação do Con"gresso Nacional. Veja V. Ex• que o "cesteiro .que faz um cesto, 
faz um cen~ro". A indecência da prorrogação dos mandatos de Prefeitos e Ve-
readores é inquestionável, porque feriu um dos pilares da democracia, que 6 a 
temporariedade dos mandatos. E não nos enganemos, porque se frisei• fo-
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ramas desculpas para aquela aberração, pode-se encontrar outras frágeis des
culpas, porque, no Governo da dita Revolução, o primeiro Presidente assi
nou a sua própria prorrogação de mandato. Só vejo uma solução para o caso, 
nobre Senador: é que nós legislemos sobre o óbvio, sobre o decente, porque, 
infelizmente, isto é necessário nos tempos que estamos vivendo. Sabe V. Ex• 
que o Congresso Nacional ê proibido, constitucionalmente, de legislar sobre 
a Federação. Nós teremos que fazer uma emenda à Constituição, para vergo
nha nossa, com um texto explícito: .. É vedado ao Legislativo legislar sobre 
prorrogação de mandatos". Fora disso, Excelência, eu tenho certeza de que a 
pouca lisura, a pouca seriedade de setores do Governo arranjará desculpas, e 
isso poderá tornar-se um fato que, no meu entender, desencadearâ, pela pri
meira vez, na nossa História, uma rebelião armada contra o Parlamento. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR)- Nobre Senador Gilvan 
Rocha, V. Ex• tem razão. 

Registro -também meu tempo é exíguo - mais alguns fatos que estão 
ocorrendo nestes últimos dias, para, afinal, fazer uma proposta concreta, a 
fim de que seja examinada pelos Líderes de Partidos nesta Casa. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Permite-me V. Ex• um apar-
te? 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP - PR) ...:.. Pois não. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Na mesma linha de raciocínio 
do Senador Gilvan Rocha, lanço o meu protesto veemente contra essas espe
culações - por enquanto as considero meras especulações - a.respeito da 
prorrogação dos mandatos dos atuais parlamentares, e, ao mesmo tempo, 
apóio a idéia, aqui" neste Plenário, lanç"áda Por v.-Ex•, que se me-afigura da 
maior oportunidade: todos nós do Senado, acima de Partidos, assumamos 
um compromisso p-úblico no sentido de que nenhum senador aporã seu nome 
numa proposta de emenda constitucional que venha sugerir a prorrogação de 
mandatos ... 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) - Muito bem! 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB --PB)- ... porque, sem isto, nenhum 
Sr. Deputado terá condições de apresentar à Mesa do Congresso Nacional 
essa propositura. A idéia de V. Ex• foi a mais feliz possível. Vamos, então, 
aqui, fazer um pacto de honra entre todos ·os senadores: ninguém assinará 
emenda de prorrogação. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR)- V. Ex• me alegra muito o 
naturalmente não me surpreende ao apoiar esta idéia, que me parece realmen
te a forma mais prática córif qUe podemos combater ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Senador Affonso Camargo, 
qual foi o senador de Oposição que colocou a sua assinatura para prorrogar 
mandatos nesta Casa? Ê tão absurdo ... Sínceramente, V. Ex• me desculpe, me 
perdoe. Eles, sim, esta Maioria que prorrogou· mandatos, há poucos meses, 
ferindo -como eu disse- a Federação, ferindo a República, a temporarie
dade de mandatos, eles é que têm que fazer um pacto, e não nós. Nenhum de 
nós colocou sua assinatura para prorrogar este ou aquele mandato. E jamais 
colocaríamos a nossa assinatura para prorrogar os nossos próprios manda- _ 
tos. Desnecessário este pacto~ Eles é que devem fazer o pacto porque de lâ ê 
possível. V. Ex• me desculpe, mas V. Ex• tem que lembrar a todo instante à 
Nação, que quem prorrogou mandai os e quem prorroga mandatos é a douta 
Maioria desta Casa. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - E dela se beneficia a Minoria. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP - PR) - A proposta que faço ao 
final é de posição suprapai"tidâria, uma posição para salvar a imagem do Se
nado e do Congresso Nacional. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Só vale no texto da lei. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR)- No dia seguinte saiu a se
guinte notícia, inclusiVe declarações do porta-voz do Poder Executivo, do Se
nhor Presidente da República: .. Planalto condena idéia de prorrogar manda
tos". 

Objetivamente - e quero ser bem objetivo - falo à Maioria, porque 
sem a concordância desta Maioria- tenho o mesmo ponto de vista do Sena
dor I ta mar Franco -- nós não vamos chegar a alguma decisão concreta: pro
posta d! emenda constitucional só poderá ser de iniciativa do Senhor Presi
dente da República ou de parlamentares, no mínimo um terço de cada uma 
das Casas. 

O Senhor Presidente da República já definiu, pelo seu porta-voz, que 
dele não partirá qualquer iniciativa neste seritido. 

Então, o problema hoje fica com o Congresso Nacional e com cada uma 
das CasaS do CongresSo- separadamente. Qualquer uma das Casas do Con-

gresso poderá abortar completamente essas manobras, que dizem ser uma 
trama para prorrogar mandato, no entanto me parecem mais uma trama para 
desmoralizar os politicas brasileiros, para desmoralizar a classe poUtica brasi
leir~, para desmoralizar o Senado e a Câmara Federal. (Muito bem!) 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, pasmem agora. Nos jornais de hoje o Sr. 
Deputado Bezerra ~e_ ~~lo justifica a prorrogação. E. uma barbaridade o que 
S. Ex• está justificariâo aqui- e não hâ nem tempo de ler mais: porque é pre
ciso manter o colégio eleitoral para o Sr. Paulo Maluf. Estâ escrito aqui. Jus
tificativa: não pode entregar o poder, não há democracia, não pode mudar o 
colégio eleitoral. 

Como, provavelmente, o Sr. Deputado Bezerra de Melo achou que po
deria haver reações_no Senado, ou sentiu que já havia reações no Senado, estâ 
aqui a outra manchete de hoje: "Deputado deseja mandato de 12 anos para 
senadpr". In~luiu na proposta de emenda que vai apresentar nos primeiros 
meses do ano que vem a prorrogação do mandato de senador. 

Ora, Sr. Presidente, está na hora de as Liçleranças desta Casa, de os sena
dores dialogarem sobre um fato concreto, e sobre um fato sobre o qual temOs 
poder de decisão. Não dependemos de ninguém. Não há veto nas emendas 
constitucionais. 

Se realmente esta Casa resolver fazer um pacto de honra, não entre nós, 
mas um pacto de honra com a Nação brasileira, poderemos terminar com 
essa baboSeira que está nos jornais, e vai ficar até o ano que vem, se não lhe 
dermos um basta. 

Minha proposta - não quero ser pai de nenhuma idéia- a estou entre-
gando às Lideran,ças, fundamentalmente à Liderança da Maioria. 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP - PR) - Pois não. 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Quantos anos ele propõe de prorro
gação de mandato de senador? 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR)- O mandato passa a ser de 
12 anos. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Proposta do Deputado Bezerra de Me-
lo? 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR) -De deputado, prorroga 
maH;-2 anos; de senador, prorroga mais 4 anos. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Se houvesse possibilidade, nobre Sena
dor, de fazermos uma votação aqui, creiO que seria unânime, nas duas Banca
das, a cassação do mandato desse deputado, por imoral. 

O Sr. Lenoir Vargas (PDS - SC) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP - PR) - Pois não. 

O Sr. Lenoir Vargas (PDS - SC) - Tenho a impressão de que essas 
nOtícias adquirem certa densidade em virtude de uma circunstância de fatos 
que vêm ocorrendo no Congresso Nacional, onde se criou um facilitârio para 
apresentação de emendas à Constituição. V. Ex• é testemunha, como qual
qUer senador, do número enorme de propostas de emendas constitucionais. 
Ãs vezes, os autores não têm até tempo para colher assinaturas- no meu ga
binete já chegaram até contínuos levando l~stas para assinaturas de propostas 
de emendas à Constituição. O que houve, o que está havendo é um abuso no 
que se refere à facilidade com que muitos parlamentares dão o seu apoiamen
to às emendas constitucionais. Estas se multiplicam. Por isto, a imprensa tal
vez se tenha habituado que alguém diga: vou apresentar uma proposta de 
eménda constitucional, e já hã a impressão de que a emenda efetivamente vai 
ser apresentada. De modo que creio que~ essa facilidade com que tramitam 
os projetas de emendas constitucionais que tenha animado a que autores pla
nejem as emendas mais incoerentes ou mais irracionais e que achem que efeti
vamente terão condições, porque colherão o número de assinaturas. Não sei 
se V. Ex• tem esta opin-ião - há muitos anos convivo no Congresso Nacion.al 
-nunca vi um período, uma época em que o número de projetas de emendas 
constitucionais fosseni -tão grande e tão fãcil de se colherem as assinaturas. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR)- Senador Lenoir Vargas, 
exatamente por isto, para que a imagem deste País seja a imagem de um País 
séiio~- e para que não se fique falando sobre a prorrogação de mandatos parla
mentares atê o ano que vem, estâ ,aqui a minha proposta prática, para que o 
Senado se negue, para que ós senadores se negu~m. Se não houver 1/3 das as
sinaturas dOs senadores, nenhuina proposta de emenda pode ser apresentada. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Solicito a V. Ex• não con~ 
ceda mais apartes, porque o seu tempo se esgotou hã 4 minutos. 
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O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR)- Incluindo o Senador Ju
tahy Magalhães'? 

O SR. PRESIDENTEJJarbas Passarinho)- Infelizmente, inCluindo o 
Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR)- Então, Sr. Presidente, en
cerro, citando V. Ex•, nesta notícia, que foi ·a primeira que li e que dizia: "U
ma trama em Brasília: a prorrogação em 1982". Há, no final, um subtítulo: 

PASSARINHO 

A tese prorrogacionista, contudo, jã encOntr-ou um adversário 
poderoso: _o Presidente do Senado, Jarbas Passarinho. Segundo ele, 
"serã um insulto ao Legislativo deputados e senadores advogarem 
em causa própria". 

Por isso o apelo que fiz às Bancadas desta Casa, fã.Ço-o, também, ao Pre
sidente desta Casa para que tomemos medidas concretas. Parece-nos que esse 
seria um compromisso nosso, de todos os Srs. Senadores, de não assinar qual
quer proposta de emenda prorrogacionista nesta Casa. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Na forma regimental, de
cido prorrogar a Hora do Expediente por 15 minutos, para breves comuni
cações. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO. Para uma comunicação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Municíp-iO" de Gurupi, no Estado de Goiás, se localiza na região do 
médio-Norte goiano. f: um dos Municípios mais promis-sores, cercando uma 
área já densamente habitada, onde, indusi~e. se formà um núcleo i_ndustrial 
de razoável monta no médio-Norte goiano. Entretarito, Sr. Presidente, não 
apenas Guru pi, como todo o Norte goiano, enfrenta um problema extrema
mente delicado, extremamente difícil, que é a falta de juntas de conciliação e 
julgamento da Justiça do Tra_balho, para diriniii' os conflitos que surgem na 
área e que ficam dormindo, amontoando~s~ nas gavetas e nas prateleiras dos 
magistrados que têm que decidir sobre outras causas. 

Recebo, Sr. Presidente, um apelo veemente da Câmara Municipal de 
Guru pi, moção apresentada pelo Dr. José Cardeal dos Santos, rio sentido de 
Upetar ao Sr. Ministro do Trabalho e ao Senhor Presidente da República para 
que adotem providências urgentes no sentido de ser criada uma junta de Con
ciliaçãO e Julgamento com sede na Cidade de Gurupi, atendendo a todo o 
Norte de Goiás. 

Neste sentido, Sr. Presidente, estou também encaminhando expediente 
às autoridades competentes da área, para que o assunto seja estudado. 

É a comunicação que queria fazer. (l'vfuito bem!) 

O SR. PRESIDF:"'TE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra, nas 
mesmas circunstâncias, ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. H\IMBERTO LUC'E"'A (PMDB - PB. Para uma comuni
cação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Movimento Democrático Brasileiro foi o partido que iniciou neste 
País a luta pelo reajuste periódico dos salários. A nossa tese sempre foi a de 
que o reajuste deveria ser trimestral, embora alguns companheiros o sugeris
sem também semestralmente. 

Essa luta toda redundou na lei salarial que se encontra em vigor, que, no 
entanto, vem sendo objeto, a esta altura, de uma sêrie de investidas no sentido 
de uma nova alteração que viria desfigurá-la inteiramente perante os olhos da 
Nação. Tudo isto, segundo temos percebido, Sr. Presidente, faz parte de uma 
trama, que foi aqui denunciada pelo nobre Senador Roberto Satumino, do 
Fundo Monetário Internacional, que vem pressionando o Gove'rn-o brasileiro 
no sentido de atender a várias exigências que poSSari1-1eva·r o País a submeter
se aos seus: rígidos padrões, entre os quais, notadamente, uma modificação na 
lei salarial. 

Desejo, Sr. Presidente, nesta comunicação, para enfatizar o nosso apoio 
à lei salarial. embora discordando das alter;:t.ções que lhe foram feitas ultima
mente, ler um edit'orial, que está publicado no Jornal de Brasília de hoje, que 
dú bem a idéia, Sr. Presidente, de como esse ins~rumento vem _sendo salutar, 
pelo menos no sentido de conseguirmos uma relativa paz social, em nosso 
País:. 

LI COES DO ABC 

O acordo que os metalúrgicos de São Paulo assinam hoje com 
os empresários, o primeiro nos últimos quatro anos obtido sem gre
ve, na mesa de negociação, prova, em primeiro lugar e acima de tu
do,_a funcionalidade da atual política salarial. Ela é o mais poderoso 

fator de _desaquecirnento da tensão reivindicatória introduzido no 
País desde que o estado assumiu, em 1964, a tutela dos salários. 

A eficácia da lei como redutora de tensão decorre de razão ób
via: ela restringe a discussão ao Tndice de Produtividade, isto é, ao 

-ganh-O Sãlãrial real. O básico, que é a preservação do poder aquisiti
vo do salário, já está garantido pelo mecanismo da correção semes
tral. Este sempre foi o caráter crítico das negociações do passado, 
quando era posto em jogo algo mais substantivo do que o incremen~ 
to do ganho real. Discutia-se a própria preserVação do nível de vida 
do trabalhador e, com freqüência, como ocorreu ano após ano du
rante o apogeu do arrocho salarial, verificava-se a cada renego
ciação de contrato uma transferência de rendimentos do trabalho 
para o capital. Não era estranhável, absolutamente, o grau de ten
são a que nesse quadro chegavam as negociações sindicais. 

O notável decréscimo verificado na ocorrência de greve desde o 
ano passado e a tranqüila negociação agora obtida em São Paulo 
fulminam de modo completo a oposição remanescente à lei salarial. 
Porque ela não pode ser encarada apenas nas suas implicações ma
croeconômicas que, relevantes embora, não sobrepujam as conve
niências da justiça social e da paz nacionaL 

Outro fator concorreu também para reduzir o tempo de nego
ciação no ABC paulista, a perspectiva de desemprego que se dese
nha nitidamente no cenário da estagflação instalada no País. O fato, 
reconhecido por todos, contém também uma lição aos céticos: os 
trabalhadores brasileiros, o,s que se congregam nos grandes grupa
men~os si!1dicais, adquiriram elevada maturidade e consciência do 
seu papel no sistema capitalista. Não lhes interessa, como muitos di
zem supor, a derrocada do sistema. A disputa é dentro dele, visando 
rerõrmá-lo e não erradicá-lo. Não fora essa a inspiração, o movi
mento sindical não teria-Praticado o ato consciente de reduzir suas 
reivindicações face à gravidade da conjuntura econômica. Registre
se, a propósito, a intenção dos trabalhadores da Volkswagem de re
duzirem a jornada de trabalho, com a conseqüente redução dos ren
dimentos, para preservar o nível de emprego. 

Que sirvam os acontecímentos desta semana no ABC de lição 
aos rnonetaristas teóricos que não crêem na eficácia da lei salarial e 
aos radicais de direita que véem em toda reivindicação dos trabalha
dores um ato político e não um fato sociaL A negociação tranqüila e 
mutuamente vantajosa que se cqmpletou em São Paulo demonstra 
que a nação está muitos pontos acima do patamar onde a colocam 

- os que não a aceitam livre e soberana. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.') 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Consulto o nobre Senador 
Alberto Silva se deseja usar a palavra por cinco minutos. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI. Para uma comunicação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Apenas para o seguinte: em primeiro lugar, quero agradecer, de público. 
a V. Ex•~- mais uma vez, pelas providências- que tomou com relação a 
assegurar.me toda aquela tranqüilidade, através do sistema de segurança que 
V. Ex" estabeleceu, com relação às denúncias que fiz, publicamente, neste 
País. 

Mas quero fazer um comentário sobre a_ nota do Governo do meu Esta
do. De um lado, creio que ela enaltece a minha atuação como Governador, 

· mas, de Outro, quero fazer um protesto no firial da nota. Creio que um gover
no que se preze deve dar apenas a garantia aos cidadãos que tran,sitam pelo 
Estado, a quem se tem a honra de governar, e ficar nisso, e não em nota ofi
cial fazer um comentário tão leviano como o que aqui vou ler. 

Em certo trecho da nota, o Governador do Estado diz o seguinte: 

"Realmente, a tradição histórica do Piauí não registra qualquer 
ocorrência desta natureza. 

Isto é, de ameaças à integridade física de alguém 

"mesmo em momentos de antagonismos mais acentuados. 
Os Governadores piauienses se-mpre transitaram livremente pe

las calçadas de nossas ruas e avenidas." 

Nunca ouvi falar nisso. 

sem qualquer risco, dispensando-se cuidados mais extremados, 
exceção do Senador denunciante que jamais prescindiu do aparato 
dos batedores e instalou um rígido sistema de segurança pessoal, pa
recendo, por isso, que ao fazer tal denúncia o Senador Alberto Silva 
estaria mais uma vez buscando notoriedade nos espaços da impren-
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sa nacional, favorecendo-se com os seus resultados no seu atual ob
jetivo pofítíco. 

Sr. Presidente, essa nota é tão leviana quanto não cOnvence ninguém. 
Tenho a honra de ter estabelecido, no Estado do Piauí, uma policia disci

plinada, com todo o instrumental de segurança que ela pode dar ao cidadão 
piauiense. Tenho a honra de haver patrocinado essa disposiçãO do meu Go
verno e também o status, porque o cargo não pertence à pessoa; eu dei status 
ao cargo de Governador do Piauí, quando estabeleci a segurança para o Go
vernador em quaisquer viagens, no interior o ti fora -do Estado. 

Quero apenas registrar que não predsaria de obter espaço n-a imprensa 
nacional para ter sucesso no meu Estado, porque vim para cá com q~se 30Q 
mil votos. E creio que entre os governarites do Piauí ialvez seja eu, Sem qual
quer falsa modéstia, o único que pode entrar em um estãdio de futebol lotado 
com 40 mil pessoas, quando governador ou fora do governo, e ser aplaudido 
de pé. 

Por isso. eu quero protestar contra essa nota, que devia ser apenas a nota 
de segurança a um Senador da República que estâ ameaçado e não a nota que 
aparece com um tanto de deboche, como esta que o GovernadOr do meu Es
tado acaba de colocar nos jornais do País. 

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

O SR. PRESrDENTE (Jarbas Passarinho) .,-,Através das Mensagens 
n9s 34 e 38, de 1981, o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha dos Srs. Sérgio Fernando Gllarischi Baht, Ministro de 
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à Federação da Malásia; e-Marcel-Dezon Cosia Hasslo
cher, Ministro de Primeíra Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República Popular de M_oçambique. 

Para apreciação das matérias, a Presidência convoca sessão extraordi
nária a realizar-se hoje, às 18 h~ras e 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência recebeu as 
Mensagens de n•s 67 a 76, de 1981 (n•s 111 a 120f81, na origem), de31 de 
março de 1981, pelas quais o Senhor Presidente da República, nos termos do 
disposto no art. 42, item VI, da Constituição, submete ao Senado propostas 
do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que as Prefeituras Municipais de 
Belo Oriente, Passa Quatro, Ri? Piracicab,::.. São João Del-Rei (MG), Maca
pá (AP), Maués (AM), Santo Angelo (RS}. Tamboril (CE), Trindade (GO), 
Vitória (ES) sejam autorizadas a elevar, tempora~~amente, os parâmetros fi
xados pelo art. 211 da Resolw;ão 62/75, _desta C3.sa, e possam realizar ope
rações de crédito, para os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Economia, de Consti
tuiçãO e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a mesa, projeto de 
lei que será lido pelo Sr. {9-Secretário. - - · 

E lido o seguinte 

PROJETO DF. LEI DO SENADO No 47, DE 1981 

Revoga dispositivo da Lei Orgânica -da Previdência Social (11'~ 

3.807, de 26 de agosto de 1960). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' É revogada a alínea "b" do art. 39 da Lei n' 3.807, de 26 de 

agosto de 1960. 
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Justificação 

Diz o art. 39 e sua a!fnea "b", da Lei n' 3.807, de 1960, que o pagamento 
da cota da pensão cessará, para a beneficíái-ia mulher de segurado falecido, 
quando essa contrair- novo casamento. 

Trata-se, à evidência, de CritériO totaJmi!n·te 3berrante, quer sob o aspec
to puramente jurídico, eis que contraria frontalmente o princípio do direito 
adquirido, quer sob o aspecto relacionado com a necessidade de equilíbrio 
entre a receita e a despesa da instituição previdenciãria (indispensabilidade de 
fonte de custeio). Sim, porque o custeio já foi -satísfeito enquanto viveu o se
gurado e a mulher, com sua morte, adquiriu o direito à pensão. 

Por outro lado, o recebimento da pensão não deve ser obstáculo a uma 
nova união conjugal da viúva de segurado, sob p~na de as mulheres em tal si
tuaçli.o, rara nào a perderem - a pensão -PaSsarem a simplesmente não 
querer regularizar esse novo matrimônio, o que já tem sido verificado e é mui
to pior. 

Sala das Sessões, ]9 de abril de t98L -Humberto Lucena. 

LEGiSLAÇÃO CITADA 

LEI N' }.807, DE 26 DE AGOSTO DE !"96() 

Art. 39. A quota de p-ensão se extingue: 
a) por morte do pensionista; 
b) pelo casamento de pensionista do sexo feminino; 

(Às Cori?.iSsõis de ConstituiçJo e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças.} 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projet9 lido será publi
cado e ~~metido às comissões cqmpetentes. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunice Michiles - Gabriel Hermes - Luiz Fernando Freire - José 
Sarney --Alberto Silva- Josê Lins- Aderbal Jurema- Marcos Freire
Nilo Coelho - -Teotônio Vilela - Gilvan Rocha - Lourival Baptista -
Nelson Carneiro -Amaral Furlan- Franco Montoro- Benedito Canelas 
--'-Vicente: Vuolo- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Pedro Simon- Tar~ 
so Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está finda a Hora do Ex
pediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item I; 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 168, de 
1980 (apresentado pela ComissãO de Finanças como conclusão de 
seu Parecer n9 1.250, de 1980), que autoriza o Governo do Estado 
do- Ceará a realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norte-americanos) 
para aplicação no li Plano_ de Metas Governamentais, tendo 

PARECER, sob n' 1.251, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici-

dade. 

Em votação o projeto, 
Os Srs~ Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Sr. Presidente, requeiro veri
ficação da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Será feita a verificação so
licitada. 

A Presidência irá suspender a sessão por alguns minutos, a fim de aguar
dar a chegada ao plenário dos Srs. Senadores que se encontram em seus gabi
netes. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 15 horas e 50 minutos, a sessão é reaberta às 15 ho
ras e 57 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está reaberta a sessão. 
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares, a fim de que pos; 

sarnes proceder à verificação pelo sistema de votação eletrônica. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

Procede·se à votação 

VOTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal J urema - Ag_enor Maria - Alberto Sil~a - Alexandre Costa 
- Afmir Pinto- Aloysio ChavCS- Amaral Peixoto- Benedito Canelas
Bernardino Viana- Cunha Lim-a- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes
Humberto Lucena- João Calmon- José Lins- Jutahy Magalhães- Le
noir Vargas- Lomanto Júnior- Luiz Cavalcante- Mauro Benevides ~ 
Moacyr Da!Ja - Murilo Badaró - Passos Pôrto -Pedro Simon - Rai
mundo Parente - Teotônio Vilela. 

VOTAM "'NÃO"" OS SRS. SENADORES; 

tvandro Carreira- Henrique Santillo- Itamar Franco- Jaison Bar
reto - Lâ.zaro Barboza. 

ABSTÊM-SE DE varAR OS SRS. SENADORES: 

Gilvan Rocha- José Richa ... 

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Votaram "SIM" 26 Srs. 
Senadores e "NÃO" 5 Srs. Senadores. Houve 2 abstenções. Considerando~se 
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a presença do Presidente para efeito de quOrum, atinge-se o número mínimo 
para deliberação, de 34 Srs. Senadores. 

O projeto foi aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o proJeto aprm•ado 

I'ROJETO DE RESOLC(ÁO N' 168, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a realizar opera('ào de 
empréstimo externo. no valor de CSS 30,000,000.00 (trinta milhões 
de dólares norte-americanos) para aplica~ão no IT Plano de Metas 
Gm:ernamentais. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I'? t: o Governo do Estado do Ceará autoriZado a realizar, com a 

garantia da União, uma operação de emp!ésüinO exteifl() no valor de USS 
30,000,000.00 (trinta m[JhOes de dólares norte-americanos) ou o equivalente 
em outras moedas. de principal, junto a grupo financiador a ser iodicado sob 
a orientuçào do Ministério da Fazenda e dQBanco Central do Brasil, destina
do a financiar os- Programas do 11 Plano de Metas Governamentais - II 
PLAMEG. 

Art. 2'? A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Exe
cutivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação a ser 
efetuada pelo M inístério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do 
Brasil, nos termos do art. [9 item II, do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução 
da política econômico-fin:.mceira do Governo Federal e, ainda, o disposto na 
Lei Estadual n' 10.443, de 13 de novembro de 1980. 

Art. 3~> Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarir.ho) - Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 172, de 
19150 (apresentado pela Comissão de Economia conio Conclusão de 
seu Parecer n9 1 .258, de 1980}, que autoriza o Governo do Estado de 
Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, 
setecentos e oitenta c cinco milhões, seiscentos e vinte mil cento e 
cinqüenta e sete cruzeir6s e seteri.üCeci1fc-o centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER loS, sob n's 1.259 e 1.260, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridici

dade: e 
- de Munidpios, favoráveL 

Em votação o projet0. 

O Sr. Itamar Fram·o (PMDB- MO)- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDE~TE (Jarbas Passarinho)- Tem a palavra V. Ex~ para 
encaminhar a votação. 

O SR. ITA~1AR FRANCO (PMDB- :\10. Para encaminhar avo
tação. Sem revisãõ do orador.) -Sr. ~residente, Srs. Senadores: 

Apenas para lembrar V. Ex•, já que se encontra ausente hoje o Senador 
Mendes Cana\e, que S. Ex~ ontem. inclusive com meu aparte, apontava à 
Mesa que este projeto,_ Projeto de Resolução_n9 172/80~ apresenta rasura em 
relação ao parecer da Comissão de Economia. Houve uma solicitação, nossa 
e.do Senador Mendes Canale, para que este projeto fosse retiradO da pauta. 

Como V. Ex• deve ter verificado, o projeto apresenta rasuras em relação 
ao parecer da Comissão de Economia, rasuras feitas a lápis. E o Senador 
Mendes Canale e cu havíamos--solicitado a retirada do projeto para que ele 
voltasse à Comissão de Economia. Evidentemente, Sr. Presidente, se nós for
mos verificar a Ordem do Dia e seus respectivos avulsos, vamos encontrar o 
parecer da Comissão de Economia, mas em relação ao processo que se encon
tra nas mãos de V. Ex• as rasuras aparecem. E não nos parece, salvo melhor 
juízo, que este projeto possa ser considerado hoje na Ordem do Dia, apresen
tando esta deficiência que V. Ex• poderá constatar. 

O SR. PRESIIJENTE (Jarbas Passarinho)- Nobre Sr. Senador Itamar 
Franco, interpreto a fala de V. Ex_• como uma questão de ordem. Vou dar so
lução u ela, 

Est<.~ndo presentes à Casa o nobre Sr. Senador Teotônio Vilela, Presiden~ 
te da Comissão de Economia, e o nobre Sr. Senador Benedito Canellas, Rela
tor da mesma Comissão, interrompo a sessão por 3 minutos. Peço a presença 
de ·ambos os Srs. Senadores à Mesri, p-orque li.á, de fato, uma alteração a lápis 
que, se por um aspecto não parece ter nenhuma relevância, -quando, por 
exemplo, tira o h da expressão hum bilhão - tem, entretanto, uma discor
dância quanfo ao número. De hum bilhão, setecentos e oitenta e cinco mi
lhões t! seiscentos e vinte c fração para hum· bilhão, cento e setenta e nove mi-

lhõCs e quinhentos e trinta e cinco e fração. De maneira que a Mesa solicita a 
presença de ambos os Srs. Senadores, para concluir. (Pausa.) 

Nobre S_eflador Itamar Franco, solucionando a questão de ordem pro
posta por V. Ex•, depois de ouvir o Presidente da Comissão e o- Relator, 
considero-a procedente. Não há nenhuma suspeita de modificação dolosa, 
mas há, evidentemente, uma rasura feita posteriormente à assinatura do do
cumento, pelo Presidente. Relator e membros da Comissão. Embora essa ra
sura tenha sido preparada para fazer constar o valor exato do pedido de cm
préstimo, correspondendo ao total de soma das duas parcelas, ainda assim 
t~cho que deveria ter sido dudo ao Presidente da Comissão, ao Relator pelo 
menos, uma informação preliminar. Razão pela qual decido devolver o proje
to de resolução à Comissão de Economia para tomar conhecimento do fato e 
retornar à Ordem do Dia. 

O Sr: Itamar Franco (PMDB- J\1{j)- Permite V. Ex•, Sr. Presidente? 

O SR. PRES!DE:\TE (Jarbas Passarinho) - Ouço V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Apenas para saudar a decisão 
de V. Ex~ c, ao mesmo tempo, dizer que em minha questão de ordem não le
vantei nenhuma suspeição dolosa. Apenas, evidentemente, constatei uma ir
regularidade no processo, que V. Ex• acaba de constatar também. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- De fato, é possível que a 
explicação da Mesa obrigasse o Senador Itamar Franco a fazer esta ressalva. 
Eu não atribuí a S. Ex' nem a intenção de acreditar dolosa a rasura, como 
também não atribuí a S. Ex• nenhum objetivo de obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 173, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu parecer n'i' t.261, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Nova lguaçu (RJ), a elevar em (;ri 119.000.000,00 (cento e <leze
nove milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob nos 1.262 e 1.263, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e JuStiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
- de lvfunidpios. favorável. 

--Em votação o projeto. ._.. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado, com voto contrário do Sr. Senador Evandro Carreira. 
A matéria vaí à Comissão de Redação. 

E v seguinte o projeto. aprot;ado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 173, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nm:a_ lguaçu ( RJ ), a ele.,· ar 
em Cr$ I 19.000.000,00 (cento e dezenove milhões de cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 .t. a Prefeitura Municipal de Nova lguaçu (RJ), autorizada a 

elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelo item III do art. 29 da 
Resolução n'i' 62, de 1975, com as alterações introduzidas pela Resolução n9 
93/76, ambas do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação 
de crédito no valor de Cr$ 119.000.000,00 (cento e dezenove milhões de cru
zeiros), junto à Caixa Econômica Federal, destinado a financiar o dêfici( 
orçamentário, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cenifal doBra
siJ no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pub!icação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 4: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 174, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n'i' L264, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Palmeira dos lndios (AL) a elevar em CrS 147.227.806,44 (cento 
e quarenta e sete milhões, duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e 
seis- cruzeiros e quarenta e quatro centavos) o montarite de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.265 e I .266, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
--de Municfpios, favorável. 

Em votação o projeto. 
Os SrS.-Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se encon

tram. (Pausa. J 
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Aprovado, votando contra o Sr. Senador Evandro Carreira. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

2 o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 174, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Palmeira doslndios (AL), a 
elevar em Cr$ 147.227.806,44 (cento e quarenta e sete milhões, duzen
tos e vinte e sete mil, oitocentos e seis cruzeiros e quarenta e quatro 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I• !! a Prefeitura Municipal de Palmeira dos lndios (AL) nos ter

mos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar em Cr$ 147.227.806,44 (cento e quarenta e sete mi
lhões, duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e seis cruzeiros e quarenta e qua
tro centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que pos
sa contratar um empréstimo de igual valor,junto_ao Banco do Estado de Ala~ 
goas S.A., este na qualidadse de agente financeiro do Banco Nacional da Ha
bitação, destinado à irilplantação do Programa CURA, naquele Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Céilfral do Brasil, no respecti
vo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR- PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 5: 

Votação, em turno único, do ProjetO de Resolução n9 176, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n" 1.270, de 1980)~ que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Caicó (RN) a elevar effi Cr$ 78 . .586.099,00 (setenta e oito milhões 
quinhentos e oitenta e seis mil, noventa e nove cruzeiros) o montan
te. de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES sob n•s 1.271 e 1.872, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
- de Municípios, favorável. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado, contra o voto do Sr. Evandro Carreira. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

11 o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 176, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caicó, (RN), a elevar em 
CrS 78.586.099,00 (setenta e oito milhões, quinhentos e oitenta e seis 
mil, nonnta e nove cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 E: a Prefeitura Municipal de Caicó, Estado do Rio Grande do 
Norte, nos termos do art. 29 da Resolução n993, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal~ autorizada a elevar em Cr$ 78.586.099,(){) (setenta e oito mi
lhões, quinhentos e oitenta c seis mil e noventa e nove cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada interna, a fim de·que possa contratar um emprêsti
mo de igual valor, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Norte S.A., 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, des
tinado à implantação do Projeto CURA, na sede do Muinicípio, 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) - Iiem 6: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 25, de 1981, dos 
Senadores Mauro Benevides e Gastão MUller, no exercício das lide
ranças, solicitando urgência nos termos do art. 371, alínea "c", do 
Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 70,de 198_0, 
que dispõe sobre coligação partidária, e dá outras providências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o a:Piov3.m queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a Que se- iefere o requerimentO que- vem de ser aprovado figu

rarâ na Ordem do Dia da 4• sessão ordinária subseqUente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 7: 

Votação, em primeiro-tUrnO (apreciação preliminar da cons
titucionalidade e juridicidade nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei do Senado n• 115, de 1980, do Senador 

Pedro Simon, que estabelece prazo para lançamento de novos mo
delos e marcas de automóveis nacionais e veículos afins e dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n• 1.223, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuri~ 

dicidade, com voto vencido dos Senadores Franco Montoro, Leite 
Chaves e Cunha Lima, e voto vencido, em separado, do Senador 
Bernardino Viana. 

Em votação o projeto, quanto à constitucionalidade e juridicidade. 
Tem a palavra o nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para encaminhar avo
tação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há poucos dias falou desta tribuna o nobre Senador Pedro Simon, para 
questionai o parecer da Comissão de ConstitUição e Justiça da lavra do Sena
dor Murilo Badaró, que inquinou de inconstitucional o presente projeto de lei 
de sua autoria, que estabelece prazo para lançamento de novos modelos e 
marcas de automóveis nacionais e veículos afins, e dá outras providências. 

Realmente, Sr. Presidente, pelo que se lê da decisão da douta Comissão 
de Constituição e Justiça, a controvérsia ali foi muito grande em torno do as
sunto. Tanto aSsim que a inconstitucionalidade foi deliberada pelo voto de 
Minerva do Presidente da Coniissão, o nobre Senador Aderbàl Jurema. E 
houve, inclusive, um voto, em separado, vencido, do Senador Bernardino 
Viana, no seiO daquela Comissão, que quero ler, na íntegra, para que conste 
dos nossos Anais. 

Diz S. Ex' o nobre Senador Bernardfno Viana: 

De autoria do nobie Senador Pedro Simon, o presente Projeto 
quer estabelecer o período mínimo de cinco anos para o lançamen
to, ao mercado consumidor, de novos modelos e marcas de automó
veis e veículos afins, fabriCados no Brasil, embora nada impeça que, 
a qualquer teritpo, sejam feitas modificações, autorizadas pelos ór· 
gãos técnicos do Ministêrio da Indústria e do Comércio, que apri
morem itens de segurança e de economia desses veículos. 

A matéria é essencialmente técnica e, distribuída que foi tam
bém à Comissão de Economia, neste órgão lhe examinarão o mérito 
e a conveniência. 

Sob o ângulo que nos cabe examinar, o Projeto estâ harrnônico 
com a Constituição e com -a-nossa estruturação jurídica, pelo que 
merece aprovação. 

Este o nosso Parecer. 
Sala das Comissões, 10 de setembro de 1980.- Bernardino Viana. 

O ponto de vista da Bancada do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro, sob o aspecto jurídico deste projeto, coincide inteiramente com o 
voto proferido na Comissão de Justiça pelo nobre Senador Bernardino Via-
na. 

Portanto, Sr. Presidente, corno a matéria foi altamente controvertida no 
seio da Comissão-de Coflstituição e iustiça, sendo julgada inconstitucional 
pelo voto do Presidente, faria um apelo à nobre Bancada da Maioria, no sen
tido de que recusâssemos o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, 
para que dépois de distribuída às demais Comissões, deliberássemos sobre o 
mêrito da matéria. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Murilo Badaró (PDS - MG) - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Murilo Badaró para encaminhar a votação. 

O SR. MURILO BADARó (PDS- MG. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

Fui o autor do relatório e do voto que acabou prevalecendo na Comissão 
de Constituição e Justiça inquinando de inconstitucional o projeto do nobre 
Senado Pedro Simon. 

A rigor, parece-me que estabelecer regras de mercado por via legislativa 
é algo, não diria estapafúrdio, mas de certa maneira insólito, porque condi
cionar a indústria automobilfstica do Brasil a prazos inflexíveis, com relação 
a modelos e a marcas, acabará sendo um instrumento que inibire\ uma indús
tria florescente rio País e responsável, não só pela maior oferta de empregos, 
como também por grande parcela dos tributos que são recolhidos aos cofres 
da Nação. 

Todavia eu me curvo às razões aqui apresentadas pelo Senador Pe9ro Si
mon. O nobre parlamentar gaúcho vem até a lideraiiÇã do Governo ponderar 
a necessidade de que submetamos o projeto a um exame mais apurado naCo
missão Têcnica específica para o assunto, que é a Comissão de Economia. 
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Pelo que, Sr. Presidente, a Liderança do Governo concorda com a aprovação 
do projeto na fase preliminar, para que a Comissão de Economia examine 
aprofundadarnente o seu mérito, de vez que isso pode trazer novas luzes à 
matéria. - ----

Era o que tínha a dizer, Sr. Presic!ente (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Srs. Líderes, cabe à Presi· 
dência uma informação, e lastimO-que tenfi8 Oe dá-la em conflito com as soli
citações do nobre Líder do PMDB e do nobre Líder do PDS. 

A matéria teve a sua discussão encerrada no dia 25 de março deste ano, e 
foi objeto antes de uma solicitaÇão de adiamento nos termos do art. 31 O -
Projeto de Lei do Senado n9 115 - constante da decisão, a fim de- ser feito no 
dia 25 de março. Houve o primeíro adia:irienio que foi no dia 25 dé março; 
neste dia a matéria fo1-SUbmetida a discussão. Encerradà a discussão sem quo
rum, a matéria chega hoje apenas para votação. O nobre Senador Humberto 
Lucena pediu a palavra encaminhando a votação. Encaminhada a votação 
ela é iáeversível, não pode dar margem a qualquer tipo de interrupção. Em 
conseqt1éncia do que, a mim me parece que a colocação feita pelo Líder do 
PDS, a qual foi no sentido de rejeição do projeto ... 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Não, Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Pedirei a S. Ex• que reto
me a posição da Bancada da Maioria. 

O Sr. Murilo Badaró {PDS- MG)- Nós vamos aprovar o projeto para 
que ele vá à Comi!:.sào de Economia. ·-

0 SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Diante do apelo inicial fei· 
to pelo Senador Humberto Lucena, enquanto eu consultava o Regimento, 
perdi a colocaç_ã_o fíOal de V._Ex•, pensando que estava de acordo com o adia
mento para melhores esclarecimentos. 

V. Ex• está de acordo com a aprovação do projeto e, conseqüentemente, 
isso interessa ao autor do requerimento. 

Em votação o projeto quanto à constitucionalidade e à juridicidade. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer senta-

dos. (Pausa.) 
E!>tá aprovado. 
Aprovado, o projeto voltará ao seu curso_ normal. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 8: 

dade: e 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 193, de 
J9RO (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n"' 1.322, de !980), que autoriza a Prefeitur"a Municipal 
de Tercsina (PI), a elevar em Cr$ 725.868.000,00 (setecentos e vinte c 
cinco milhões, oitocentos e sessenta e oito mH cruzçiro.s) o montante 
de sua dívida c_onsolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.323 e 1.324, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Jusriçll. Pela constitucionalidade ejuridici- 1 

-de _Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão_. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vã r à Corhissão de Redação. 

t o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 193, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina- PI, a elevar, em 
Cr$ 725.868.000,00 (setecentos e vinte e cinco milhões, oitocentos e 
sessenta e oito mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada in
terna. 

O SentidO F6CfeJ-al resolve: 
Art. J9 ta Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, nos ter~ 

mos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar em Cr$ 725.868:000,00 (setecentos e vinte e cinco mi
lhões, oitocentos e sessenta e oito mil cruzeiros), o montante de sua dívfda 
consolidada interna, a fim de que possa contratar operação de crédito de 
igual valor, junto ao Banco do Estado do Piauí S.A., este na qualidade de 
agente financeiro_ do Banco Nacional da Habitação, destinado à implantação 
do Programa CURA, naquele Municípi"o, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivà processo~ 

Art. 29 _ Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

sa.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) Item 9: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nv 3, de 

- 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de 
seu Parecer n9 10, de 1981), que autoriza o Governo do Estado do 
Paraná a realizar operação de empréstimo externo no valor de 

. uss 80,0lJO,OOO.OO (oitenta milhões de dólares norte-americanos) 
destinado a financiar o Projeto Pro-Rural naquele Estado, tendo 

PARECER, sob n• 11, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici-

dade. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Estã aprovado. 

O Sr. Gastão Müller (PP- MT)- Sr. Presidente, pediria a V. Ex' que 
constasse em Ata que o PP vota contra. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Aprovado contra o voto 
do Senador Evandro Carreira e contra o voto da Bancada do Partido Popular 
expressado pelo seu Líder, em exercício, o Senador Gastão MUller. 

O projeto irã à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto apro,·ado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 3, DE 1981 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a realizar operação de 
empréstimO externo, rio valor de USS 80,000,000.00 (oitenta milhões 
de dólares norte-americanos), destinado a financiar o Projeto PRO
RURAL, naquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 E o Governo do Estado do Paranã autorizado a realizar, com a 

garantia da União, uma operação de emprêstimo externo, no valor de US$ 
80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norte~americanos) ou o equivalente 
em outras moedas, de principal,junto ao Banco Jnteramericano de Desenvol
vimento- BID, sob a orientação do Ministêrio da Fazenda e do B_anco Cen
tral do Brasil, destinado a financiar o Projeto de Apoio Integrado ao Pequeno 
Produtor Rural- PRO-RURAL, naquele Estado. 

Art. 21' A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Exe~ 
c_utivo Federal, inclusive o exame das condições crediticias da operação a ser 
et:etuada pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Centr"al do 
Brasil, nos termos do art. l"', item II, do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução 
da política oconômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na 
Lei Estadual n~' 7.391, de 13 de novembro de 1980. 

Art. J9 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 10: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
351, de 1979, do Senador Roberto Saturnino. que dispõe a respeito 
da especialização de Engenheiros e Arquitetos em ••Engenharia de 
Segurança do Trabalho" e da profissão de "Técnico de Segurança 
do TTabalho" e estabelece providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 863 a 865, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com emenda que apresenta, de número l-CCJ; 
-de Legislação Social, favorável ao Projeto e à Emenda da 

Comissão dC Constituição e Justiça; e 
-de Educação e Cultura, favorável ao Projeto e à Emenda da 

ComissãO de Constituição ·e Justiça. 
(Dependendo da votação do Requerimento n'i' 33, de 1981, do 

Senador Roberto Saturnino. de adiamento da discussão.) 

Em votação o Requerimento n"' 33/81, lido em sessão anterior. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria sai da Ofdem do Dia para a ela retornar na sessão do dia 15 

do corrente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 11: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação· preliminar da consti
tucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Vrojeto d_e U:i do Senado n9 49, de I 979, do Senador Orestes Quér
cia, que eleva o valor da importância a ser depositada em favor do 
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empregado, quando rescindido seu contrato sem justa c-ausa, alte
rando o artigo 611 da Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço...;.... 5.107, de 13 de setembro de 1966- e determina outras pro-
vidências, tendo -

PARECER, sob n' 1.026, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com 

voto vencido, em separado, do Senador Cunha Lima, e voto venci
do ·dos Senadores Franco Montara e Tancredo Neves. 

(Dependendo da votação do Requerimento nll 34, de 1981, de 
autoria do Senador Orestes Quêrcia, de adiamento_ da discussão.) 

Em votação o·Requerill!ento nll 34/81, lido em sessão anterior. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se encon

tram. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria sai da Ordem do J>iat a ela retor-

nando no próximo dia 16. -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 12: 

Discussão, em primeiro tufno (apreciação preliminar da consti
tucionalidade, nos termos do art. 296 _do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n11 146, de 1980 do Senador Orestes Quéi-
cia, que isenta do Imposto de Renda o 1311-salário, tendo 

PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justira, pela inconstitucionalidade. 
(Dependendo da votação do Requerimento nll 35, de 1981, de 

autoria do Senador Orestes Quércia, de adiamento da discussão.) 

Em votação o Requerimento nll 35/SI; lido em sessão anterior. 
Os Srs. Senitdores-Que o aprovam permaneçam como se acham. {Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a discussão da matéria fica adiada para o dia 

16 do corrente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Na sessão ordinária de 
segunda-feira última, na Hora do Expediente, o nobre Senador Itamar Fran
co leu da tribuna e, em seguida, encaminhou à Mesa os_ Requerimentos nlls 41 
e 42, de 1981, em que Sua Excelência solicita a audiência da Comissão de 
Constituição e Justiça da Casa sobre a constitucjonalidade dos Projetas de 
Decreto Legislativo n9S 32 e 3.3, de 1980, que, respectivamente, aprovam o 
"texto do Acordo de Previdência Social concluído entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em 
Brasília, a 20 de agosto de 1980"; e o "texto da Cooperação entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o GoverriO da República Argentina para 
o Desenvolvimento e a Aplicação dos Usos Pacíf1cos da Energia Nuclear, ce
lebrado em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980". 

Estes requerimentos que, nos termos regimentais, devem ser apreciados 
após a Ordem do Dia, não foram votados até hoje por falta de quorom. 

Passa-se agora, à sua apreciação. 
Em votação o Requerimento nll 41, de 1981. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente', Srs. Senadores: 

Do ponto de vista do mérito não hã nada a opor com relação ao requeri~ 
mente do nobre Senador Itamar Franco. Mas do ponto de vista formal e do 
ponto de vista políticO; parece-me que hã uma ligeira inconveniência: a pri
meira delas é que foge da competência do Senado Federal, especificamente, o 
exame do assunto. Seria uina intromissão..;,__ veja bem, do ponto de vista for
mal - nos assuntos da outra Casa e no exame de uma matéria já transitada 
em julgado, Em segundo Iuga_r, do ponto de ~ist~ da economia processual, 
urna Comissão de ConstituiÇão ê.Just_iça, já deres to submetida aq império- de 
um sem-número de projetas e de tarefas superpostas, poderia ter o seu tempo 
tomado no exames de uma matêriajã vencida, Sobre a qual o Se0ado_não tem 
competência constitucional para opinar. 

Então, a mim me parece, Sr. Presidente, que o razoável seria transferir a 
discussão do assunto para a Comissão de Rel~ções Exteriores, nunca a Co
missão de Constituição e Justiça, examinar o aspecto de uma matéria já intei
ramente superada. 

Não sei se houve algum entendimento das Lideranças em torno desse as-
sunto. 

Se houve, Sr. -Presidente, cumpre-me respeitá-lo, mas não deixari;a de 
opor reparos e embargos a uma decisão que· me parece inteiramente sem sen
tido. 

O Sr. Humberro Lucena (PMDB -- PB)- Houve entendimento nesse 
sentido. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB.- MG)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para encaminhar a vo
taÇão, tem a palavra o.nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ÍTAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para encaminhar avo
tação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O meu no,br~ companheiro representante de Minas Gerais, Senador Mu
rilo Badaró, ao que parece- S. Ex• me desculpe- não entendeu o objetivo 
do que pretendo, Sr. Presidente. 

Primeiro, S. Ex•, concorda no seu mérito para, em seguida, dizer que não 
caberia à douta Comissão de Constituição e Justiça examinar os dois requeri
mentos enviados à Mesa. 

S. Ex• comete um erro mais grosseiro, ao dizer que a matéria já foi exa
minada pelo Senado. Veja, Ex•, esta matéria estâ sendo examinada agora, 
uma delas pela ComisSão de Relações Exteriores, que vai examinar exala
mente alguns aspectos, não todos, porque o meu requerimento se refere ao 
acordo assinado entre o Brasil e a República Argentina, no campo da energia 
nuclear. t exatamente contra o que estou me insurgindo e pedindo o parecer 
da Douta Comissão de Constituição e Justiça, e é porque entendemos, afjã 
não é o Senador da Oposição quem fala, não é o jurista, daqui a pouco V. Ex• 
vai dizer que o Senador que está falando não é jurista, mas eu me socorro do 
ilustre internacionalista Haroldo Valadão, de notório saber, e é ele quem 
diz, não o Senador Itamar Franco, que todos os atas assinados pelo Executi
vo, no campo internacional, sejam eles quais forem, devem ser examinados 
pelo Congresso Nacional. 

Então veja, Senador Murilo Badaró, V. Ex•, que é um jurista de renome, 
dos mais ilustres desta Casa, poderia contra-argumentar que sou um homem 
de formação técnica, um engenheiro, mas me socorro do internacionalista 
Haroldo Valadão, estou em boa companhia, espero que V. Ex• entenda que 
éslou em boa companhia e dé seu voto favoráveL Então, Sr. Presidente, en
tendo que o Senador Murilo Badaró, preocupado em exercer a Liderança
tão bem exercida, no passado, por V. Ex•, hoje sentado nessa cadeira de alta 
responsabilidade- preocupado, também, com o empréstimo que o Gover
nador de Minas Gerais está mandando para esta Casa, ávido de poder fav6re
cer o GOvernador, ãvido também de poder deslocar-se para Minas, a fim de 
continuar a sua campanha eleitoral, S. Ex• não deve ter percebido o alcance 
dos nosso requerimentos. EStou certo de que, agora, com a minha argumen
tação e com a companhia do internacionalista Haroldo Valadão, S. Ex' vai 
votar favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - I::m votação o Requeri-
mento n' 41/81. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passa-se à votação do Re
querimento nll 42, de 1981. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado os requerimentos, os Projetas de Decreto Legislativo nlls 32 e 

33, de 1980, vão à Comissão de ConStituição e Justiça, para que se pronuncie 
sobre a sua constitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Roberto Saturnino, como Líder. 

O SR. ROBERTO SATl:RNINO (PMDB- RJ. Como líder, pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: 

Uso esta tribuna, hoje, por deLegação expressa do Líder do meu Partido, 
o Senador Marcos Freire, que se encontra em missão oficía,l, designado por 
esta Casa, no Nordeste do País. E uso-a, Sr. Presidente, para relatar e comen
tar fatos graves que têm ocorrido n~sta Nação nos ó:!timos dias. 

Quero referir-me, hoje, especialmente à explosão de uma bomba, coloca
da na residência do Deputado Marcello Cerqueira, uma das expressões políti
cas mais legítimas, mais brilhantes do meu Estado, bomb_a de alto teor explo
sivo que danificou seriamente sua residência e que, felizmente, não produziu 
ferimentos pessoais em ninguém, mas qÚe deixa estarrecida a nossa represen
tação nesta Casa, rião Só pelo fato em si, pela gravidade do fato em si, como 
pela repetição de fatos semelhantes que vão ocorrendo. A explosão na resi
dência do Deputado Marcelo Cerqueira ocorre no dia seguinte à explosão de 
uma bomba no INPS de Niterói e poucos dias depois da devastação ocorrida 
na redação do jornal Tribuna da Imprensa. 
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Srs. Senadores, tr.ata-se de evidência gritante de uma nova onda de terro
rismo que assola o País, passados alguns meses- creio que seis ou sete meses 
-após aquela onda que resultou na morte de uma funcionária da Ordem dos 
Advogados do Brasil e na mutilação lamentável de um funcionário da Câma
ra de Vereadores do Rio de Janeiro. 

Uma nova onda de terrorismo até mesmo, sr. Presidente, com uma con
figuração Semelhante à que ocorreu anteriormente, de vez que explodem 
bombas com destinação obviamente política, ao mesmo tempo em que se co· 
loca, também, uma bomba de teor menor em uma repartição do Governo. 
Recordo-me que na onda terrorista anteriottãffibém houve uma bomba que, 
me parece, não chegou a explodir, porque foi detectada previamente, mas que 
tinha como alvo a SUNAB. 

Não sei se para confundir os analistas, não sei se também com o fito, 
com o objetivo de explicitar que o Governo também é um alvo, senão o prin
cipal alvo destas ondas terroristas, o fato é que a configuração é inteiramente 
semelhante. Isto é, perpetram-se atentados de natureza obviamente e eviden
temente política, mesclados com um atentado atingindo repartições governa
mentais. 

Sr. Presidente, já de outras feitas temos advertido que é a impunidade, 
que é a falta de esclarecimento que é a falta de apuração, que é a incapacidade 
do ·Governo de apurar os fatos que encoraja a Í'epetição dessas ocorrências, 
lamentáveis sob todos os pontos de vistas, merecedoras do maior repúdio de 
todas as mentalidades, de todo o sentimento democrático deste País. 

O fato é que da onda terrorista anterior nenhum esclarecimento foi dado 
à Nação. Absolutamente nenhum. E, Sr. Presidente, o que se ouviu, o que se 
leu nos jornais foram, aqui e ali, declarações por vezes extremamente infeli
zes, que não ajudam em nada o esclarecimento dessas ocorrências, que nào 
ajudam em nada o clima de pacificação, que não ajudam em nada o processo 
de abertura política desejado por todos nós. 

Quero me referir aqui, por exemplo, à declaraçãq do General Ayrosa, ex
tremamente infeliz, atribuindo a responsabilidade das explosões na Tribuna 
da Imprensa ao prórpio proprietário do jornal, o Jornalista Hélio Fernandes. 
Quero me referir, também, às declarações que ouvi, estarrecido, na televisão e 
que 40, 50 milhões de brasileiros devem ter visto, do Sr. General Mil~on Ta
vares, ao declarar que achava muito provãvel que aquelas armas que haviam 
sido apreendidas em São Paulo tivessem a destinação de uma organização 
subversiva que estava tentando tomar o poder pela força no País e conduzida 
pelo comunismo iil.tefmiCioilã.l, de acordo com as suas próprias palavras. 

Declarações, atitudes, extremamente infelizes que custa a crer que teM 
nham partido de generais, de comandantes, colocados em postos hierãrquicos 
tão elevados, quanto a dos generais a que me referi. 

O Sr. Gi/van Rocha (PP -SE)- Permite V. Ex• um aparte, nobre Sena
dor? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Com muito prazer. 

O Sr. Gi/van Rocha (PP- SE)- V. Ex• toca num aspecto do terroris
mo, da maior importância, inclusive para a sobrevivência desse início de frá
gil abertura que estamos vivendo. V. Ex•, como tOdo o Brasil, recorda-se das 
emocionadas declarações do Presidente quando começaram esses atentados ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Em Uberaba ou 
Uberlândia. 

O Sr. Gi/van Rocha (PP - SE)- ideologicamente muito bem situados. 
Este não é-um país de tolos. Sabemos, perfeitamente, que isso é terrorismo de 
direita. V. Ex• viu a patética exclamação do Presidente pedindo até que jogas
sem as bombas nele. Ora, então não se pode pôr em dúvida o interesse pessoal 
do Presidente em querer chegar até o fim do fio dessa meada. Sabe V. Ex•, 
por outro lado, em publicação recente de uma revista de muito prestígio neste 
País, o que é a comunidade de informações e segurança em nosso País. Cerca, 
segundo a revista, de algumas centenas de milhares de cadastramento indivi
dual neste País, com uma verba extraorçamentãria, que V. Ex•, que é um ho
mem ligado a finanças sabe, que o País não sabe quanto é que gasta a segu
rança. Ora, então, temos a boa vontade expressa do Presidente de chegar até 
lá, temos uma comunidade sofisticadíssima de segurança. A conslusão é mui
to simples: o Presidente da República estã em débito com a Nação. Ou ele 
aciona toda essa parafernãlia que ele tem a sua disposição, do seu Governo, e 
chega lã, chega aos principais responsáveis- por esta onda, ou sua Excelência 
estã contribuindo_ para um descrédito do seu Governo que vê e percebe, clara
mente, que existem setores a sua direita que estão desafiando a sua autorida
de. Sabe o Presidente da República que se abrir mão desse dever primeiro, 
não sabemos o que vai acontecer nesse p<iís. V. Ex• conta com o apoio da 
bancada do Partido Popular nesta denúncia e nesta apreensão. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Agradeço, nobre 
Senador Gilvan Rocha, o aparte de V. Ex• 

Também eu estou convencido, e falo em nome do meu Partido, com toda 
a tranqil.ilidade, pelo que tenho ouvido dos depoimentos, das conversas com 
os companheiros de Senado e de Câmara, estou convencido de que, realmen
te, o Presidente Figueiredo tem interesse e, estã empenhado em apurar esses 
fatos. Entretanto estes não foTam apurados e isto é que é extremamente gra-
v e. 

Seria muito fácil para nós, aqui, da Oposição, exigirmos a apuração das 
ocorrências de tal gravidade. E: do nosso dever, até, colocar essa exigência. 
Entretanto, devemos constatar, tirando a conclusão, a ilação óbvia, se o Pre
sidente estã empenhado, se estamos convencidos do empenho do Presidente, 
e se os esclarecimentos não vêm à tona, é porque o Governo não tem con
dições objetivas de esclarecer esses fatos. E isso é extremamente grave. 

Por que o Governo não tem condições? Por que o Presidente Figueiredo 
não tem condições de tornar realidade um desejo seu, expresso naquele dis
curso dramãtico a que V. Ex• se referiu, que todos nós vimos, toda a Nação 
escutou, viu com os seus olhos? Por que, entretanto, essas apurações não che
garam a termo, como, muito provavelmente, as apurações dos fatos mais re
centes também não chegarão a nenhuma conclusão? A ilação é óbvia, falta ao 
Governo condições objetivas, falta-lhe a autoridade para cumprir o seu de~ 
ver. O nosso dever, da Oposição, estâ aqui, é apresentar o nosso protesto, pe
dir os esclarecimentos. O Governo não tem condições de cumprir o seu dever, 
que é processar, até às últimas conseqUências, a apuração desses fatos. 

E por que não tem, Sr. Presidente e Srs. Senadores? Também é óbvio; 
não tem porque é um governo fraco, porque é um governo que não tem sus
tentação política, porque é um governo moralmente enfraquecido diante da 
opinião pública e internamente em discussão, sem uma clareza absoluta nas 
linhas do seu comportamento político, das suas politicas económicas e so
ciais, de um modo geral. 

Um Governo que cometeu erros sobre erros, na política económica, na 
política social, nos casuísmos, um governo que usou e abusou da corrupção, 
um governo que deu um exemplo que fez história no Congresso Nacional, du~ 
rante a votação para a Presidência da Câmara, realizada em março último e 
que deixou preocupados a todos nós que podemos avaliar tudo o que se pas
sou em torno da eleição do candidato ofiCial. 

Então, esse Governo, passo a passo, vai perdendo a sua autoridade mo
ral, vai perdendo a sua consistência política, vai perdendo base de opinião, 
vai perdendo condições para se impor, para exercer a sua autoridade, para 
cumprir o seu dever mais elementar que é o de apurar fatos graves, crimino~ 
sos, como esses que vêm sendo cometidos. 

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

O SR. ROBERTO SATURNlNO (PMDB- RJ)- Com muito prazer. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Nobre Senador Roberto Sa-
turnino, V. Ex• surpreende, com muita veracidade, o fenômeno político que 
está ocorrendo no Brasil. O Senhor Presidente da República, cheio das me
lhores intenções, pretende mesmo averiguar, punir os responsáveis por esse 
clima de terror que se instala no País. No entanto, faltam-lhe forças, poderes, 
ele se enreda na própria mãquina que o sistema criou. Bastaría- e eu sempre 
enfatizo aqui- um pequeno esforço histórico, para que esses homens apren
dessem. E: a velha guarda pretoriana, é o velho Tigellinus derrubando o novo 
Cesar e, assim, a seqüênCÍa constante. BerTI iOteriCionado, mas não tem con
dições, embora até saiba aonde se abrigam, conheça até o valhacouto dos ter
roristas, mas não tem condições de agir para que não haja uma hecatombe to
taL Veja v:,Ex• em que situação estamos: um Presidente da República bem 
intencionado, mas cuja mãquina irifernal do terror direitista lhe impede de 
agir, de chegar às raízes, porque isso poderá representar, talvez, um cataclis
mo, V. Ex• o diz com muita propriedade. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Agradeço a contri
buição de V. Exf., Senador Evandro Carreira, que reforça minhas palavras, 
meu ponto de vista, que é o nosso· ponto de vista. 

A nós não interesSa o pior, fique o Governo absolutamente tranqUilo 
quanto a isso. Repito: seria muito fâcil para nós estarmos, aqui, a exigir a 
apuração dos fatos. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estamos cansados de fazer coisas 
inúteis e iilócuas. Não vamos, aqui, perder tempo e pressionar o Governo, 
cobrando, diariamente, uma apuração que sabemos, de antemão, no momen
to, por enquanto até agora, o Governo não tem condições de executar. 

A nossa colocação tem que ser e é a de um partido que se interessa pela 
normalização das coisas políticas, do quadro político, do processo democráti
co neste País, e como tal interessa a nós da Oposição- acho que falo tam
bém pela Oposição, coin a concordância do PP - que o Governo se forta
leça; que o Governo ganhe autoridade moral para poder exercer na sua ple
nitude, a autoridade que lhe compete; que mude os seus proce1lo .. .:>s; qu-e cre~ 
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dencie o seu partido para realmente elaborar uma reforma da legislação elei
toral, de modo a realizar eleições limpas em 1982, sem nenhuma tergiver
sação; que mude as linhas gerais da política econômica, que atenda mais aos 
interesses da grande massa da população brasileira; que desista de toda a es
pécie de casuísmos e de processos que só fazem desmoralizar e desautorizar 
ainda mais o Governo, e terâ o nosso aplauso. E terã, seguramente, o aplauso 
dos partidos de Oposição~ neste País. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB ~ AM) - Muito bem! 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Não nos move ne
nhum objetivo de natureza eleitoral. É evidente que nós postulamos o Poder, 
é evidente que queremos disputar eleições limpas e com o apoio da popu
lação, com o apoio da maioria da população, expondo nossos pontos de vis
ta, nossas soluções para os problemas que af estão a afligir o País e possamos 
chegar ao Poder limpamente, democraticamente, através de eleições legíti
mas. 

Mas, isto não quer dizer que nos valhamos de uma situação de extrema 
gravidade para tentarmos, desastradamente, colher frutos eleitorais desta si
tuação em que o Governo se encontra, hoje, que é muito mais difícil que a 
nossa. Queremos que o Governo se fortaleça, ê do nosso interesse que ganhe 
autoridade moral, que mude os seus processos, que venha e proponha o 
diãlogo, pois a Oposição não fugirâ a esse diãlogo, desde que ele seja objeti
vo, desde que ele tenha seriedade, desde que ele obedeça a uma determinada 
pauta de assuntos a serem discutidos, assuntos sérios; e que o Governo, pelo 
seu comportamento, inspire Confiança à Oposição, e que deste entendimeto, 
que deste diâlogo nasçam frutos, porque o pior é a desmoralização do diãlo
go, o pior é o diãlogo inútil que não produz, que não frutifica e que, de repen
te., se transforma em enorme e profunda frustração naCional. 

Mas, muito bem, se é para chegarmos a um entendimento no sentido de 
consolidarmos, de pavimentarmos a estrada da abertura política neste País, 
que o Governo credencie o seu Partido _nesta Casa e na Câmara, a Presidência 
do seu Partido, vamos conversar de Partido para Partido, e vamos em torno 
de uma pauta bastante objetiva chegar a entendimentos e a conclusões que 
.propiciem a evolução normal, a evolução positiva e construtiva de um mode
lo político democrãtico para o nosso PaíS:. 

O Sr. Murilo Badaró (PDS- MG) ~Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNJNO (PMDB- RJ)- Pois não. 

O Sr. Murilo Badaró (PDS- MG)- E(a do meu desejo ocupar a tribu
na logo após V. Ex•, para oferecer uma resposta ao seu importante discurso. 
Por uma questão administrativa aqui da Bancada, nós teremos que ceder o 
espaço da Liderança para o nobre Senador Helvídio Nunes, que tem por de
veres, de toda natureza, obrigação de prestar homenagem ao ex-embaixador 
Expedito Rezende, falecido recentemente. Mas então, peço este aparte para 
dizer a V. Ex• o seguinte: que em resposta eu Póderia, aqui, invoCar- e trazer à 
colação o discurso pronunciado pelo nobre Senador Jarbas Passarinho, na 
qualidade de Líder do Governo, quando do episódio do atent3do contra a 
Ordem dos Advogados do Brasil. Aquele discurso representou, naquele tem
po, como representa hoje também, a posição do Governo com relação a isso. 
É o mais frontal e veemente repúdio contra todas essas tentativas de pertur
bar a ordem pública no País. Nesse ponto não hã a menor discrepância entre 
a posição de V. Ex• e a posiçãO do Governo. Agora, a mim me parece, Sr. Se
nador, que V. Ex• cometeu um exagero ao dizer que estamos diante de um go
verno fraco, diante de um governo sem autoridade moral, o que não é verda
de. Hã um sincero esfofço do Governo rio Sentido de apurar tudo isso. E V. 
Ex• sabe- e ainda pudemos constatar isso numa Comissão especial do Sena
do que apura a escalada terrorista- as dificuldades para se encontrar os au
tores de tais tipos de delito. Mas fique V. Ex• certo, e fique também a Opo
sição segura, de que este não é um Governo fraco, nem um Governo que não 
possui autoridade moral; ao contrário, o Governo estâ cada vez mais forte, 
na medida em que se empenha, de forma decidida, em assegurar ao País uma 
vasta e larga participação na condução dos seus destinos. E o projeto demo
crático do Presidente Figueiredo não encontrará barreiras nem obstãculos na 
ação dos radicais,- provenham de onde provierem; a mão fifme do Governo 
se abaterâ sobre a cabeça desses criminosos que pretendem perturbar a vida 
da Nação. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Sr. Senador,espero 
-espero sinceramente- que V. Ex• esteja com a razão e esteja eu equivoca
do. Se faço essas coloca_ções, essas observações, se emito esta opinião, este 
ponto de vista que creiO representar O ponto de vista da Oposição, é porque a 
realidade nos leva a essas conclusões. Mas, Deus queira sejam conclusões pre
cipitadas, que V. Ex• tenha razão, e que tudo isso venha a ser esclarecido, e 
que não reine mais a impunidade nesses casos, porque a impunidade leva à re-

petição dos crimes; a impunidade encoraja os terroristas, os responsáveis, os 
dementes deste País a prosseguirem na sua atividade insana. 

Espero que V. Ex" tenha razão, vejamos o que o futuro nos dirã, e que 
esse futuro seja brev~. Mas, Sr. Senador~ nobre Líder, devo, no exercício da 
Liderança da Oposição, cumprir o dever de Protestar, de repudiar e de emitir 
os conceitos que aqui emiti, repetindo e reforçando a afirmação de que uma 
vez esclarecidos os fatos, uma vez punidos os responsáveis, o Governo terá o 
nosso aplauso; terã colocado uma pedra importantísima na construção do re
gime democrãtico neste País, terã não só o nosso aplauso, mas o de toda a 
Nação. 

Entretanto, reafirmo também que, a meu juízo, é condição essencial, sine 
qua non, para que haja condições para isso, que haja também uma mudança 
do Governo, renunciando aos processos que vem adotando ultimamente, e 
por que não dizer, também, modificando algo substancial na política econô
mica, tendo em vista os in_teresses do povo~ 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Ouço com atenção 
o aparte de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Rogo a V. Ex• que, depois 
de atender o aparte que V. Ex• jã concedeu, não receba mais apartes porque, 
infelizmente, o tempo de V. Ex• jâ se esgotou e temos dez minutos ainda. 
Lastimo ter que interromper o discurso de V. Ex• 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Agradeço a com
preensão de V. Ex• e ouço o nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Felicito V. Ex• pela tranqUilidade 
com que estã se portando da tribuna. Normal seria, e compreensível, que V. 
Ex• irritado estivesse na tribuna, eis que, exatamente no Estado de V. Ex•, um 
jornal e a casa não só de um parlamentar, mas de um correligiõnãrio e amigo 
pessoal de V. Ex•, em pouco prazo, terminaram de sofrer dois brutais atenta
dos. Concordo plenamente que si diga dos propósitos do Governo Federal, 
do Presidente da República em buscar apurar os fatos. Também me emocio
nei quando vi e assisti, na televisão, o Presidente da República, em Minas Ge
rais, dizer que os fatos seriam apurados, doesse a quem doesse. Mas a verda
de é algo, que digo o seguinte: podemos fazer as maiores críticas ao Presiden
te Figueiredo, podemos achar, nós da Oposição, os do Governo não, que o 
General Figueredo é um homem que não estaria preparado para a Presidên
cia da República; um homem que, pelo seu passado, não teria ocupado car
gos que numa democracia pelo voto popular o credenciassem à Presidência 
da República. Não foi Ministro de Estado, não foi como o caso-do Presidente 
Geisel, presidente de uma das mais importantes sociedades de economia mis
ta do mundo, não foi Governador, não teve vida parlamentar. Mas, se hã 
algo que o Presidente estã preparado, é exatamente para o setor segurança. 
Sua Excelência, surpreendentemente, no Brasil, em dez anos, foi o segundo 
Presidente- acho que um caso inédito no mundo- que saiu de um órgão de 
informação para a Presidência da República. Sua Excelência era, nada mais 
nada menos, do que o Chefe do SNI, exatamente o homem que teve sob sua 
responsabilidade toda essa infinidade dos órgãos de informãtica que fogem 
ao nosso- contrOle, que não temos a mínima idéia de como funcíonam, que 
quando uma CPI presidida pelo Senador Itamar Franco ·quis convidar um ci
dadão desses, para que viesse depor perante a Comissão, a Bancada do PDS 
não teve dúvida nenhuma, e praticamente extinguiu os trabalhos da Comis
são; permitiu que viesse um Miilistro de Estado, jogou às feras ao Ministro, 
que não tinha nada a informar, não tinha conhecimento da matéria, mas não 
permitiu que o representante dos órgãos de informação comparecesse perante 
a comissão, porque isso era absolutamente contrãrio, e a irmandade de Infor
mação não admitia. Sobre esta matéria o _General Figueiredo é pleno conhe
cedor. Se há algo sobre o qual não podemos ter- porque acho que seria fa
zer um conceito que Sua Excelência não merece -, não podemos imaginar 
que em termos de segurança, de informação, que nesse setor, alguém possa 
dar aulas ao Presidente Figueiredo. Sua Excelência é a pessoa mais entendida 
sobre a matéria; é quem eritende, é quem conhece, é quem participou e tem a 
seu lado, escolhido por ele, homem de sua confiança o atual detentor, que é o 
General Medeiros. Então, aí é que fica a interrogação: sobre o problema eco
nômico o Brasil vai mal? Vai mal. A culpa vai para o Dr. Delfim- afinal, 
não é matéria- da especialidade do General Figueiredo, o homem é o Dr. Del
fim, este é o r~ponsável. Mas, no campo da segurança, este Governo erigiu 
um monumento à segurança. -Todos os Governos da Revolução tiveram 
como meta desenvolvimento e segurança, e todos esses esquemas, esses ór
gãos de ínformação, de contra-espionagem, aparelhagem telefónica, e tudo o 
que foi feito neste País, o foi para dar segurança. Chegar exatamente, quando 
o sistema diz que estâ ao final, quando fala em abertura democrãtica, quando 
fala até em entregar o poder aos civis, e se chegar a essa conclusão, que um 
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ano depois dos atentados à ABI, não se tenha nada; que um ano depois dos 
atentados à Câmara dos Vereadores, não se tenha nada; que ali, a Tribuna da 
Imprensa, a cem metros de_ distância da Secretaria de Segurança do Rio de J~
neiro, a cinqUenta metros de ór.gãos do Governo Que têm agentes de segu
rança permanentemente, vinte e quatro horas por dia, fiscalizando essas enti
dades, que essas coisas tenham acontecido com relação ao Deputado Mar
cello Cerqueira, é pela segurida vez. Reparem qui já houve o caso do seu car
ro que foi incendiaOO, agora é a sua casa e, por poÚco, muito pouco, a sua es
posa não era atingida. Não fora uma casa antiga, de alicerces largos, de pe-
dras antigas, fora uma casa moderna e os danos seriam irreparáveis, porque a 
sua esposa teria sido atingida. Não consigo entender; sinceramente, não con
sigo entender. Aceito a tese da sinceridade do Presidente, de que Sua Excelên
cia deseja esclarecer. Mas fico em dúvida se eu, em aceitando a tese da sinceri
dade do Presidente, que Sua Excelência deseja esclarecer, há uma incompe
tência, há uma falta de capacidade, então, também num setor no qual nós não 
poderíamos levantar dúvidas com relação ao Presidente. Parece-me que nesse 
setor de segurança, é o setor em que o Presidente n_ão precisa c_~amar nem ge
neral, nem Delfim, nem ninguém- Sua Excelênda é o hornein que está Capa
citado a agir e a tomar as providências. Então, fico com essa interrogação: o 
Presidente quer; se o Presidente quer nós iríamos chegar a urna inconclusào: 
há incompetênCia p-or partes dos órgãos que foram criados. OU serã que os 
órgãos foram criadOs dentro de determinado tempo para agir quanto a deter
minados setores e, hoje, o Governo perdeu a autoridade, perdeu a capacida
de, perdeu o mando e perdeu o controle desses órgãos, que terminam por agir 
por conta própriã? --

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ) -Sr. Presidente, eu 
encerrarei. 

Vou concordar e agradecer a contribuição do Senador Pedro Simon, 
dizer-lhe que, efetivarriente; é muito difícil P'ara mim, pãrticularmenie, manp 
ter a tranqUilidade na tribuna, neste momento, tendo em vista a pessoa de um 
companheiro nosso, de um companheiro dos mais brilhantes- como eu dis
se - dos mais fraternais que temos na nossa Bancada, que é o Deputado 
Marcello Cerqueira, a forina pela qual foi atingido. Ele não-estava em casa-e, 
certamente, as pessoas que colocaram lã o artefato sabiam que ele não estava 
em casa, que estava apenas sua esposa e uma filhinha de meses- que lhe nas
ceu há cerca de três ou quatro meses- a forma covarde como o atentado foi 
praticado, tudo isso nos enche de indignação, e é com dificuldade que conse~ 
guimos manter a tranqüilidade, mas é uma responsabilidade nossa; temos a 
responsabilidade. 

Nós não queremos o pior para este País, sabemos perfeitamente que nã'? 
falta competência ao Governo para apur.ar- estes fatos- corno V. Ex' muito 
bem apontou e caracterizou- é uma especialidade do Presidente e, quase di
ria, de quase todo o grupo palaciano, não esqueçamos que o GeOCral Golbery 
também é um homem de segurança e inforri:tação, que o General Medeiros, 
igualmente, isto é, não falta competêncía, não precisam os donos do Poder, 
neste País, de assessores especiais, de instrumentos especiais para desvendar 
este enigma que é deles, que aterroriza toda a Nação, mas que é deles, não 
precisam de assessores especiais, eles têm cOmpetência. 

O que lhes falta, obviamente, são condições políticas, e só hã um cami
nho: é fortalecer-se moralmente, é mudar os procedimentos, é efetívamente 
praticar o diálogo com a Oposição e-com a Nação, em termos objetivos de re
dernocratização integral do País e de condução das políticas econômicas e so
ciais em consonância com os grandes anseios e aspirações da população bra
sileira. 

Fortaleça-se o Governo, que terá o nos~so ãPlauso; crie condições para 
apurar e apure os fatos, e terão nosso aplauso, e vamos disputar, limpa e ho~ 
nestamente, as preferências do eleitorado nacional, em termos de soluções 
para os grandes problemas do País que aí estão. (Muito bem.' Palmas.) 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Sr. Presidente, o Senador Helví~ 
dio Nunes usará da palavra pela Liderança, se V. Ex' o p-ermitir. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Quem o permite é o Regi
mento: no exercício da Liderança, V. Ex' pode delegar a palavra, uma vez por 
semana, a um membro da sua Bancada. 

Nestas condições, tem a palavra o nobre Senador Helvídio Nunes e, com 
isso, se explica ao SenadOr Teotônio Vilela i preferência dada ao Senador 
Helvidio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. PreSidente e Srs. Senadores: 

Desejo prestar, nesta sessão, um~ homenagem que a Representação do 
meu Estado deve à memória de um piauiense que serviu de maneira ímpar ao 
País. 

Não sei, precisamente, quando aConteceu a apresentação formal, mas sei 
que durante muitos anos mantivemos respeitosa e cordial amizade. 

Nascido na cidade de Piripíri, a 22 de outubro de 1921, filho de Cassiano 
Coêlho de Resende e Benedita de Aguiar Freitas de Resende, Espedito de 
Freitas Resende, na informalidade das conversas e na correspondência epis
tolar de exemplar pontualidade, jamais esquecia de lembrar um dos pontos de 
aproximação espiritual das nossas cidades-- a padroeira- Nossa Senhora 
dos Remédios. 

O fato, talvez pela inusitada simplicidade, não mereceria referência neste 
registro se não_ reyel_asse a religiósidade, a prqfundidade da fé cristã daquele 
piauiense de eSCOl, que~ ao longo da profícua existência, prestou os mais assi-
nalados seiviÇos ao País. -

Espedito de Freitas Resende, que cursou o ginásio em Teresina e inte
grou, com Carlos Castelo ~ranco, Paulo Ferraz, Milton e José Aguiar, Ge
rardo Marques dos Santos e outros conterrâneos ilustres, uma plêidade d,e 
piauienseS que, na década de-quarenta, freqiientou o curso superior na capital 
de Minas Gerais; Concluiu o curso jurídico no Rio de Janeiro, onde també.q1 
após a passagem pelo Instituto Rio Branco, ingressou, em 1950, na vida di~ 
plomática. 

Durante trinta anos, portanto, o Embaixador Espedito Resende, que f3-
leceu no dia 21 de fevereiro próximo pretérito, na ca-pital italiana, serviu ao 
Ministério das Relações EXteriores. E no Itamarati conquistou todos os pos
tos da cai-reira diplomática, mercê da sua competência, do seu talento, da sua 
invejável formação humanística, da sua _cultura. 

Embaixador brasileiro, em momento delicado das relações continentais, 
junto ao Governo do Chile, requestado especialista nas questões da Bacia do 
Prata. responsável maior pela elaboração dos dados e principal negociador 
do acordo que. levou à compatibilização das usinas de Corpus, na Argentif!a, 
a Itaipu, Espedito Resende encheu com o seu brilhantismo e a sua invulgar 
capacidade de trabalho pãginas edificantes da história da diplomacia brasilei
ra na América. 

O Sr. Gastão Müller (PP - MT) - Permite V. Ex'" um aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI)- Tem V. Ex• o aparte, emi
nente Senador Gastão MUller. 

O Sr. Gastão Mül/er (PP- MT)- Senador Helvídio Nunes, desde que 
houve esse infausto acontecimento da morte do nosso amigo comum e seu 
ilustre conterrâneo, Espedito Resende, fiquei imaginando a possibilidade de 
homenageá-lo no Senado. Mas eu sabia que cabia à Bancada do Piauí, natu
ralmente, fazer o pronunciamento que expressasse a homenagem da terra na
tal daquele grande piauiense, e que também pudesse nos dar oportunidade 
para que expressássemos as nossas homenagens à memória desse indiscutível 
grande brasileiro que faleceu prematura e inesperadamente lá em Roma. A 
última vez que tive oportunidade de vê-lo foi, precisamente, a 3 de maio do 
ano passado._ E há uma curiosidade. Eu mantinha com Espedito Resende 
uma correspondência quinzenal, em que eu escrevia uma carta contando os 
fatos ocorridos na política, -pois ele era medularmente um político, e V. Ex' 
sabe disso - e lhe mandava todos os recortes do Lux. enviando também a 
Veja e !sio é; de vez em quando a Manchete e Fatos e Fotos. De modo que, 
quando estive com ele e a esposa, D. Madalena, em Roma, no dia 3 de maiO, 
eles me fizeram um apelo para que não deixasse de mandar, como vinha fa
zendo há anos, desde que eles estavam em Roma e eu aqui no Senado, aque
las informações, porque ele nunca esteve tão bem atualizado sobre os proble
mas e acontecimentos-braslleiros;Corno através da minha remessa quinzenal 
de jornais e revistas. De módo que eu estava esperando esta oportunidade 
para associar~me à Bancada do Piauí, como representante de Mato Grosso e 
amigO pessoal de Espedito ~esende, d~de o tempo em que ele era Secretário~ 
Geral do Ministério das Relações ~Exteriores aqui em Brasília, e quando 
Mário Gibson era Embaixador em Roma, ·com quem também fiz relacionap 
mente. Portanto, quero associar-me à Bancada do Piauí nessa homenagem à 
memória 'desse amigo notável que a gente fez na conviência aqui em Brasília, 
e homenagear a figur-a: ilustre do Embaixador que, como V. Ex• ia dizendo 
quando o interrompi. tem páginas brilhantes na atívidade do nosso Minis
tério das Relações Exteriores, principalmente na questão da Bacia do Prata, 
porque ele foi Embaixador, numa hora crucial, no Chile e teve importante pa
pel na manutenção das boas relações do nosso País com aquele. E, para ter~ 
minar, uma curiosidade que ele me disse e não esqueço; ele dizia assim: "A 
gente, Gastão, pode ser tudo, mas a sublimação da nossa carreíra é ser Go
vernador do nosso Estado." De modo que ele me disse isso e eu guardei a fra
se. E, infelizmente, a vida lhe foi curta, porque ele morreu, se não me engano, 
aos 58 anos de idade, e o seu gran_de sonho, que era ser Governador do Piauí, 
não pôde ser atingido, embora ele tenha tido chances e teria chances na vida 
de ser até Ministro do Exterior do Brasil, mas a _grande sublimação que ele 
queria atingir seria ser Governador do Piauí, como V. Ex" já atingiU, brilhan
temente, como Goverf!ador -do seu Est3.do. Muito obrigado a V. Ex' e fica 
aqui, portanto, a minha homenagem pessoal, e por que não dizer, da Bancada 
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de Mato Grosso a essa grande figura do Piauí e tamb~m do Brasil, que foi Es
pedito Resende. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI)- Eu é que agradeço, eminente 
Senador Gastão MUller, a participação, sobretudo a valiosa contribuição que 
V. Ex• traz ao discurso que neste instante profiro em homenagem ao Embai
xador Espedito Resende. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI)- Com todo prazer, eminente· 
Senador Itamar Franco .. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Eu queria também pedir licença 
a V. Ex• para juntar a minha voz nesta homenagem qUe se presta, neste ins
tante, no Senado Federal, ao ex-Embaixador Espedito Resende. E o faço 
como representante das Minas Gerais, a esse homem que dedicou sUa vida ao 
Itamarati, que honrou sua profissão e que honrou o Brasil em todos os cargos 
exercidos por ele. Homem culto e inteligente, um grande brasileiro. Receba 
V. Ex• pois., neste instante, as homenagens do representante de Minas Gerais 
ao nosso ex-Embaixador Espedito Resende. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI)- Também é por todos os títu
los honrosa, eminente Senador Itamar Franco, a participação de V. Ex• no 
discurso com que, nesta tarde, homenageio a memória do ex-EmbaixadorEs
pedito Resende, a cuja formação humanística o Estado de V. Ex• prestou aju
da substancial. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI)- Com prazer, eminente Sena
dor Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Nobre Senador, também dese
jo associar-me a esta homenag'em de pesar qtie V. Ex• presta, neste instante, 
ao inolvidável piauiense e grande brasileiro, ex-Embaixador Espedito Resen
de. E atê me sinto impelido a associar-me a esta manifestação de V. ExJ jâ 
com o apoio de eminentes colegas desta Casa. Recebi do Embaixador Espedi
to Resende, em várias oportunidades, as mais cativantes demonstrações de 
apreço, estima e consideração. Relembro que, em 1977, graças à sua generosa 
intermediação, tive o privilêgio de ser recebido, em audiência privada, por S. 
S• Paulo VI, na companhia de minha mulher e duas filhas, acontecimento do 
qual guardo recordação verdadeiramente inapagâvel. Posteriormente, troca
mos correspondência e um discurso modesto que fiz na tribuna desta Casa
salvo engano, no "dia 6 do-agosto, após aquela notãvel perigrinação pastoral 
de João Paulo II em nosso País- a ele enviei e·recebi, alguns dias depois, um 
comentário de sua parte, comentário indiscutivelmente magnânimo, em que 
ele se associava àquele tipo de pregação em defesa de uma sociedade mais jus
ta, mais humana e mais fraterna. Era o registro que eu desejava fazer, neste 
momento de profunda emoção para V. Ex• e para todos nós que tivemos o 
prazer de conhecer de perto o eminente Embaixador Espedito Resende. 

O SR. HEL VIOlO NUNES (PDS - PI) - Muito obrigado, eminente 
Senador. 

O Sr. Lenoir Vargas (PDS - SC) -.V. EX•- me permite um aParte~ 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI)- Tem o aparte V. Ex• 

. O Sr. Lenolr Vargas (PDS - SC)- Desejo também incluir, nesta justa 
homenagem que V. ExJ presta à figura do Embaixador Espedito Resende, 
uma palavra da representação de Santa Catarina, pois que encontramos sem
pre, neste homem de formação universal, um esclarecedor para nós, que te
mos convivência com a Bacia do Rio Uruguai, que tínhamos interesse, no que 
se refere aos estudos da Bacia do Rio tepiriguaçu, dele recebemos seguidas e 
continuadas informações, que permitiram que acompanhássemo~, com muita 
clarividência, com muito esclârecimento, o encaminhamento daS questões do 
Brasil com os demais países da Bacia do Prata. Era um homem de trato afã
vel, amável, e atencioso, prestante e, sobretudo, capaz. Por esse motivo, eu in
cluo essa palavra também de homenagem e sentimento, pela perda desse 
grande brasileiro que foi o Embaixador Espedito Resende. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI)- Muito obrigado a V. Ex•s, 
eminentes Senadores Mauro Benevides -e Lenoir Vãrgas, sobretudo porque, 
através da contribuição que os vários Senadores jâ me honraram com seus 
apartes, nós podemos ter e sentir a verdadeira dimensão de grandeza do Em
baixador Espedito Resende. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- V. ExJ me concede um aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI)- Pois não. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Nesta oportunidade, eu, que sou 
muito amigo de alguns membros da famnia Rezende, de Piripíri, quero 

associar-me à homanagem que V. Ex• presta a esse notãvel e grande piauiense 
que, com seu trabalho e a sua honradez, tanto elevou o conceito e o prestígio 
do quadro diplomático do Itamarati e, conseqUentemente, do nosso País. 

O Sr. Murilo Badaró (PDS- MG) ..:~Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI)- Tem V. Ex• o aparte, emi
rnente Senador Murilo Badaró. 

O Sr. Murilo Badaró (PDS- MG)- Senador Helvldio Nunes, tenho a 
impressão de que, a rigor, nada m~is restaria a dizer, com relação ao Embai
xador Espedito Resende. Mas mesmo as.sim V. ExJ me permita ingressar no 
seu discurso para que não perca a oportunidade de render, a ele também, o 
meu preito de saudade. Mantive com ele excelentes relações pessoais e tinha 
por ele uma grande admira-ção, e o que mais me impressionava no Embaixa
dor Espedito Resende era a sua incoercível vocação para a polftica, indomá
vel vocaçã~ para a política. ~ possível que ele- como tantos outros homens 
do seu Estado, que par~iram para Minas Gerais em busca da universidade 
para ali tomar contato com a cultura mineira e, principalmente, com os valo
res fundamentais que a informam,- tenha se aprofundado e, mais do que is
so. tenha sido inoculado desta vocação que, em Minas Gerais, ele aper
feiçoou. E, por isso mesmo, durante toda sua vida, ele foi como dipl01nata 
um grande político e como político um grande diplomata porque,. a rigor; são 
duas categorias absolutamente semelhantes. Mas ele era uma criatura extre
mamente simpátiCa, afãvel, bom amigo, homem preparado, sua morte nos 
deixou uma mãgoa muito grande. E ê por isso que tambm me solidarizo com 
o discurso de V. Ex• e com a d-or que invade a alma de todos os piauienses e 
de todos aqueles que tiveram a honra de ser seus amigos. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI)- Agradeço as contribuições 
trazidas pelos eminentes Senadores BernardinO' Viana e Murilo Badaró, a pri
meira a do conterrâneo e, a segunda, a de um homem que, com- a sua expe
riência, pôde realmente avaliar a grande contribuição que os piauienses da 
dêcada de 40 foram buscar, em Belo Horizonte, principalmente na Faculdade 
de Direito. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) ~ V. Ex• me permite? 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI)- Com prazer. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador Helvldio Nunes, não tive a hon
ra de conhecer pessoalmente o Embaixador Espedito Resende. Conheci-O", 
porém, através de referências de amigos e, sobretudo nos últimos anos, pela 
participação que ele teve, em movimentos políticQs de seu Estado. Quero la
mentar com V. Ex•- e com o Estado do Piauí a perda deste brasileiro que tão 
relevantes serviços prestou à nossa terra. Ele merece a homenagem que V. Ex• 
hoje lhe presta. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS - PI)- Muito obrigado, pela parti
cipação de V. Ex•, eminente Senador José Lins. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores? o Embaixador Espedito Resende poderia 
ter chegado, pois que lhe sobrava qualificação, à chefia do Ministáio das Re
lações ExterioreS. Os fados, porém, assim r:i.ão determinaram. 

No íntimo, aquilo a que mais aspirava era o Governo do Piauí. Tenho 
para mim, tamanha a força telúrica que o dominava, que se lhe fosse permiti
do escolher, Espedito Resende não teria dúvidas cm abandonar a carreira di
plomática, talvez a própria chefia do Ministério, para dirigir os destinos do 
nosso Estado. 

Com efeito, aO ensejo de sua última passagen;t no Piauí, quando da visita 
da S. S. o Papa João Paulo II àquele Estado, fato que se deve ao incontestável 
prestígio que grangeara no Vaticano, Espedito Resende desabafou: "a maior 
aspiração de um homem público é servir ao seu povo". 

Embaixador do Brasil na Santa Fé, a partir de 1977, Espedito Resende 
desenvolveu intensa e proficua atividade diplomática. Colheu-o a morte em 
Roma, seu último posto de trabalho, e o seu corpo, transportado para o Esta
do natal, foi sepultado em Piripíri, onde as autoridades estaduais e munici
pais, os familiares e o povo lhe prestaram, na rnanhã de 25 de fevereiro últi
mo, expressivas homenagens. 

Sobrevivem·lhe dona Maria Madalena Tudor de Resende, esposa dedi
cada, e a filha Maria Cecília. 

O jornalísta CailOs Castelo Branco ao prantear, na sua coluna do Jornal 
do Brasil. o falecimento do Embaixador Espedito Resende, escreveu: 

uGostaria de lembrar, a propósito do nome do Embaixador, graf'ado 
pela imprensa ora com s, ora com x, que o próprio dono do nome teve ~uas 
dúvidas ao inscrever-se no Instituto Rio Branco. Seus documentos ora· o cha
mavam de Expedito ora de Espedito. Ele telegrafou ao pai, velho chefe pol!ti
co de Piripiri pedindo que o esclarecesse. A resposta foi lapidar. "Com s (es-
se), na esperança de ser substantivo". 
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E o jornalista Carlos CastelO B!anco. enl admirável síntese do sentimen
to nacional, marcadamente do de todos os piauienses, concluiu: 

.. 0 Embaixador Espedito Resende cumpriu o prognótico do pai e foi, na 
sua carreira, sempre uril subst3.ntivo,jaffiaiS um adjetivo." 

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

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)= A Mesa. reconhecendo o quan
to o nobre Embaixador Espedito Resende engrandeceu a diplomacia brasilei
ra, associa-se a esta homenagem póstuma que o Senado presta, por iniciativa 
e através da voz do nobre Senador Helvídio Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Teotônio Vilela. -

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. PCesidente, Srs. Senadores: 

A primeira irripresSão que se tem da situação nacional é de que a socieda
de brasileira estâ indirerente a tudo. Acontece que, numa visão mais prorun
da, vamos verificar que a sociedade não está usando senão do expediente de 
salvar-se do vendaval de violência que o GoVerno, a cada dia, despeja sobre 
nós. E muito-ri"atural essa atitude da sociedade, porque a sociedade é um cor
po vivo e tem uma única finalidade, a de perpetuar-se. Para perpetuar-se ela 
tem que preservar todo seu organismo. 

A onda de violêncías inunda vários_ selares do País, o seta r pessoal, o se
to r humano, o seta r social, o setor econômico, o seta r político, o setor institu
cional, o setor religioso; não há nenhuma área que não tenha sido afetada 
brutalmente pela inconseqUência, pela incompetência e- pela imprudência go
vernamental. Dai a aparente indiferença da sociedade ao crime, ao crime co
mum e ao crime oficial. 

Dentro de oito dias a cidade do Rio de Janeiro, capital da cultura brasi
leira, sofreu dois atentados: um pr~ticado contra a Tribuna da Imprensa, do 
jornalista Hélio Fernandes, e outro, essa madrugada, contra a residência, ou 
melhor, contra a família do Deputado Marcelo Cerqu~ira. O Deputado Mar
celo Cerqueira se encoritra: em Brasília. Aqueles que colocaram a bomba na 
janela do quarto de sua espOsa, sabiam que lá não se encontrava o Deputado. 
O objetiv-o, poortanto, era atingir a família, a privacidade do lar, levantar o cli
ma de terror contra os familiares, ou seja, aqueles que são mais sensíveis a 
esse tipo de violência. Podiam -ter atentado contra o Deputado, como de ou
tras vezesjâ se pretendeu com uma bomba no seu automóvel. O Governo en
vereda agora- e aqui responsabilizo o Governo- envereda por um sistema 
que é, realmente, próprio de todas as velhas ditaduras, de todos os tempos: a 
intimídação pessoal, o cerco à família, ao bem do indivíduo, ao património 
pessoal. Este é o último degrau da perseguição, é o último degrau da violên
cia. O embate no campo aberto é próprio de todo estilo de luta política mas, 
na calada da noite ou no silêncio dos gabinetes, tramar-se contra a família de 
alguém, contra a empresa de alguém, realmente isto é o máximo em ter-mos de 
degradação política. E é o que estamos assistindo. 

Venho a esta tribuna, para deixar bem claro nos Anais do Senado -
porque vamos ser conhecidos amanhã pelos Anais. As nossas palavras estão 
ficando dentro deste recinto, elas não passam deste recinto! Este plenário é 
cada dia mais esvaziado de notícias. Na proporção em que se aumenta o volu
me físico do Coógresso Nacional, diminui a SUbstância de sua produção, em 
virtude da pouca repercussão lá r ora do nosso trabalho. Mas deixo aqui, para 
o exame dos pósteros, o meu protesto contra essa atitude que não é a primeira 
- dirigida ao Deputado Marcelo Cerqueira. 

Todos nós sabemos que o Deputado Marcelo Cerqueira, desde 1964, é 
advogado de quantos tenham sido perseguido pela chamada Revolução de 
1964. 

O Deputado Marcelo Cerqueira, ainda recentemente, patrocinou a causa 
da ex-presa política Inês Etiene Romeu, e é provâvel que essa onda de violên
cia contra sua pessoa e agora contra a sua ramília, provenha da utilização de 
um direito que é líquido e certo, o de apurar a tortura, que não tem nada a ver 
com anistia, sobretudo a tortura praticada em presídio particular, como é o 

'caso da casa que foi identificada em Petrópolis onde, por 90 dias, Inês Etien
ne Romeu sorreu toda sorte de torturas. 

O Deputado Marcelo Cerqueira deve estar pagando por defender os di
reitos da pessoa humana. Essa central de violência, que tem sede aqui em 
Brasília. essa central de violência estâ abrangendo todos os Estados da Fede
ração. E raro o Estado onde hoje não __ se verifica uma atitude de violência 
aberta dos órgãos ofiCiais contia nos~os companheiro~ partidários. 

Seria aqui cansativo enumerar, mas cada dia estamos recebendo as co
municações. Agora mesmo- e isso jã_roi.denunciado aqui no Senado- no 
Ceará, rorja-se todo um processo contra a Deputada Maria Luiza Fontenelle 
e suas companheiras de trabalho no escritório do PMDB, por única e exclusi-

vamente derender a causa dos oprimidos; monta-se ou faz-se toda uma mon
tagem para enquadrá-la na Lei de Segurança Nacional. 

Sr. Presidente, manirestando a minha repulsa por atas dessa natureza e 
responsabilizando o Governo de Brasília por todos esses atentados, quero 
ainda acrescentar que qualquer coisa que venha a acontecer à esposa e às 
_duas filhas Qo_ Deputado Marcelo Cerqueira só terão um responsável: o Chefe 
desta infeliz Nação, 

O Sr. José Uns (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. TEOTON!O VILELA (PMDB - AL)- Pois não. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)---:- Nobre Senador Teotônio Vilela, é claro 
_que não podemos concordar com a colocação de V. Ex• quando responsabili
za o Governo por crimes dessa natureza. Por outro lado, gostaria de me soH
darizar cdm V. Ex• pelo protesto que raz nesta Casa contra aqueles que, irres
ponsavelmente, praticam a tos dessa natureza. A maioria, por minha voz, la
menta e repudia esses a tos que aconteceram e se solidaríza com o Deputado 
Marcelo Cerqueira, porque atas dessa natureza não poderiam jamais partir 
de pessoas conscientes; o Governo também protesta contra esses a tos e, certa
mente, procurará os responsáveis, para puni-los de acordo com a lei. 

O SR. TEOTÜNIO VILELA (PMDB- AL)- Ouço o aparte de V. 
Ex~, nobre Senador. Sei que, por dever de ofício, V. Ex•, solitário no· meiO 

-desta imensa e gloriosa Bancada, tem que dizer alguma coisa. Mas nós jâ ·sa
bemos que o Governo não tem muito o que dizer a respeito disso; ele não tem 
mais nem muito o que dizer a respeilo dele. Tanto isso é verdade que ontem, 
aniversário da atual situação de poder, o que nós assistimos-de mais vulto roi 
a Ordem do Dia do Brigadeiro Délio Jardim de Matos, ... 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS)- Poética! 

O SR. TEOTONJO VILELA (PMDB- AL) - ... que no meu entender. 
se não fosse poética, seria, em última análise, um achincalhe à criatura hum:i
na, que foi o deboche que ele usou sobre o Sr. Luiz Carlos Prestes, um ho
mem com mais de 80 anos de idade, hoje praticamente afastado da vida polí
tica, sem nenhuma liderança, sem nenhum posto, que lutou -lutou errado; 
não é o caso de se fazer agora, o julgamento do Sr. Luiz Carlos Prestes. Entre
tanto, a Ordem do Dia do Sr. Brigadeiro Délio Jardim de Matos, um dos 
arautos da abertura democrática é de uma Contundêndã ffioral contra o velho 
batalhador, que dói no peito~ E: não ter mais- ó que dizer. É não ter mais o que 
dizer, ao longo de 17 anos, senão culpar, senão agredir a um homem de 84 
anos de idade; não teve mais aquilo que fazer. 

O Sr. José Uns (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. TEOTON!O VILELA (PMDB- AL)- Pois não. nobre Sena
dor. 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- Nobre Senador Teotônio Vilela, V. Ex• 
me faz uma injustiça quando alega que eu teria que dizer alguma coisa. Eu 
julgo que V. Ex' também teria que dizer alguma coisa, porque estâ exatamen
te na posição oposta. 

O SR. TEOTQNIO VILELA (PMDB- AL)- V. Ex• não estâ obriga
do; eu estou, porque sou rerido. V. Ex• não está ... 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)~ Não foi rerido e ao que se sabe não 
roi quem feriu. 

O Sr. José Uns (PDS- CE) - Não acredito que num Parlamento de 
homens livres haja, realmente, alguém obrigado; nem V. Ex• nem eu estaria
mos obrigados .. 

O SR. TEOTONIO VILELA (PMDB- AL)- Não! V. Ex• pode não 
ser obrigado a fazer nada, mas eu me sinto obrigado, pelas minhas convicç-ões 
políticas, a me sentír ora atingido, ora não atingido, a derender ou a não de
render um companheiro; é obrigação do meu oficio de Senador. 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- Se_ V. Ex• se julga no direito, também me 
poderia julgar eu. Mas quero dizer a V. Ex' é que os homens não devem ser 
julgados pela idade; os homens devem ser julgados pelos atas. Não pense V. 
Ex~ que a idade ... 

O SR. TEOTON!O VILELA (PMDB- AL)- Eu concordo, subscre
vo, assi_no em baixo o _que foi dito. Se~. Ex• não tem nenhum rt(Speito por um 
homem que tem 84 anos de idade. ou 85, e acha que ele está em condições ple
nas, f'ísicas, ou intelectuais, até mesmo biológicas, psicossomáticas de dialo
gar com V. Ex•, então, perdão, nobre Senador, V. Ex• não enxerga a criatura 
humana na sua integridade, V. Ex• quer também debochar e eu me recuso a 
que no meu modesto discurso V. Ex• se monte em cima de uma criatura que, 
no meu entender, não concordando com ele, merece o meu respeito. 
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O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• me desculpe, eu não quis nem 
ofender a V. Ex• e nem àqueles que expendem livremente as suas idéias. 

O SR. TEOTONIOVILELA (PMDB- AL)- V. Ex• é dos tais que pi
sam no pé e pedem desculpas. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Mas V. Ex• também nos ofende, V. Ex• 
nos julga com os. seus critérios, com os próprios critérios de V. Ex•-0 que que
ro dizer ao nobre Senador é que, realmente, o homem passa à História, corno 
bem disse a V. Ex•, inclusive através dos Anais desta Casa. Mas saiba V. Ex• 
que V, Ex• não vai ser julgado pela idade; V, Ex• vai ser julgado pelas suas po
sições, em qualquer momento da vida de V, Ex• 

O SR. TEOTONIO VILELA (PMDB - AL) - Não estã em causa, 
aqui, a minha posição. V. Ex'- está desvairando. Realmente, não tem mais o 
que dizer. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) -Permite v: Ex• um aparte? 

O SR. TEOTONIO VILELA (PMDB- AL)- Ouço o nobre Senador 
Pedro Simon. - -

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Primeiramente, o importante é 
voltar, nobre Senador, ao fato concreto. V. Ex• diz muito bem: choCaram a 
Nação as notas e os discursos feitos ontem, nos 17 anos de aniversário da cha
mada HRedentora". V, Ex• não estã fazendo a defesa do Sr. Prestes; não há 
motivo para isso e nem é itosso interesse -maS chocou que o Ministro só tenha 
encontrado, como razão de ser, no seu pronunciamento, no aniversário da 
HRedentora" ... 

O SR. TEOTONIO VILELA (PMDB- AL)- Porque existe o Sr. Luiz 
Carlos Prestes. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS) - ... quando nos anos anteriores fala
vam em desenvolvimento, na Revolução brasileira, no progresso, na cultura, 
no milagre brasileíro, o combate à corrupção e tudo mais, agora não têm uma 
linha sobre nada. E1 na frase final: .. Quem sabe faz a hora, não espera aconte
cer." É uma frase sobre a qual o Sr, Ministro deve uma explicação à Nação, 
porque nessa hora de acontecer tem acontecido muita coisa. 

O SR. TEOTON!O VILELA (PMDB- AL)- E, além do mais, é um 
plágio. - -

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Mas, mesmo sendo um plágio, o 
que ele quis usar, para dizer o quê? .. Quem sabe faz hora, não espera aconte
cer"; se é a nível dos compromissos da Revolução de março, faz 17 anos que 
eles não sabem, porque ainda não aconteceu. Mas, houve uma coincidência 
dramática, entre a afirinat1va do Ministro - não que eu queira dizer nenhu
ma coinddênciã, qUe não há, ou melhor dito, nenhuma ligação que não há
maS, aconteceu a bomba na Tribuna da Imprensa_ e aconteceu a bomba na 
casa do Deputado Marcelo Cerque1fa. V. Ex•, com· a autoridade de um ho
mem que se impõe à Nação, de atitude vertical, hoje na Oposição, ontem, no 
Partido do Governo, mas defendendo os princípios pelos quais sempre lutou, 
V. Ex• estã na mesma posição que a Nação inteira está. Dificilmente teria ·al
guêm, nessa hora, que falasse pela Nação brasileira, com m.ais autoridade, 
nesta Casa. do que V. Ex• O Brasil espera uma resposta, porque houve os 
atentados, começando com bombas de efeito moral e terminou na morte, na 
OAB. Começaram os atentadós na casa d"e Deputados e como vão terminar? 
A verdade é urna: O Governo tem condições de agir. Agir, não age. Disse bem 
V. Ex•, o comandante do II Exército chama a imprensa do País inteiro para 
mostrar as armas que poderosas organizações clandestinas de esquerda do 
Brasil teriam trazido, via contrabando, dos Estados Unidos. Para issó, reúne 
a Nação inteira para chamar a atenção. Agora, o que apuraram, o que trou
xeram, o que concluíram com relação a esses atentados, que lá já se vão dois 
anos e o Presidente da República disse que haveria de encontrar os responsá
veis, doesse a quem doesse? Até agora nada! Nada, nem urna palavra, pelo 
contrário: um General, debochando, lançando a dúvida de que talvez fosse o 
próprio diretor da Tribuna da Imprensa que tivesse sido o responsável; um re
presentante da Previdência SOCial, quanâà foram lhe perguntar o que ele 
achava do atentado, ele respondeu que era lastimável, porque as máquinas já 
pertenciam à Previdência, porque era patrimóniO da Previdência. Reparem a 
frieza de uma autoridade, na hora de um ateritado Conti-a um órgão livre, um 
órgão da tradição da Trlbund da Imprensa, eJe]astimou que 9 patrimônio da 
PrevidênCia Social tivesse sido atingido, porcfue aqUelas máquinas iriam per
tencer, através de medida judicial, ao patrimõnio do Governo. Nessa hora, é 
duro, é duro estarmos aqui, vimos o aparte do ilustre Senador Murilo Bada
ró, o aparte, agora há pouco, do Senador José Uns, que teve que se retirar do 
plenário, e fica o Governo sem nenhum Senador, em plenário, neste momen
to! 

O SR. TEOTONIO VILELA (PDS- AL)- Deve ter sido requisitado, 
porque era o único. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Até na Presidência, honrando a 
Presidência está, neste momento, um Senador da Oposição. Numa hora 
como esta, num momento corno este, e só estâ aqui a representação da Opo
sição, porque o Governo, porque a sua Bancada silenciou, e um silêncio dolo
roso, quando o Presidente do Partido, Senador José Sarney, falou, de boca 
cheia, que o Presidente da República entregou, agora, para o PDS, a con
dução da causa política. 

O SR. TEOTONICO VILELA .(PDS - AL) - E qui estâ o PDS. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB -RS)- E a resposta do Presidente daRe
pública estamos tendo agora: nem um Senador, nem sequer presidindo ostra
balhos desta Casa. 

O SR. TEOTONICO VILELA (PMDB - AL) - Muito obrigado, 
nobre Senador. É. profundamente melancólico que, ao se debater assunto de 
tamanha relevância, como é a onda de terror e de violência, onda essa, ex
pressa por mil formas - não é só a bomba na casa do Deputado Marcelo 
Cerqueira; não são só os encapuzados e as bombas que incendiaram a Tribu
na da Imprensa: não é só a Lei de Segurança Nacional, pegando nas suas ma
lhas os parlamentares, os estudantes, os operários; não é só a intimidação por 
mil formas e meios; não é só a corrupção, carnpeando largamente, gloriosa
mente, em todas as repartições públicas deste País; é a irresponsabilidade, a 
irresponsabilidade total, no seu sentido concreto, legítico, estrito. Não existe 
poder neste País; existe um grupo que tem todas as características de escuso, 
manobrando na penumbra sobre a coisa brasileira, sobre o próprio brasileiro, 
mas que 11:ão s~ defronta lealmente com as coisas brasileira. 

Ê uma hora realmente triste, amarga, dolorosa, onde só se conhece o 
dedo do Governo ou a presença do Governo através de uma infelicidade 
pública ou particular. Daí por que responsabilizo o Governo, responsabilizo 
o Palácio do Planalto, porque ele sabe das coisas, sabe sim das coisas, sabe dt 
tudo que está ocorrendo. E, bem disse o Senador Pedro Simon, ainda hã pou 
co: os longos anos do General João Baptista Figueiredo, à frente da comuni
dade de informações, não lhe dá o direito, hoje, de desconhecer o que estâ se 
passando no País. Mas, Sua Excelência tem tempo e tem informantes para sa
ber da tramitação de um projeto particular de um adversário político e man
dar deter o projeto depois de aprovado, fazendo discriminação ccmstitucio
nal. E o diretor de um estabelecimento bancário sentir-se na infeliz condição 
de ter que comunicar ao seu cliente que, embora aprovada a operação, rece
bera ordens do Palácio do Planalto para que os recursos não fossem forneci
dos. 

Como é -que se sabe de coisa di:sta ordem e não se sabe de encapuzados 
que entram dentro de um jornal para explodi-lo'! Como não se sabe de quem 
·arma, sistematicamente, núcleos de tei-ror por tódo o País? Como não sabe? E 
para que servem, afinal, os milhares e milhares da comunidade de infor
'mações? Se o Governo não está à altura de nos responder, diante de todos es
ses atentados. se ele não tem condições de nos responder, por que pede diálo
go? Então, este diálogo é urna farsa. É para encobrir a impunidade, a irres
ponsabilidade, a incapacidade? 

É necessãrio pensar nisso, Sr. Presidente. A hOra é-dura e difícil. E: preci
so que cada um de nós assuÕ:ta a responsabilidade por este momento da His
tória. Se a crise econômica ê a maior da nossa História, como disse o General 
Presidente da República, João BaPtista Figueiredo, a crise moral, a ciise ética 
é a maior de todos os tempos. E, é essa que está corroendo o sistema governa
mental; é essa que destruiu todas as fibras da máquina administrativa; é essa 
que aniquilou o sentido de autoridade dentro deste País. A autoridade se 
apresenta para oprimir, para perseguir, para ostentar a sua condição de po
der, não para proteger, não para servir aos intereSses da comunidade. ~ por 
isso que a comunidade brasileira, é que a sociedade _brasileira estâ totalmente 
desamparada. É só verificar como estão equipadas, hoje, as polícias de todos 
os Estados._ Elas estão equipadas, hoje, para lutar contra a sociedade, contra 
os organismos da sociedade: é o estudante, é o operário, é o próprio empre
sário. Não estão aparelhadas para procurar os bandidos, para procurar os as~ 
saltantes. Não. Podem notar e fazem uma investigação. Ela está organizada 
para se movimentar contra toda e qualquer manifestação da sociedade. E 
como ela é rápida em aparecer, Como ela é iâ.Pida para cercar, como no fim 
da serilana passada, os estudantes secundaristas no meu Estado, que solicita~ 
raro uma audiência ao Secretário do Interior e, de repente, todo o quarteirão 
estava cercado pela polícia! A polícia que não prende ladrão, a polícia que 
não prende assaltante, 

E mais, e o pior, e o mais grave, neSsa escalada terrorista, é a palavra dos 
próprios ministros militares. 
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Esta Nação está estarrecida, assombrada, em ver, a cada dia, pronuncia
mentos que não recomendam a instituição. A minha palavra, Sr. Presidente, é 
a de um Senador da República que lfâ quatorze anos freqüenta esta Casa e la
menta, nesta tarde e neste instante, que este Senado não tenha mais sistema 
nervoso. 

Estamos assistindo impassíveis, de olhos vendados, a destruição de uma 
nação. Estamos assistirido impotentes o extermínio de 481 anos de luta para a 
formação de um país. Todas as diretrizes assentadas pelo sistema ministerial 
estão destruindo, a cada dia, a vida do cidadão brasileiro. 

É o meu Nordeste, Sr. Presidente, com 8 milhões de desempregados, 
grande parte pela seca, grande parte pela recessão econômica; é São Paulo 
com 8 milhões de bóias-frias, população que representa nações! O bóia-fria, 
em São Paulo, é uma violência ambulante, pela falta de direito ao trabalho, 
pela falta de conforto, pela falta mínima de lazer, o lazer da casa, porque não 
tem casa. 

Em cima desse montão de coisas tristes, de I 8, 20, 25 milhões de menores 
abandonados, de 15 milhões de pais desempregados, vai o Governo e declara 
que estamos cercados por comunistas e que, por isto, n-ão se faz nada. Vai um 
general à televisão e exibe armas, dizendo que aquelas armas estão chegando 
para um possível levante comunista dentro dO-País. 

Onde está o respeito à Nação? Quando que qualquer um pode chegar à 
televisão, aos-ineios de comunicação, e intfa-nqtrilizar os que trabalham? Que 
direito tem ele? De que poder dispõe? 

Hã um poder maior, Sr. Presidente, é o do cidadão trabalhar. E até isto 
está sendo impedido, infelizmente, nesta Nação. Ora porque é o próprio Mi
nistro do Planejamento que faz a propaganda do não trabalho, mandando 
que se deposite dínheiro em cadernetas de poupança que remuneram 10, 15, 
20, 100 vezes mais do que o trabalho do dia a dia de cada cidadão. Ora, são os 
órgãos oficiais, perseguindo aqueles que querem trabalhar, criando proble· 
mas de toda natureza, interceptando projetes, como se intercepta uma corres
pondência, utilizando de todas as formas inícuas de se sustentar no poder, 
para dizer que é poder. Não é poder. O que estamos assistindo é uma sobre 
vida de poder. E toda sobre vida apela, inexoravelmente, para toda sorte de 
expediente, inclusive para o terror, inclusive para a viOlência, inclusive para o 
incêndio da própria nação! 

Peço a este Senado que amanhã acorde, que amanhã se levante e sinta a 
responsabilidade desta hora, e que este Plenário passe a discutir, com a cober
tura dos meios_de comunicação deste País, todos os grandes problemas graves 
desta Nação. Não é querer se empolgar o momento através do diversionismo 
ou da ameaça de leis casuísticas d~ prorrogação de mandatos, de toda onda 
de coisas inócuas que são levantadas, a cada instante, que disfarçar a des
graça em que já se encontra este País. Mas, parece que é isto o que se discute, 
parece que é nisto em que pensa exclusivamente o poder. E dentro desta onda 
div1sionista, estamos, infelizmente, mergulhando, andando a reboque. Em 
vez de nos unirmos, nós da Oposição, nuni bloco de resistência democrática, 
para enfrentar, custe o que custar, o desvario do poder. 

Sr. Presidente, envio, daqui, à família do Deputado Marcello Cerqueira, 
a minha mensagem de sentimento, a minha mensagem de solidariedade. Não 
é solidariedade no câncer, não é a solidariedade no desespero, não é a solida
riedade na desesperança. h a. solidariedade no futuro, porque creio nas bases 
deste País. Sei c:jue há uma nação nascendo de baixo. Não creio muito no que 
está em cima, mas no que está nas cepas sociais~-n-cil meios do trabalho, este 
trabalho alarmado pelas próprias autoridades, __ Sei qu-eestã Nação muda, e es
tá mudando, e a infelicidade nossa está em não percebermos os graus desta 
mudança, em não estarmos liderando esta mudança. E desaparecemos, sim
plesmente, biologicamente, como bichos na selva, sem termos condições de 
utiliza-r a nossa razão, a nossa _inteligência, que era o nosso dever, no aprimo
ramento dessa transformação. Creio nessa transformação. Creio no futuro do 
meu País e, daí, a minha solidariedade à esposa de Marcello, às filhas de Mar
cello, neste momento, em que o terror invadiu não só o seu lar, mas o seu 
quarto de dormir. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival ~aptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS -SE. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Uma das metas prioritárias da SUDEPE era estabelecimento de con
dições de continuidade e permanência para o Plano Operativo oriundo do 
Programa de Pe5:quisa e Desenvolvimento Pesqueiro do Brasil- PDP, cria
do em 1967, em virtude de Convênio InternaciOnal i"hinadO ·entre o Governo 
brasileiro e a OrganiZação das Nações Unidas para Alimentação e Agricultu
ra- FAO, atravesaOPfõgrama das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD). 

Esse objetivo da SUDEPE logrou ser atingido em conseqUência do De
creto n9 85.394, de 25 de novembro de 1980, que transformou o referido Plano 
Operalfvo em Instituto de Pesquisa e Desenvolvímento Pesqueiro, como uni
dade organizaciOnal da estrutura básica de autarquia. 

Com essa providência racionalizadora, tornou~se depois possível, graças 
à proposta do Ministro Delfim Netto, aprovada pelo Presidente João Baptis
ta Figueiredo, no sentido de ser autorizada, em caráter de excepcionalidade, 
face ao disposto no Decreto n9 84.817/80, a inclusão dos Servidores do Pro
grama de Pesquisa e Desenvolvimento Pesqueiro- PDP, em uma Tabela Es· 
pecial. vãlida pelo período de dois a-nos, no decorrer do qual os mesmos se 
submeterão a concurso público, ficando a aludida Tabela automaticamente 
extinta no término deste prazo. 

Coube ao DASP sugerir a fórmula ao Ministro Chefe da Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República- SEPLAN, em virtude da expo
sição que o Superintendente da SUDEPE, José Ubirajara Coelho de Souza 
Timm encaminhou ao Doutor José Carlos Soares Freire, Diretor-Geral do 
DASP, solicitando providências que possibilitassem uma solução concreta de 
vital importância para o eficiente desempenho dessa autarquia carente dos re
cursos humanos qualificados, ameaçada de reduzir suas atividades na hipóte
se- em que a força de trabalho daquele aludido Programa- PDP, fosse dis
pensada em 1980, face a proibição relativa à contratação de pessoal e às medi
das de contenção dos_gastos do Setor Público, conforme os dr~sticos disposi
tivos do Decreto n' 84.817, de 18 de julho de 1980. 

Essa digressão tornou-se necessãria à guisa de justificação desta ligeira 
comunicação. 

Refiro·me eSpecificamente ao fato de que, finalmente, o DASP, com o 
apoio da SEPLAN; conseguiu resolver o grave impasse que vinha perturban
do o funciona-mento da SUDEPE, ameaçada de paralisar suas atividade, se 
porventu-ra não ocorresse a solução consubstanciada na Tabela Especial, 
constante de 879 empregos, dos quais 268 de níveis superiores a 611 de níveis 
médio. 

É, portanto, com a maior satisfação, que venho felicitar os 879 Servido
res da SUDEPE que seriam afastados a p·artirde 31 de dezembro de 1980. 

A solução do complexo problema veio tranqUilizar as familas desse nu
meroso contingente de Servidores capacitados. 

O assunto teve, finalmente, um di:sfecho favorável dentro dos parâme
tros e exigências da rigorosa legislação pertinente. 

Em face do ato do Presidente João Baptista Figueiredo, que aprovou a 
proposta do Ministro Delfim Netto, congratulo-me com o operoso Superin
tendente da SUDEPE, Sr. José Ubirajãra de Souza Timm, com o eficierite Di
reter de Pessoal, Sr. Qswaldo GuY de Souca Machado, e, de maneira especial, 
com o ilustre Diretor-Geral do DASP, Ministro José Carlos Soares Freire, 
autoridades que se associaram para obter uma solução de importância decisi
va para melhor funcionamento da SUDEPE. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Murilo Badaró. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

No último domingo completei a 157• cidade mineira por mim visitada, 
dentro da estratégia traçada de ir aos 722 municípios de meu Estado. Em to
das elas realizo debates _com as lideranças do PDS e autoridades municipais, 
onde são analisados e examinados os temas mais palpitantes da realidade bra
sileira, identificados os problemas estaduais e, de forma sempre candente, 
submetidos a discuss-ões os anseios, reivindicações e frustrações das microrre
giões em que se inserem aquelas comunidades. 

O resultado deste esforço, que exige a um só tempo energia, vigor físico, 
organização, disciplina e determinação, tem sido o de mobilizar o partidO 
com vistas às eleições gerais de 1982, despertando suas energias e potenciali
dades que ensejarão à agremiação- a vitória no pleito. 

Tenho dito e repetido nessa peregrinação, que recebe em Minas os me
lho~e_s _aplausos e estímulos, da importância das eleições de 82, pois elas signi
ficam õ coroamento do projeto político do Presidente Figueiredo, que jurou 
fazer ~o Brasil uma democracia. Ademais,_ considero indispensãvel promover 
o forfãlecimento dos partidos, como base de transcendental importância pãra 
construção do regime democrático, eis que a reforma partidária que se pro
cessa no País não_se fez com o propósito menor de trocar as vestimentas dos 
antigos partidos. Ao contrário, o que se quer é construir no Brasil partidos 
fortes, estãveis, organizados e eficient~s capaZeS de exercerem de forma com
petente a intermediação entre a sociedade e o Governo. 

Além disto, busco as bases do PDS para formalizar minha candidatura 
ao Governo do Estado, pelo PDS, na certeza de que, com o retorno ao siste
ma -das eleições diretas para governador, nenhuma candidatura será consoli-
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dada sem que sobre ela a convenção do partido opine. Isto significa -que a 
convenção é a última instância desse processo, sendo excusado dizer que nin
guém brotará das articulações reservadas ou dos conciliábulos secretos, o que 
poderia levar o partido a uma catastrófica derrota. 

· Essa jornada, Senhor Presidente, que me levará aos 722 municípios mi
neiros, está me proporcionando rica experiência e valiosa soma de infor
mações. Na última semana, por exemplo, estive na região sul-mineira visitan
do municípios do conhecido e romântico Ramal de Pau D'Água, denomi
nação dada às cidades que margeam a ferrovia extinta. Fui a Caxambu, Aiu
ruoca, Carvalhos, Bom Jardim de Minas, Arantina, Seritinga, Serra rios, Bae
pendi, visitando mais Conceição do Rio Verde, São Bento Abade e Cruzília. 

Recebi sugestões, apelos, no sentido de não permitir, por exemplo, que 
sejam retiradas as linhas de eletificação da Rede Ferroviária C~ntro-Oeste da 
cidade de Minduri, que seriam transplantadas para a Bahia, ficando o trecho 
servido por locomotivas diesel. Esta noticia, a ser verdadeira, pareceu-medes
cabida e incoerente, sobretudo em momento que todo o Brasil busca formas 
de economizar cumbustível. 

· Criticas,foram feitas à politica econômica do Governo com referência à 
agropecuãria, setor que se mostra pouco dinâmico e descapitalizado. 

Recebi várias reivindicações, que· estou encaminhando aos órgãos do 
Governo estadual e federal, em favor de hospitais, serviços de água, cons
trução de rodovias, etc, tudo demonstrando que é grande anseio por maior 
participação no processo de elab9ração da vontade política da Nação. 

Confesso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que estou vivendo um tempo 
excitante e fecundo. Se não bastassem o conhecimento minucioso do Estado, 
a visão de regiões que se marcam por sua extraordinária beleza, a permuta de 
vivências e experiências Com homens que são modestos--e sábios, o sentir e o 
pulsar de que democracia se faz no calor do combate pelo fortalecimento das 
instituições, o enriquecimento de meu acervo pessoal de informações as mais 
minudentes, e, finalmente, a identificação de soluções para problemas que se 
eternizam no Estado, hã ainda como prêmio final desta empreitada fascinan
te o grande número de amigos que vou deixando nas pecjueriinas cidades visi
tadas, que se esmeram em provar que seu calor humano e cordialidade são 
bases e cimento da unidade cultural e política de Minas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Lê o segtiinie discurso.) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Ao aproximar-se o dia I 'l de maio, quando passarão a viger os novos 
níveis salariais nó País, as classes trabalhadoras deixam-se envolver por uma 
natural expectativa quanto ao Mínimo a ser fixado pelos setores governamen
tais competentes. 

No Norte e Nordeste, especialmente, registra-se uma inusitada preocu
pação em relação ao cumprimento da norma constante do artigo 19 da Lei n9 
6.708/79, segundo a qual se deve processar "a gradativa redução das regiões 
em que se subdivide o País, a fim de ser alcançada a unificação salarial no ter
ritório brasileiro.'' 

Autor daquele dispositivo salutar --parcialmente vetado pelo Presiden
te da República, na parte concernente à prefixação da data para se atingir a 
almejada Unificação- venho sendo constantemente instado a me manifestar 
em tomo da viabilidade da medida, cuja execução efetivamente se iniciou a }9 

·de Maio de 1980, sob os aplausos das lideranças sindicais daquelas duas 
Áreas- exatamente as que detêm, entre.Dós, o menor índice de renda perca
pita. 

Anteriormente, eram Quatro as Sub-Regiões. aié que o caput do artigo 
- de interpretação clara, inadmitindo qualquer protelação escusa por parte 
da tecnoburocracia oficial- impeliu o Ministério do Trabalho a reduzi-las a 
três, em expressa obediência a uma preceituação legal de extraordinãrio al-
cance sócio-econômico. -

Entende-se, por isso, ser imperiosa a cOntinuidade de atendimento do 
que determina o mencionado artigo ·(19), chegando-se, agora, a DUAS re
giões, com a Unificação inserindo~se entre a grande conquista de milhões de 
trabalhadores a ser consagrada no exercício de 1982. 

Destaque-se que a elogiãvel providência volta a ser discutida num mo
mento em que as atenções nacionais se concentram no Polígono das Secas, 
cuja população defronta-se com desconcertante adversidade climática - ora 
a carência de chuvas, ora exageradas quedas pluviométricas, inUndando cida
des e levando ao desabrigo milhares de famflias. 

O propósito do Poder Central de aquinhoar significativamente o Nor
deste- a ser reiterado no dia 3, pelo próprio Chefe da Nação e nove de seus 
Ministros, presentes à reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da 
SUDENE- não pode deixar de alinhar, entre as metas prioritárias; a da uni~ 

ficação Salarial, incluída no texto de um Diploma que resultou de longa bata
lha empreendida pelo operariado brasileiro. 

Naturalmente, as pequenas e médias empresas que se acham localizadas 
no Norte e Nordeste terão que receber, na fase de implantação do Salário 
Mínimo unificado, a ajuda financeira do Governo. iepresentada por linhas 
especiais de crédito, a fim dC que possaiD.enfl-entar. sem qualquer descompas
so·esti'Utural, os novos encargos com o pagamento do respectivo quadro de 
empregados. 

O Congresso, por suas duas Casas, respOnsável que foi pela histórica ini
ciativa, intrOduzindo-a em nossa legislação trabalhista, deve vigilantemente 
empenhar~se em prol do cabal cumprimento do art. 19, para que possa mere
cer o reconhecimento de todas as categorias p_rofissionaís ·que se beneficiarão 
com a vigência daquele preceito constante da Lei n9 6.708/79. 

Por sua vez, o Primeiro Mandatário projetaria a sua gestão junto às co
munidades trabalhad.oras do Norte e Nordeste, sobretudo ao aplicar, sem 
qualquer embargo procrastinador, um princípio legal que teve a inspirá-lo as 
sãbias diretrizes de justiça social. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente: 
{Muito bem) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUiller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Cabe-me a honrosa e sublime missão de, como representante de Minas 
_Gerais, no Senado Federal, dizer das tradições dos valores culturais e espiri
tuais do nosso Estado, e fazer consignar, em alto relevo, nos Anais desta Casa 
Maior do Povo- Senado Fedei-ai- o traiiScurso do Ano Centenário de nasM 
cimento de Dom Frei Inocêncio Engelke que a Diocese de Campanha deu iníM 
cio em 28 de janeiro, próximo passado, na Catedral, em presença de todo o 
clero e de imensa afluência popular. 

Essa concelebração solene, presidida por S.Ex'" Reverendíssima o Sr. Ar
cebispo Metropolitano de Pouso Alegre, Do~ José D'Ãngelo Neto, teve 
além das significativas presenças de Dom Antonio Afonso de Miranda, Bispo 
Administrador Apostólico da Diocese, Dom Benedito de Ulhoa Vieira, Arce
bispo de Uberada.e Dom José Costa Campos, Bispo de Divinópolis, e o ora
dor especialmente convidado pelo clero, Mons. DomingOs Prado Fonseca, 
Reitor do Seminário Maior. 

Várias e expressivas serão as celeóraÇões durante este ano que hão de 
marcar este CentenáriO na Diocese de Campanha, não só comO a mais justa 
evocação a mem6ria do grande e humanitáriO Bispo, como- também - acre
ditamos - pelo reconhecimento e reverência às suas idéias, ao seu trabalho 
objetivando ~empre, em liminar às reformas, a execuç_ão de um programa 
m_ínimo de ação social, como no_s revelaram os s~plementos enviados pelo 
Ilustrado Cônego Arnaldo Jerônimo da Costa, ·coordenador das Comemo
rações. 

Em denso pronunciamento quando da abertura da Primeira Semana RuM 
ralista, instalada em Campanha a lO de Setembro de 1950, Dom Inocêncio
com a lucidez e visão que o caracterizava - se reportou ao pensamento do 
Papa João Paulo II, quando, ainda, Monsenhor Montini, em nom·e do Santo 
P_adre, escrev:~-~- aos participantes da 37• Semana Social de França, reunida 
em Nantes: 

"Comq poderá haver paz enquanto existirem famílias a que fal
tam os bens necessários para viver"? 

Com fulcro nessa aferição histórica, também iridagava a sensibilidade de 
Dom lnocencio: 

..De fato, como se poderâ pensar numa paz estável e na pros
peridade econômic<i de um País, enquanto milhões de famílias tra
balham a gleba, com seus servos, espiritualmente desamparados e 
economicamente frustrados nas suas mais justas aspirações?" 

Já preCOnizava, hâ mais de três décadas, esse notável cristão e fecundo 
Pastor Provindencial da ação e doutrina social da Igreja, cuja memória e ope
rosidade Minas Gerais referencia no curso deste ano, como pontos funda-
mentias para uma séria "reforma social agrária: -

"Humanizar, portanto, o trabalho, promover a difusão do ensino esco
lar adaptado às necessidades do homem do campo, proporcionar-lhe o ensino 
técnicoMagrícola, garantir-lhe a necessária assistêncfà médico-hospitalar, 
assegurá-lo contra os ãcidentes do trabalho e contra a velhice e invalidez, 
proporcionar-lhe o crédito rural baseado no trabalho e na honradez, facilitar
lhe o acesso à propriedade da terra para o cultivo, dar-lhe formação espiritual 
que o habilite a nortear pela fé as transformações sociais que vão surgir~·. (in 
"Conosco sem nós ou contra nós se fará a feforma rural", Disc. impres. -
1956 - Campanha - 3' edição.- fls. 9 - Dom Frei Inocencio Engelke, 
O.F.M - bispo de campanha). 
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E: insopitâvel, nesse passo, o desejo de se dar realce a dois importantes 
períodos do lapidar discurso pronunciado, em 1950, por Dom Frei lnocencio, 
face a contemporaneidade dos conceitos. 

Ei-Ios: 
"Uma enorme massa de trabalhadores sem terras e enormes 

ãreas de terras sem trabalhadores, eis o quadro terrível que estã a 
desafiar os esforços dos s_ociólogos, dos legisladores, dos órgãos téc
nicos governamentaiS e dos apóstolos cristãos." 

.. A Igreja estã alerta e pronta a emprestar toda a sua inestimável colabo
ração. nada mais fará do que o seu papel de guarda vigilante e mensageira da 
d_o_u_trinaevangélica. E nem exorbita de sua missão, quando, pela mão dos Su
mo& Pontífices, traça normas e diretrizes sObre . ·:tuestão social, em que apa
rentemente predominam problemas de ordem econômica, pois sendo os 
problemas humanos interdependentes e a pessoa humana una e indissociável, 
é a própria lei moral que se viola, quando os direitos fundamentais da pessoa 
se vêm ameaçados ou postergados." 

Peço vênla~- por--derradeiro, ao orador especial da abertura da conce
lebração eucarística do Ano Centenário de Do_m Frei lnocéncio, Monsenhor 
Domingos Prado Fonseca, para, como chave de ouro, encerrar o presente 
pronunciamento com a transcrição de primoroSos- textos de seu dfscurso, re
gados pelo talento e sublimados pela lembrança de um dos mais íntimos cola
boradores deste saudoso Pastor no trabalho nacional a que sempre se dedi
cou: 

"Há quase dois séculos a 21 de janeiro de 1787- velhos campa
nhenses, provindos de bandeiras dispersas, somados a negros escra-" 
vos sonhadores da liberdade, lançavam no ventre opulento desta 
terra a semente que se faria igreja e catedral- isto é Mãejlgreja. 
Árvore gigantesca,- cuja história bicentenária é orgulho e benção, 
:alegria e conforto, liberdade e paz, Fê, cultura." 

Aquilo que o Apóstolo Paulo traçou aos Corfntios e hoje, tão maravilho
samente se anuncia nesta celebração, cumpriu-se também nesta terra e neste 
templo: 

.. Irmãos, vós sois o e_diflcio de Deus". 
A Igreja é mais que o templo. E a Igreja espiritUal da Campanha supera 

de muito as dimensões da taipa como das pedras. 
A Igreja campanhense, parcela rica do povo de Deus pusi/lus grex, volta

se hoje, em vestes de magnificência, para as orige-ns de sua fé e exalta orgulho
samente a Comunhão de seus Santos, manifestada no desprendimento humil
de de seus_ iluminados Pastores. 

O prímeirO, na alma quanto no brasão, a confiança plena na fortaleza de 
Deus: DominUs fortitudo n_ostra. 

D. João_D_:Almeida Ferrão, austeridade e firmeza; palavra compassada e 
solene, cujos serinões inexcedíveis da Paixão traziam as considerações predí
letas de São João Crisóstomo, somadas àS antíteses de Santo Agostinho, dou
tor de sua predileção. Sermões que sempre terminavam-na saudação tradicio
nal: Ave Crox, Spes Unica. 

O segundo- Dom Inocêncio Engelke- hoje aqui reverenciado anun
ciava numa linguagem heráldica, simples e desprovida de atavios, a Virgem 
SSma- simbolizada no Lírio Imaculado e, do outro campo: os instrumentos 
de trabalho de José, o operário. Aquele que vinha para levantar as cons
truções do reino de Deus queria expressar seu ideãrio, muito mais na força do 
trabalho que no brilho da palavra. Daí a eXpreSsão síritétíca de suas armas de 
trabalho: Pax et Veritas. Paz e Verdade e com elas ele reconstruiu todo um 
bispado, em tempos difíceis e pobres. As sementes cresceram ao orvalho da 
paz e a verdade parecia fulgurar na força apaixonante de seus olhos lumino
sos e azuis. 

Ao Evangelho desta Missa, lemos pericope terna, divina e docemente hu
mana de São Mateus, 16, 13 e seguintes: Perguntou-lhes Jesus: "Quem é o Fi
lho do homem?". 

E as respostas que procediam de lábios retas e puros, vacilavam em bus
ca de identificaçãO: 

Uns afirmam ser Ele João Batista; outros presSentem nele o mago Elias 
que_subira aoS céus em carro de fogo; outros ainda entrevêm nele os acordes 
dolentes dos anúncios de Jeremias ... Ninguém o define. 

Mas o Senhor insiste: .. E Vós quem dizeis que eu sou?" 
Pedro- franqueza e humildade- fé e amor- intuiu naqUele instante a 

dimensão divina e balbuciou a resposta em termos decisivos: 
"Tu és o Salvador ... Tu és o Filho de Deus vivo ... " 
A palavra de Pedro, revivida nesta noite, tem olhos que desvendam o in

visível. .. 
No Filho do homem ê precisO descobrir o Fílho de Deus ... 
Seu gesto que intui, que avança e não vacifa, iornar-se-á, na -história da 

fé, o padrão excelente a dimensionar bispos e pastores. 

A festa de hoje é_ na linguagem litúrgica - festa da Dedicação. O termO 
se amplia na conotação do templo edificado_ e santificado, isto é: desta sober
ba Catedral... como dedicação também retrata a vida daquele b~spo cujas 
mãos obreiras ungiram estes- portais e derramaram sobre o mármore destes 
altares os óleos que perfumam tanto quanto santificam. 

Mas voltemos a Pedro que, ao estilo de Vieira, é a pedra que fla e a rocha 
que hoje nos prega. É ele quem melhor define a função do pontífice na Igreja 
do Senhor. E não o faz tanto em palavras quanto em atitudes claras e concre
tas. 

Bispo é coração que intui. .. 
t palavra que apoia e ilumina ... 
E AMIGO que se esquece ... 
E companheiro de jornada ... 
Ê alma cujos olhos descobrem nos filhos dos homens a fisionomia do Fi~ 

lho de Deus. 
O singular escritor Guimarães Rosa põe na boca de seu herói famoso de 

.. Grande_ Sertão-Veredas" esta constatação carregada de saudade: 

"Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do 
que outras, de recente data". 

E o personagem roseado pede assentimento ao interlocutor: "O senhor 
mesmo sabe ... ' '- como se perguntasse qual o coração humano que não se 
compraz em festejar recordações? -

"Tem horas antigas que ficaram mais perto da gente do que ou
tras, de recente data". 

Para um sacerdote encanecido no trabalho de formação sacerdotal e que 
comungou com seu bispo a paixão do Seminârio e ã paixão das vocações, 
nada mais emocionante que recordar horas antigas mais próximas do que ou
tras, de recente data. 

Nesta mesma - Catedral - quantos de nós hoje em fadigas amargas, 
desfilamos alegres e felizes, carregando nos braços estendidos a batina que 
vestiríamos, enquanto de nossos lábios, prorrompia a canção que o próprio 
bispo compusera e nos ensinara pai-a o festival de nossa vocação - "Ecoam 
no templo em doce harmonia as vozes dos homens amantes da Fé ... ". 

Foram assim horas antigas que ficaram mais perto da gente do que ou
tras de recente data. 

Sem dúvida, é nesta Catedral, hoje festejada pela sua consagração, que se 
deve recordar D. Inocêncio dos Pontificais--SOlenes e daquelas ordenações ma
ravi!' -·sas que pareciam revestir-lhe o rosto de fulgurâncias de Tabor ... 

"Tem horas antigas que ficaram mais perto da gente do que ou
tras, de recente data .. .''-

É ainda nestas naves que recordamos sua presença assídua junto ao con
fessionãrio, pregando pelo exemplo e oferecendo lições -de zelo pastoral... ou 
relembramos suas atitude em hábito cinza, como simples fiel que vinha para 
aS bêhçãOs ·ao SSmo, ou pàtà' as piedosas Vias Sacras Quaresmais ou ainda 
para as tocantes ladainhas de maio ... 

no: 
E iríamos muito longe no festival de recordações a repetir o refrão rosea-

"Tem horas antigas que ficaram muito ma:is perto da gente do 
que outras de recente data". 

Ao término destas palavras, proferidas que foram muito mais pãr3. aten
der à imposição de velhos companheiros, desculpo-me pelo julgado talvez 
pessoal e saudosista._ Não quisera falar, pois tenho recente ainda a dor e sau
dada de quem o Senhor bondosamente roubou-me dos braços para a festa da 
eternidade. 

"Sempre se corre o risco de chorar, quando se deixou cativar", A sen
tença do Pequeno Príncipe é norma e peso no mundo das relações humanas. 

Ao dar por cumprida a missão que me foi conferida, perdoem-me a con
fidência do coração: 

Nada mais justo que, ao recordar D. Inocêncio, reportarmo-nos também 
à figura querida de nosso Bispo DioceSano, D. Othon Motta, não para 
prestar-lhe homenagens, mas para simplesmente dizer-lhe da gratidão de seu 
clero, não tanto pelo muito que Fez por nós, mas pelas mãos carinhosas que 
ofereceram ao velho Bispo D. Inocêncio conforto e amparo, lealdade e amor, 
fidelida_de e grándeza. ln vinculis charitatis. Nos laços da caridade, ele pren
deu o velho pastor - carregado_ de méritos, mas trôpego e vencido. E nos 
vínculos da mesma caridade, conquistou, ao mesmo tempo, as ovelhas do 
bom pastor. 

Prazeirosamente declaro aberto o ano singular do centenário de D. Ino
cêncio Engelke, 2'<' Bispo Diocesano. É uma comemoração que não nasceu de 
circulares ou decretos cu riais. Foi recado que passou de boca em boca e reu
niu, na espontaneidade, lembranças queridas e gratidão perpétua. 
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Tributemos graças ao Senhor pelo que D. Inocêncio representou para 
esta Igreja Campanhense nos diletados 35 anos de sua passagem entre nós: 

O Seminário - grão de mostarda ... - · 
A Catedral - palavra e banquete .. . 
As Visitas Pastorais - dedicação- e fadiga ... 
A Ação Católica - conscientizaçiio c responsabilidade ... 
A Catequese - zelo e simplicidade 
As Vocações - paixão contagiante 
O Museu - Pedagogia e Cultura 
Os enCantOS da Música - Arte e louvor Divino ... 
As flores e os pâssaros ... 
As lições saborosas de São Francisco de Assis ... 
E mais que tudo, a perenidade do Sacerdócio de C~isto que El~ transfun

diu e partilhou com mais de 80 padres ordenadoS ao toque e à imposição de 
suas mãos sagradas. 

FELIZ A IGREJA QUE RECEBEU TAL PASTOR •.. 

E os que o louvam com saudades e com amor repetem o estribilho evan· 
gélico: 

"BENE OMNIA FECIT" 
ELE FEZ BEM TODAS AS COISAS." 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Concedo a palavra ao nobre 

Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Poderia parecer estranho vir abordar hoje o problema da seca, quando 
as chuvas chegaram a inundar o Nordeste. O importante, no entanto, é fixar 
bem a necessidade da ação governamental ser dirigida no sentido da apli· 
cação dos recursos disponíveis em obras de carãter permanente que sirvam 
para minorar os efeitos da Seca que constantemente assola nossa sofrida re
gião. 

A ação do Ministro Mário Andreazza, depois da sua última visita ao 
Nordeste, concluída com a queda de chuvas promissoras, revela que Sua Ex
celência-se orierita, no eQuacionamento da centenária qüestão nordestina, por 
um tratamento permanente do problema das estiagens e não apenas pela to
mada de providências episódicas, circunstanciais, meramente conjunturais, 
durante os flagelos. 

Na verdade, a seca deve ser dimensionada como um fenômeno natural, 
com tratamento especifico de acordo com a moderna tecnologia e o avanço 
dos conhecimentos ecológicos e não apenas como um flagelo social. Assim, o 
objetivo prim6iro seria dOtar a re&ião nordestina, a pãrte SCrili-áffda do seten
trião brasileiro, de uma infra-estrutura capaz de absorver a mão-de-obra dis
ponível, segundo as peculiaridades locais, atendendo às solicitações dinâmi
cas, por via da criação_ definitiva de um~ lavoura ~c?l~gica, da instalação de 
indústrias consumióoraS da mat~ria-príma local, da exploração dos seus es
coadouros atlânticos para a exportação, do processamento local das riquezãs 
minerais. 

Não se trata de pensar na solução despopularizadOra, que se aventou no 
Governo BernardCS; nem pura e simplesmente na retenção de água nos açu
des ou na exploração de poços tubulares. Trata-se de encontrar 11qvos meios 
de fixação do nordestino à sua gleba, para uma subsistência digna, de carâter 
permanente. 

Não se deve negar a importância da ação governamental do período da 
estiagem, em caráter emergencial, como remédio tópico insubstituível; mas, 
por trás dessas ações, inspirando-as e orientando·as, é preciso cuidar de pre
venir futuras seqitelás, evitando-se as migrações comuns no passado, durante 
as estiagens, para a adoção de uma política permanente, como vem sendo 
proposta e adotada pelo Governo. 

Estaremos no terceiro ano seguido do flagelo, como_ foi prenunciado 
com antecedência, até quando a duração? Em breve teremos a resposta. Seja 
ela afirmativa ou não, o trabalho do Governo deverá ser constante, visando a 
uma solução definitiva em favor dos nordestinos que vivem curtindo a falta 
de ãgua e a escassez de alimentos. 

Impõe-se, em prime1io lugar, urna tarefa permanente, orientar esforços 
no sentido de evitar a escassez principal, que é a de água, obtendo-a de poços 
artesianos, pela perenização dos rios, aguadas, açudes e barragens, com um 
sistema permanente de irrigação e abastecimento. 

Não é possível que a caudal são-franciscana, CSSa pi"odigiosa corrente pe
rene, com uma vasta rede de afluentes na região, rede parcialmente inaprovei
tada, tanto mais quanto a experiência de irrigação, em Petrolina e Juazeiro, 
nos limites de Pernambuco e da Bahia, tornou uma pequena faixa na maior 
produtora de cebolas do País, além de verduras e frutas, como a famosa uva 
Niagara. -

:1! imprescindível um esforço concentrado dos órgãos governamentaist 
após a tomada de uma decisão política, para acabar com a inominável vergo
nha de continuarmos assolados pela seca praticamente nas margens do rio 
São Francisco. Este rio, responsável pelo desenvolvimento do Nordeste, pelo 
aproveitamento de sua capacidade hidrelétrica, pode transformar-se no celei
ro da região se suas âguas forem aproveitadas em programas de irrigação. Os. 
projetas em execução estão em ritmo moroso e os recursos alocados são qua
tro vezes menores do que aqueles destinados para estes programas em 1975. 

Irrigação e captação das âguas que esbanjamos, deixando esvair-se no 
oceano são dois dos principais objetivos a serem alcançados. 

Reafirmo a necessidade de formação de profissionais em condições de 
utilizar têcnicas adequadas para captar águas das chuvas, que tenham um me
lhor conhecimento científico do solo do Nordeste, e que saibam utilizar os re· 
cursos da irrigação. 

O preparo de mão-de-obra especializada ~ prioritãrio. 
Jâ houve um plano imperial, no sentido do desvio, de leste para norte, 

daquela corrente, ou parte dela, para a perenização das nascentes do rio Ja .. 
guaribe. Talvez, no entanto, não seja necessária uma obra faraônica, quando, 
até agora, não foram convenientemente aproveitadas as potencialidades do 
uvelho Xico", no reverdejamento permanente das ãreas ribeirinhas. 

Um plano permanente para o aproveitamento agropecuário do Nordeste 
-sem falar, evidentemente, da industrialização e do aproveitamento de suas 
enormes dquezas minerais - deve transforma· a região num paliteiro, pela 
perfuração de poços, aproveitado o seu prodigi so lençol freático para a irri
gação. 

Também ê preciso redimensionar o aproveitamento dos depósitos exis .. 
tentes nos açudes, bem como esLUdar-se um plano que evite o desperdício de 
suas águas nas enchentes, quando o lençol líquido ultrapassa as paredes da · 
barragem, para sangrar-se inutilmente no Atlântico. 

Além da irrigação, é preciso cuidar do incremento à piscicultura, quando 
o peixe Joderia influir, pelo menos, em cinqUenta por cento da provisão de 
proteínas do povo nordestino, sem contar, para tanto, com a tradicional pes
ca litorânea. 

Sabe .. se que, na última seca, os prejuízos com as safras perdidas no Nor
deste chegaram a cinqUenta e dois bilhões de cruzeiros, importância que deve 
ser superad~ este ano, enquanto se prenunciam m(_lis dois de estiagem. 

O drama, no interior, tem sido o mesmo, nos últimos anos: as adminis
trações municipais clamando pela obtenção de carros-pipa, a fim de abastece

. rem os centros urbanos, de maneira precária, quando este deyeria ser um ser
viço permanente. Continua:- o- espetácuJo de núcleos inteiros dizimados pela 
esquistossomose e outras endemias, graças ao consumo da âgua contamina
da. 

A luta contra a fome, nos episódios mais dramáticos da estiagem, deve 
sugerir a críação de um sistema permanente de abastecimento, perfeitamente 
entrosado à SUDENE, a COBAL, ao Ministério da Saúde e outras agências 
goverÕamentais, da União e dos Estados, a fim de que, no auge da crise, não 
ocorram mais os espetáculos dos saques, do roubo famE:lico, confrangedor e 
degradante. 

Evidentemente, não se pode esperar que, na falta de âgua, uchovam ver
bas de emergência", quando o Nordeste clama pelo propiciamente de recur· 
sos a obras permanentes, definitivas, que combatam, eficientemente, a aridez 
da região, significando uma distribuição eqUitativa dos seus recursos hfdri· 
cos, arrancados ao subsolo, ou depositados nos açudes e distribuídos pela ir
rigação. 

Recentemente, o Senador Nilo Coelho salientou que, depois do Governo 
Epitâcio PeSsoa, o tr3.tameriio do prOblema das secas no Nordeste se tem res
tringido a socorros de emergência, a providências episódicas e conjunturais. 

Embor.a não queira. concordar com as críticas apressadas daqueles que 
consideram a seca como um instrumento político, podendo transformar·se 
numa fâbrica de votos para os governistas, forçoso reconhecer que o trata
mento do problema, até agora, de maneira assistemática e pouco profunda
quando o plano mais sério não passou de uma referência à lavoura ecológica 
no II PND -continua lançando seu desafio, enquanto a repetição do flage
lo, jã por três anos sucessivos, só pode ser encarada _como altamente prejudi
Cial" ão partido do Governo. 

Citam-se exemplos de regiões áridas- como em Israel e na Austrâlia
e semi-ãridas - como nas pradarias centrais norte-americanas, no México, 
na Itâlia e na Espanha, transformadas em terras férteis pelo engenho e es
forço humano. A coriquista do Vale do Tenessee, a partir do Governo Tru
man, transformou-o num celeiro que alimenta o mundo. A pecuária c a Cultu
ra da cana-de-açúcar, no continente australiano, já ultrapassaram a fimbria 
úmida litorânea e estendem-se rios seus pretensos desertos interiores. 

Tais exemplos demonstram que, para acabar com_? drama 4a seca, é ne
cessário vontade, determinação e coragem. porque a tecnologia jâ existe e 

--------------------
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dela tivemos prova com as missões vindas, há mais de quinze anos, de Israel, 
para indicar os depósitos de ãgua no subssolo nordestino. 

Pelas últimas declarações do Ministro Andreazza, na liberação de novos 
recursos de emergência para a região, hã indícios de que o Governo finalmen
te tomarâ a decisão política de considerar o combate à seca uma ação priori
tária, para, assim, alocar recursos suficientes à execução de obras inadiáveis. 
Sem esta decisão, continuaremos sempre na dependência das benesses celes
tes, com promessas a São Pedro e a São José, caminhando celeremente para 
uma conformação que deve ser repudiada: a de ver, de braços cruzados, a ine
xorável transformação do solo nordestino em. um vasto deserto. 

O Governo liberou 101 bilhões de cruzeiros_ para serem aplicados no 
Nordeste. Foi uma decisão tomada pelo Conselho de Desenvolvimento Eco
nômico com a pilfficipação decisiva do Presidente João Figueiredo, que mais 
uma vez demonstrou sua sensibilidade para as questões sociais. 

Em uma época na qual os recursos estão escassos e o combate à inflação 
tem que ser rigoroso, temos que reconhecer o esforço que se estâ fazendo para 
socorrer nossa região. 

~mister ressaltar, também, que as vozes das lideranças nordestinas se fi
zeram ouvir. 

Nós, que compomos o partido de apoio ao Governo, ao tempo em que 
devemos divulgar o que por ele é feito, temos o dever de nos transformarmos 
em porta-vozes daquelas populações que clamam por soluções definitivas e 
que sempre têm demonstrado confiança nos seus representantes. Não nos ilu
damos com as chuvas que caem. Os programas--de obras no Nordeste não de
vem ser suspensos pelo inverno tardio que se manifesta. As previsões de seca 
prolongada não podem ser desacreditadas. Estas chuvas que hoje caem sobre 
o Nordeste também são manifestações cíclicas do nosso clima incerto. 

Desse plano permanente e preferencial deve constar um programa de ca
pacitação técnica, ·ca-p-a:z d-e- incrementar o uso da irrigação -com a ãgua dos 
açudes e dos poços artesianos, preferentemente por aspersão - ao mesmo 
tempo intensivo e extensivO, abrangendo pequenas e médias propriedades e 
até, se for o caso, extensões maiores, em· síste-ma fundiârio especial, como 
acontece nos HKibutzim" de Israel, preferentemente instalado nas fronteiras 
vivas dos seus desertos. 

Antes das chuvas, ·estãvamos no terceiro ano consecutivo da estiagem, 
com os açudes em sua mínima capacidade, os rios vadeãveis, os poços secos. 
As chuvas caídas a partir da segunda quinzena deste mês podem encher os de
pósitos aquíferos; perdendo a maior quantidade na corrida para o Atlântico 
ou pela evaporação. Até o dia 15 de março, não havia como plantar na terra 
dura e resseguida, enquanto a folha mensal de pagamento dos flagelados se 
elevava a um bilhão e novecentos milhões de cruzeiros, atendendo a SUDE
NE, com tais recursos, pouco mais de oito por cento da população residente 
na ãrea. 

Em 1979, a SUDENE assistiu a cinqü'enta e-nove mil, setecentos e oiten
ta propriedades e, no ano passado, esse número cresceu para duzentos e qua
renta e três mil, duzentos e trinta e nove. Foram despendidos, em 1980, quase 
dois bilhões de cruzeiros para o pagamento de seiscentos e sessenta e quatro 
mil, centÓ e quarenta trabalhadores inscritos, a cerca de três mil cruzeiros por 
pessoa. 

Se, nos dois anos anteriores, foi possível custosamente, evitar o êxodo 
para o Sul e o extremo Oeste do País, este ano mais difícil se apresentava a 
contenção do movimento migratório. 

Atual incidência de chuvas no Nordeste irâ coroar o trabalho que o Go
verno executou em carãter de emergência no Nordeste, .. segundo dados do 
Ministério do Interior houve um aumento da ãrea agricultável, para pro
dução de alimentos, em cerca de um milhão e trezentos mil hectares, jâ que 
durante todo o período da seca desenvolveu-se na região do semi-árido Um 
trabalho intenso de preparo do solo que envolveu a participação de 700 mil 
famílias de trabalhadores rurais" ... Proporcionando_ emprego a esses traba
lhadores nas suas própriãs prOpriedades, o programa,evitou a migração de 
centenas de milhares de nordestinos para as grandes cidades". 

Se, na verdadç, as chuvas iniciadas na segunda quinzena de março susta
ram a inicíaHVa dos migrantes, aninlando-os de novas esperanças, poderâ 
ocorrer, mais uma vez, o fenômeno da ••seca verde", um mês apenas de chuva 
reverdecendo os arbustos xerófilos e _as gramíneas xeromorfas, para 
crestarem-se, novamente, em dois meses de canícula, insuficiente a queda plu
Viomêtrica ao sustento do plantio que prometeu, ilusoriamente, o alimento às 
famílias rurais. 

Abro um parênteses, Sr. Presidente, para dizer que se-faz necessária a 
apuração da denúncia feita por D. Aloísio que declarou "haver proprietários 
que receberam dinht:íro para pagar os trabalhadores, mas não pagaram com 
dinheiro e sim com mercadorias tiradas do fornecimento e_ por preços mais 
caros que em outros cantos". 

Sua Eminência, ao fazer esta denúncia não deveria dar este carãter ge
nérico. Deveria apontar os responsáveis para que os fatos pudessem ser apu
rados, e, no caso de serem comprovados, os responsáveis receberam urna pu
nição rígoroSa que servisse de exemplo para que outros não se atrevessem a 
explorar a miséria alheia. 

O Ministro Mário Andreazza tem repetido, insistentemente, que o nor
destino tem que conviver com a seca. De resto, o povo sabe disso, ·mesmo 
porque, repetindo-se o fenômeno climãtico, com in'sistência, durante mais de 
duzentos anos, ainda é ali que se situa uma das regiões mais densamente po
voadas do País, quase trinta e cinco milhões de habitantes em pouco mais de 
um milhão e quinhentos mil quilômetros quadrados. 

Temos salientado que Israel, o centro da Austrâlia, certas âreas da Itâlia, 
da Espanha e do México conseguem manter írivestimentos agropecuârios ren
táveis com uma queda pluviométrica entre cento e cinqUenta e trezentos e cin
qUenta milímetros por ano, enquanto, geralmente, no Nordeste, nas piores 
fases, ela de situa entre duzentos e trezentos milímetros. 

Aqueles países venceram a seca, em mais duras condições, sem as possi
bilidades de instalação de uma lavoura ecológica de grande porte, como pre
via, para o Nordeste, o saudoso técnico Guimarães Duque, recentemente fa
lecido. 

Para mostrar _como é possível transformar a região semi-ãrida do Nor
deste em zona altamente prOdutiva, cito o exemplo do município baiano de 
Juazeiro, banhado pelo São Francisco em uma extensão de cem quilómetros. 

Em sete mil quilómetros quadrados dessa ãrea ribeirinha, só hã os açu
des Pinhões, Jurema e Poções. Nos primeiros meses do ano a terra estâ resse
quida e os pastos destruídos. Mas, quando chove, vem o drama reversõ, o 
problema das enchentes, porque se avolumam os quatro grandes riachos da
quele trecho da bacía sanfrancisca_na, que poderiam ser aproveitados para re
solver o problema da seca. Bastaria fosse ampliada a experiência de irrigação 
já existente na regíão. 

O nordestíno é ·um povo sofrido, mas ama o trabalho e só em derradeira 
instância abandona a terra do seu berço. Mínimo que seja o auxílio governa
mental, permanece em sua gleba, lutando, esperando as chuvas. Nestes últi
mos dez meses, o Governo destinou aos flagelados da região, inscrítos no 
programa· de emergência, cerca de trinta e quatro bilhões de cruzeiros. 

Quanto seria necessãrio para- cOnstruir aS obras definitivas, de combate à 
seca? 

Alguém já se preocupou em fazer esse levantamento? 
Desfavorecida das esquematizações o_rçamentãrias e plantificações admi

nistrativas do poder central, a região se dessangra a cada estiagem. Agora, 
porém, o Ministro Andreazza se revela um constante lutador, mostrando rara 
tenacidade no equacionamento dos problemas da região. Tem, no Presidente 
Figueiredo, um aliado potenciaL ~a hora de fixar que o Nordeste se impõe 
como pri"oridade do Governo, até mesmo em termos psicossociais, pois conti
nua, como sempre, uma das áreas mais críticas do País. 

Busquemos iniciativas que ataquem as causas de maior profundidade do 
p{oblema, poisjâ ultrapassada a fase do simples assistencialismo. Não conse
guimos, até hoje, racionalizar o aproveitamento das áreas nem áridas nem se
cas· do Nordeste; os nossos .. oasis" nunca mereceram maior atenção para o 
seu aproveitamento racional, sem uma verdadeira política de ocupação e uso 
do solo, fora alguns esporádicos "projetes sertanejos". 

É urgente a reforma da política fundiária na região, como fundamento 
basilar do armazenamnto e captacão de âgua, da irrigação, da produção con
tingenciada de alimentos, da criação permanente de empregos. 

É da maior importância o atendimento à solicitação que nós, Senadores 
do Nordeste, fizemos em conjunto, para que se amplie o ProjetO Sertanejo, 
criando-se outros núcleos, com a implantação _de culturas agrícolas resisten
tes, nas estiagens, na região semi-árida, ou seja, uma lavoura ecológica. 

Grande número das áreas de clima semi-ãrido possui uma estação chu
vosa, de intensas precipitações, por vezes de calhas ígremes ou superfícies po
rosas, dificultando o armazenamento de água. Mas essas dificuldades podem 
ser superadas. 

José Américo de Almeida, em exposição na Câmara dos Deputados, em 
1952, já dizia: 

"Toda a água será pouca; as barragens de retenção das enchen
tes; as barragens sucessivas do mesmo rio; os aterros de estradas de 
ferro e de rodagem; os minadouras das serras: as barreiras_ dos pla
naltos; a gota d'água oculta sob as pedras." 

Por seu turno, afirmava Jorge Cavalcanti, Secretário do Planejamento de 
Pernambuco: 

"As lições recebidas do passado, contudo, induzem à conclusão 
de que a acumu!çào e a distribuição de água constituem o passo iní
cia! da caminhada em busca de melhores condições para o deserto 
semi-árido nordestino. Temos de lançar mão de todas as formas 
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possíveis de aproveitamento de recursos hídricos ao nosso alcance. 
Temos de resolver em carâter permanente, o problema do suprimen
to de ãgua para consumo humano, animal e vegetal, encontrando 
formas de distribuir em equilíbrio todo o potencial hídrico disponí
vel." 

Mais recentemente, comentava o Jornal de Brasília: 
"O N ardeste precisa ser visto sob um ângulo político em üm 

ângulo étiCo. -o primeiro diz respeito ao próprio futuro da Fede
ração, cuja uriidade sofre as ameaças latentes das desigualdades pro
fundas que a fragilizam. Sob o ângulo ético, encontraremos a visão 
de um Nordeste exaurido por uma processo histórico de transferên
cia de rendimentos em favor do centro sul( ... ) os mais pobres trans
ferindo rendimentos aos mais riCOs." 

Ora, Sr. Presidente, o orçamento do DNOCS para irrigação, em 1980, 
repito, foí de um bilhão e duzentos milhões de cruzeiros. Em 1975, a preços 
corrigidos pela inflação, foi de quatro e meio bilhões de cruzeiros. Fenômeno 
semelhante, de decadência de recursos, ocorreu- com a CODEVASF. Dos 
seus cento e trinta mil hectares projetados para rmgaçao-;quantoS foram exe
cutados realmente? 

Não podemos afastar o espectro da seca. Este ano pode ser o início de 
um período crítico, até 1985, com o clímax em 1982. Elas não são um flagelo 
repentino e singular, como um terremoto, mas quase tão regulares quanto as 
estações e apenas por imprevidência não temos enfrentado seuS efeitos. Se in
dagarmos sobre algo de definitivo, para anular o flagelo, no Polígono das Se
cas, a resposta serã negativa. 

Tinha razão Rachel de Queiroz ao dizer, recentemente: 
.. Todo o auxílio que se dá ao Nordeste é intermitente, emocio

nal e desregrado. Não se faz obra sem solução de continuidade, per
manente, sistemática e, acima de tudo, eficiente. Obra que cada Pre
sidente da República, no começo do mandato, deveria receber como 
o atleta que apanha o facho olímpico, com o dever de o passar 
adiante, aceso, terminada sua etapa de corrida''. 

Em seguida, acentuava: 
"Imaginem uma coisa: se o Nordeste fosse Holanda, e a nossa 

sobrevivência dependesse de díque"s? Ah, em vez de passarmos ape
nas pelas desgraças de uma seca periódica, já estaríamos sossegados, 
tranqüilos, muito bem afogadinhos no fundo do mar ... " 

Que o Presídente FigUeiredo apanhe o facho referido pela grande Rachel 
de Queiroz são os votos do nosso povo. 

Objetivamente, incentivando a irrigação erii ãreas de cinco hectares em 
pelo menos cinco mil propriedades, teremos mais do que duplicada a área 
atualmente irrigada -no Nordeste. Mas não_ há__ Q.rê_d_itos nos bancos o fi dais; 
nem juros acessíveis para os proprietários interessados na irrigação. 

O crédito bancário no Nordeste estâ de tal maneira restrito, que os ge
rentes regionais dos bancos oficiais nem cumPrem as deterniinações do Banco 
Central, de taxas diferenciadas para os lavradores, conforme ordenado pelo 
Conselho Monetário Nacional. O_Secretário da Agricultura de Alagoas recla
mou ao Ministro Andreazza que o próprio Banco do Brasil empresta aos la
vradores nordestinos a juros de 90 a 100 por cento ao ario, quando os sulistas 
levantam empréstimos na base de trinta e trinta e oito por cento ao ano. 

O Go"VermlâO"i;--GUíffierme Palmera dei1unciou que os estabelecimentos 
oficiais estão negando crédito para a compra de equipamentos agrícolas, sob 
o argumento de que todo o crédito disponível deve ser encaminhado para os 
setores que consomem mão-de-obra, enquanto para os pequenos agricultores 
só um pequena parte é liberada, ficando a o'utra na dependência da chuva. 

Defendendo a política econômica do atual GoVerno, reconheço que o 
orçamento monetário deste ano foi elaborado de tal maneira que não deve so
frer modificações de monta; mas estou igualmente convencido de que o dra
ma nordestino tem que sensibilizar as autoridades do setor econômlco, libera
das, com urgência, as verbas necessárias às obras inadiáveis do Nordeste e os 
recursos de emergência que permitam aos órgãos da região manter o maior 
trabalho jã feito-em período de estiagem, tanto que, neste biênio, foi evitada a 
costumeira migr"ãção. 

Eis, finalmente, algumas reivindicações inadiáveis da região: 
a) construção de 80 açudes na zona semi-ârida baiana; 
b) aquisiçâó de perfuratrizes rotopropülsoras para perfuração de poços 

em· larga escala; 
c) reativação do PRO-ÁGUA; com praZo de dez anos, juros subsidiados 

de seis anos e carência de três anos; 
d) implantação de maior número de núcleos do Projeto Sertanejo na Re

gião do Nordeste, para atender às pequenas populações rurais; 
e) renegociamento c.la dívida dos agricultores nordestinos junto aos ban

cos oficiais; 

f) concessão de amplos financiamentos aos proprietários prejudicados 
pela longa estiagem, com créditos e juros subsidiados: 

g) empresas para os flagelados, através da abertura de obras públicas, 
principalmente construção de pequenos e médios açudes; 

h) forma eficaZ e râpida de abastecimento de água e alimentos às popu
lações famintas; 

i) construção de 25 mil casas em cada Estado do Nordeste, através do 
BNH; 

j) destinação ao Nordeste dos excedentes de farelo de soja exportáveis; 
k) projeto Asa Norte em Pernam,buco; 
I) Barragem de Acauã, na Paraíba; 
m) aceleração ·dos trabalhos da barragem de Mirorós, na Bahia; 
n) revisão dos preços mínimos dos produtos agrícolas do Nordeste; 
o) produção de sementes selecionadas para distribuição aos lavradores; 
p) incremento à criação de caprinos e ovinos, bem como da cultura de 

sorgo; _ 
q) dar ênfase ao cultivo do feijão guar, aconselhado pelo CT A: 
r) Dar prioridade ao problema da terra com uma revisão da política fun~ 

diãria da região, voltada para a fixação do homem à terra com o ensinamento 
de uma tecnologia própria; -

s) Incentivar o cooperativismo como forma coletiva de produção, nas 
áreas irrigadas, possibilitando um maior número de beneficiados pelos proje
tes com menores custos sociais e econônlicos; 

t) .. promover um amplo programa de treinamento e especialização de 
pessoal técnico em problemas do semi-ãrido" bem como da profissionali~ 
zação de técnicOS em irrigação em grande e pequena _escala; 

u) implantação de uma infra-estrutura econôrnica e social abrangente às 
atividades da agricultura, pecuária, agroindústria, pesca, etc.; 

v) incremento às atividades extrativas minerais da região, com o aprovei
tamento intensivo da mão-de-obra existente nas proximidades das jazidas. 

Sr. Presidente: 
A situação do Estado de Israel pode ser comparada com a da caatinga 

nordestina, em termos de falta de chuva. Deve-se levar em conta que, naquele 
País, o solo é arenoso, pedregoso e com topografia irregular, o que não ocor
re no Nordeste. Apesar dessas desvantagens, ostenta uma das maiores produ
tividades por área de toçio o mundo. Deve-se isso ao coletivismo dos ukibut
zim" ou aO cooPerãüvislno dos israelenses? Ou à tenacidãde do Governo e do 
Povo? 

Toda a água ali usada para irrigar a ãrea plantada vem do Jordão, de 
poços artesianos e, um terço, do mãr da Galiléia, canalizada através de tubu
lações e canais ·abertos, que chegam à extensão de mais de duzentos quilôme
tros. 

Há exemplos a seguir. Tem que haver recursos a investir, porque, como 
diz o Ministro Andreazza, "a convulsão social é mais grave que o balanço de 
pagamentos". 

Segundo artigo de Milano Lopes, publicado no "'O Estado de S. Paulo", 
vimos a necessidade de uma ação decisiva para a retenção da água provenien
te do escoamento superficial através de pequenos reservatórios ou barreires 
construídos nas pequenas propriedades, com capacidade suficiente para ga
rantir a sobrevivência da plantação na época da estiagem, através das deno
mina-das irrigações de salvação. 

Os especialistas do Centro de Pesquisas Agro pecuárias do Trópico Semi
Ãrido desenvolveram a tecnologia da retenção da água através de barreiras e 
cisternas nas pequenas propriedades para evitar o mais possível o desperdício 
de, aproximadamente, 36 bilhões de metros cúbicos, isto é, 5% da precipi
tação anual de chuvas que perdem-se por escoamento superficial para os rios 
e destes para o mar. 

Os técnicos do- CPATSA propõem a ciiãÇão de condições que permitam 
ao pequeno agricultor assegurar, no mínimo, a estabilização de culturas ali
mentares suficientes para o suprimento de sua família. 

É um sistema simples, de grande eficiência e a custo reduzido. 
Segundo informa a Circular 553 do B'anco Central, no final de 80 jã ha

viam sido construídos mais de 55 mil barreiras pelo sistema nacional de crédi
to rural. 

Ainda através da importante reportagem. de Milano Lopes, toma-se co
nhecimento de que o programa de recursos hídricos, recentemente aprovado 
pelo CDE, contempla a aplicação de Cr$ 3,6 bilhões, a fundo perdido, desti
nados à construção de açudes, perfuração de poços e peienização de rios, mas 
nada destina aos barreirOs. 

Pequenas aguadas, pequenos barreiras, seja qual for a denominação, tem 
que merecer a sensibilização dos técnicos governamentais. Esta é uma so
lução barata para ;3,tender aos pequenos produtores. Não só de grande obras, 
muitas vezes inacessíveis, necesSitá -o" Nordeste. Precisamos de soluções defi~ 
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nitivas, urgentes e dC atC:"ndimento extensivo, isto é, que atinja a um grande 
número de lavradores. 

É um assunto vasto que merece ter seguimento em outro pronunciamenR 
to. 

Em Recife, o Presidente Figueiredo anunciará medidas de impacto para 
a região. Entre estas estará a anistia dos débitos dos pequenos e rniniproduto
res do Nordeste para com o Banco do Brasil. 

Os nordestinos esperam que S. Ex• anuncie também a redução das taxas 
de crédito agrícola para a região, bem como o subsídio aos produtos alimentí
cios, e nós, baianos, confiamos que seja assi6ãdo o convênio para o projeto 
de irrigação e drenagem na região de Irecê. Os recursos que lá forem dispen
didos terão resposta im-ediata, possibilitando a colheita de safras abundantes 
de feijão, mamoná, milho e a implantação da cultura extensiva de cana-de
açúcar. 

Faço incluir, Senhor Presidente, encerrando meu proimnciamento, do
cumentos do Ministério do Interior, nos quais estão relacionadas medidas to
madas em beneficio da região nordestina. Servirão para aqueles que porven
tura tomarem conhecimento das considerações que fiz sobre a seca no Nor
des~e, possam ter acesso às informações do próprio Ministério do Interior e 
comparã-las com as críticas e sugestões contidas no meu pronunciamento. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JUTAHY MA
GALHÀES EM SEU DISCURSO: 

MEDIDAS DE APOIO Â REGIÃO SEMI-ÁRIDA DO 
NORDESTE, APROVADAS NA REUNIÃO DE MINISTROS, 
REALIZADA EM 25.03.81. 

1. Prosseguimento do atual Programa de Assistência às populações e 
áreas atingidas até que se consolide o quadro de chuvas e as perspectivas de 
safras regulares. --

2. Fortalecimento e reorientação, erri 198 I e em 1982-1984, dos progra
mas especiais de desenvolvimento voltados para o semi-ãrido (Programa de 
Recursos Hídricos, Projeto Sertaneja, POLONORDESTE, Programas de Ir
rigação). 

3. Ação coordenada com vistas à execução da estratégia visando a so
luções definitivas para a coilViVériCia com airsecas (aÇões de efeito permanen
te voltadas para a captação e o uso da ãgua, a adaptação agrícola e a pro
dução de alimentos). 

4. Determiriação, aos Ministérios, parã. Que apresentem planos de apli
cação remanejando recursos, em 1981, para aplicação no semi-ârido, especifi
cando os programas e as fontes de recursos_. 

5~ Determín8ção, aos Ministérios, para que, nas suas programações 
para 19-82-1985, confiram ênfase ao Nordestesemi-árido, com vistas aos obje
tivos de elevar, mediante ações de efeitos permanentes, o grau de resistência 
regional às secas e com o objetivo de atender, com ações de desenvolvimento 
social, as camadas mais carentes da população urbana e rural. 

6. Tratamento diferenciádo para o Nordeste na execução daS políticas 
econômico-financeiras de âmbito nacionaJ (crédito, incentivos, dispêndios 
públicos, etc.). 

Ministério do Interior 
Gabinete do Ministro 
Coordenadoria de Assuntos Parlamentares 
Brasília-DF, 23 de março de 1981. 

RECURSOS PARA OS PROGRAMAS ESPECIAIS DO 
NORDESTE ASSEGURAM DESENVOLVIMENTO E AC0ES 
PERMANENTES CONTRA AS SECAS. 

Dos CrS IOI,9 bilhões aprovados nas reuniões de quarta-feira última, dia 
18, do COE e do CMN, para aplicação na Região Nordeste, sobretudo com 
vistas ao fortalecimento de sua economia e consequente obtenção de maior 
resistência aos efeifo_S das_ secas periódicas, CrS 44,7 bilhões serão destinados, 
basicamente, à execução dos Programas Especiais de Desenvolvimento jã em 
pleno andamento na região nordestina e destinados a promover o aprimora
mento da estratégia rural de desenvolvimento da região como também asse
gurar um conjunto de ações que propiCiem um combate permanente aos efei
tos da seca, de forma a permitir aos nordestinos condições para conviver em 
seus locais de origem mesmo nos períodos mais àítícos da estiagem. 

A estratégia do Ministro MáriO Andreazza objetiva a transformar o 
Nordeste, especificamente o Polígono das Secas, numa região capaz de resis~ 
tir às secas pefí6dicas e, ao mesmo tempo, propiciar a erradicação da pobreza 
no meio niral do Nordeste, através do fortalecimento da capacidade produtí-

va dos pequenos produtores rurais (pequenos proprietários, posseiros, pare~. i
ros e trabalhadores assalariados). Para isso: os Programas Especiais intensi i~ 
carn o processo de reestruturação fundiária e complementam as ações le 
apoio à produção e à promoção social, inclusive com estímulos ao desenvcl
vimento de formas associativas de produção, 

Ações Simultâneas 

De acordo com a orientação do Ministérío do Interior, as ações dos Pro~ 
gramas Especiais do N ardeste buscam, simultaneamente: 

-proporcionar ao pequeno produtor rural acesso à terra e conceder-lhe 
apoio técnico, financeiro e administrativo para o "desenvolvimento de sua 
produção e elevação dos níveis de produtividade; 

- promover o aproveitamento racional dos recursos de solo e água da 
regi~o; 

- desenvolver a agroindústria nordestina, com ênfase nos mecanismos 
de apoio ao pequeno produtor rural, mormente no que se refere ao crédito es
pecializado e apoio tecnológico, com priõridade para projetas com utilização 
intensiva de mão-de-obra e uso da matéria-prima agropecuâria produzida na 
região; 

- estimular a organização dos pequenos produtores em entidades asso
ciativas, com vistas a viabilizar o acesso aos incentivos e ao apoio à produção, 
aos meios de promoção social e à agilização da comercialização de seus pro
dutos e insumos; 

- ampliar e melhorar a infra~estrutura social na ãrea de a_brangência dos 
Programas Especiais. -

Metas em 1981 

De acordo com essas orientações, a programação, em 1981, dos Progra
mas Especiais do Nordeste atenderá às seguintes diretrizes: 

- apoiar e promover açõCS de reestruturação fundiária, de modo a ali
cerçar a estrutura produtiva das áreas de intervenção dos Programas em uni
dades de produção familiar e multifamilia{; 

-financiar investimentos ligados ao suporte e manejo hídrico no meio 
rural, após a realização de ações_ de regularização ou reestruturação fun
diária; 

- estimular e apoiar as unidades de produção familiar a se organizarem 
sob a forma associativa, inclusive para beneficiamento industrial de sua pro-
dução; · 

-assistir ao pequeno produtor rural e às suas organizações, observando 
o ajustamento de métodos de trabalho da extensão rural à realidade da comu
nidade, prestando orientação técnica adequada às suas características de pro
dução e compatível com os objetivos de plena ocupação da força de trabalho, 
preservação dos recursos naturais e elevação da produção e dos níveis de pro
dutividade; 

- garantir aos empreendimentos agroindustriais, conduzidos por pe
quenos produtores rurais orgail.íZados sob a forma associativa. apoio admi
nistrativo e finaricei_ro, visando a viabilizâ-los técnica e financeiramente; 

- ampliar a oferta de serviços de educação, saúde, saneamento e treina
mento profissional; 

- promover a realização de pesquisa aplicada à realidade dos pequenos 
produtores que formam a população-alvo dos Programas Especiais do Nor
deste, especialmente no tocante ao desenvolvimento de sistemas de produção 
que viabilizem econ_omicamente a pequena propriedade; e 

-desenvolver, em cada Estado, sisternâtica de planejamento e execução 
que enseje a participação do público-meta dos Programas em todas as fases 
do processo de planejamento e na escolha de localização, no dimensionamen~ 
to, na execução, na fiscalização e na manutenção e conservação dos investi
mentos a serem realizados. 

Os recursos 

Os recursos aprovados. pelo COE para aplicação nos Pmgramas Espe
ciais do Nordeste, totalizando CrS 44,7 bilhões, estão assim distribuídos: PO
LONORDESTE- Cr$ 15,9 bilhões, sendo que CrS 10,9 bilhões, do Orça, 
menta da União, a fundo perdido, e CrS 5,0 bilhões, sob a forma de crédito, 
do Orçamento Monetário, a serem aplicados em Crédito Rural orientado a 
pequenos produtores rurais das áreas de atuação dos Projetas de Desenvolvi
mento Rural Integrado (PDRis) e dos Projetas de Colonização. Neste total 
geral, não estão incluídos os recurs_os no montante de CrS 5.139.200.00, 
oriundos de financiamentos externo-s, a serem aplicados tambêm nas âreas de 
atuação do POLONORDESTE; Projeto Sertanejo- Cri 10,0 bilhões, sendo 
que Cr$ 2,5 bilhões, do Orçamento da União, a fundo perdido, e Cr$ 7,5 bi, 
lhões, do Orçamento Monetário, sob a forma de crédito_ rural aos produtores 
assistidos pelos núcleos de serviços; Recursos Hídricos - Cr$ 15,7 bilhões, 
sendo que Cr$ 7,3 bilhões com programação jã definida e Cr$ 8,4 bilhões a 
ser definida. S-Obre a parte definida, Cr$ 3,6 bilhões, do Orçamento da 
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União, serão aplicados, a fundo perdido, em obras de captação e aproveita
mento de água para abastecimento de comunidades no semi-árido, cons
trução de açudes e perenízacão de rios; e CrS 3,7 bilhões. do Orçamento Mo
netário, serão aplicados, sob a forma de crédito, em beneficio dos produtores 
do semkirido (pequenos e médios produtores), visando à criação, nas pro
priedades beneficiadas, de estrutura hídrica capaz de torná-las adaptadas à 
produção, mesmo em períodos de crises climáticas; Agroindústria- Cr$ 1,3 
bilhão, sendo que CrS 500 milhões, do Orçamento da União, a fundo perdi
do, e Cr$ 800 milhões, do Orçamento Monetário, sob a forma de crédito, 
para aplicação em Projetas Agroindustriais; e Zonas Canavieiras - Cr$ 1,8 
bilhão, sendQ que Cr$ 800 milhões do Orçamento da União, para aplicação, a 
fun.do perdido, no melhoramento das condições de alimentação e nutrição. 
educação, saúde e saneamento, apoio à produção de subsistência e coloni
zação de terras desimobilizadas pelo Banco do Brasil S/ A, e CrS I ,O bilhão, 
do Orçamento Monetário. sob a forma de crédito rural, para apoio às ações 
do programa no campo da produção de subsistência. 

Os Programas Especiais 

A totalidade dos recursos destinados à execução, em 1981, dos Progra
mas Especiais para o Desenvolvimento Regional do Nordeste e para a imple
mentação de uma estrutura hídrica capaz de assegurar condições de vivência 
permanente dos nordestinos no semi-árido mesmo nos períodos mais críticos 
das estiagens, no montante de Cr$ 36,3 bilhões (exclusive os Cr$ 8,4 bilhões 
destinados, como reforço, ao Programa de Aproveitamento dos Recursos 
Hídricos) serão aplicados sob a coordenação da SUDENE, a nível regional, 
em articulação com as demais instituições federais, e a intensiva participação 
dos Governos Estaduais na sua programação e acompanhamento, a nível lo~ 
cal. 

O detalhamento da aplicação desses recursos pelos respectivos Progra-
mas Especiais pode·-se-r- a.Ssíiil resumido: -

I) POLONORDESTE 

O Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste
POLONORDESTE, além dos Cri 5,0 bilhões sob a forma de crédito, contará 
com Crll0,9 bilhões, oriundos do PROTERRA para a sua execução em 1981, e 
que terão a seguinte destinação: 

Desenvolvimento Rural Integrado - Cri 10,22 bilhões (além de Cri 
5.139.200.00 oriundos dejinanciamentos externos), para aplicação em: a) Pro
jetas de Desenvolvimento Rural Integrado- PDR/s- CrS 8,76 bilhões; Proje
tas de Colonização .-:...... Cri 720 milhões; e Antecipação de Gastos com recursos 
Externos - Cri 740 milhões; 

Desenvolvimento Tecnológico- Cri 200,0"m.ilhões, para Apoio à Pesquisa 
do Trópico Semi-Ãrido,·. e-

Atividades Complementares - Cri 480,0 milhões. 
Os PDR/s, em número de 43, abrangendo áreas de dez Estados, serão com

templados com recursos do POLONORDESTE nos seguintes valores: 
Maranhão (CrS 535,0 milhões)- Projetos do Baixo Parnaíba (Cri ISO 

milhões), Médio Vale do Mearim (Cri 220 milhões) e Baixa Maranhense (Cr$ 
135 milhões); 

Piauí (Cr$ 985 milhões)- Projetes do Vale do Parnaíba (CrS 500 mi
lhões), Vale do Fidalgo (Cr$ 70 milhões), Fazendas Estaduais (CrS 95 mi
lhões), Médio Gurguéia (Cr$ 90 milhões), Região do Extremo Sul (CrS 140 
milhões) e Norte do Gurguéia (Cr$ 90 milhões); 

Ceara (CrS I bilhão e 527 milhões) - Projetes de Ibiapaba (Cr$ 370 mi
lhões), Sertões dos InhumasjSalgado (Cr$ 257 milhões): Serra do Baturité 
(CrS 184 milhões), Sertões de QuixeramobimjMédio Jaguaribe (Cr$ 267 mi
lhões), Sertões Cearenses (Cr$ 100 milhões), Cariri Cearense (CrS 276 mi
lhões) e Litoral (Cr$ 73 milhões); 

Rio Grande do Norte (CrS 735 milhões) - Projetos Rural-norte (CrS 
505 milhões), Serra do Martins (CrS I 50 milhões) e Litoral Agreste (CrS 80 
milhões); 

Paraíba (Cr$ 1,08 bilhão)- Projetes do Vale do Piranhas (CrS 165 mi
lhões), Brejo Paraibano (CrS 225 milhões), Sudoeste Paraibano (Cr$ 500 mi
lhões), Seridó Paraibano (Cr$ 90 milhões) e Vale do Rio do Peixe (CrS 100 
milhões); 

Pernambuco (Cr$ 1,48 bilhão)- Projetes do Agreste Meridional (Cr$ 
190 milhões), Serra do Triunfo- Alto Pajeú (Cr$ 200 milhões), Agreste Se
tentrional (CrS 740 milhões), Tabuleiros Costeiros Mata Norte (CrS 90 mi
lhões), Vale do Moxotó (CrS 140 milhões) e Serra do Araripe (Cr$ 120 mi-
lhões); • 

Alagoas (Cr$ 500 milhões) - Projetes Bacia Leiteira de Batalha (Cr$ 
163 milhões), Região Fumageíra de Arapiraca (CrS 140 milhões), Colônia de 
Pindorama (CrS 97 milhões) e Mata Grande (CrS 100 milhões); 

Sergipe (Cr$ 560 milhões)- Projetes dos Tabuleiros Costeiros Sul (Cr$ 
420 milhões), Tabuleiros Costeiros Norte (Cr$ 50 milhões) e Agreste de !ta
baiana (Cr$ 90 milhões); 

Bahia (CrS I bilhão e 208milhões)- Projetes da Bacia do Paraguaçu 
(Cr$ 713 milhões), Irecê (CrS 300 milhões), Tabuleiros Costeiros do Extremo 
Sul (CrS 45 milhões), Região de Além São Francisco (CrS 70 milhões) e Nor
deste da Bahia (Cr$ 80 milhões); e 

Minas Gerais (Cr$ 150 milhões) - Projeto -do Vale do Gorutuba. 
Quanto aos quatro Projetes de Colonização do POLONORDESTE, fo-

ram eles contemplados com Cr$ 720 milhões, assim destinados: 
Alto Turi, no Maranhão - CrS 310 milhões; 
Serra do Mel, no Rio Grande do Norte - Cr$ 80 milhões; 
Lagoa do Boqueirão, no Rio ·Grande do Norte - Cr$ 70 milhões; e 
Serra do Ramalho, na Bahia - Cr$ 260 milhões. 

2) Projeto Sertanejo 

O Programa Especial de Apoio ao Desenvolvimento da Região Semi
Árida do Nordeste- Projeto Sertanejo contarâ com recursos no montante 
de Cr$ 2,5 bilhões, a fundo perdido, para aplicação na operação dos seus 76 
núcleos de serviços, que abrangem 367 municípios dos Estados do Piauí, Cea
rá, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e 
Minas Gerais. Sob a forma de crêdito, o Projeto Sertanejo contarã, ainda, 
com Cr$ 7,5 bilhões, a serem aplicados em be~leficio dos produtores rurais as
sistidos peloS núcleos dC ·serViços. A partir deste ano de 1981, o Projeto Serta
nejo integrar-se-â ao máXimo ao POLONORDESTE, com o objetivo de per
mitir que os seus benefícios poSsam ser melhor estendidos às comunidades de 
pequenos produtores. 

Os CrS 2,5 bilhões, a fundo perdido, oriundos do PROTERRA, terão, 
em 1981, a seguinte destinação: CrS 2.171.000.000,00 para instalação, ope
ração, assistência técnica e extensão rural; -e-Cr$ 329 milhões para apoio geral 
às atividades do Programa, assim distribuídos: Cr$ 60 milhões para pesquisa 
e experimentação; Cr$ 18 milhões para piscicultura; CrS 12 milhões para api
cultura; Cr$ 50 milhões para cooperativismo; Cr$ 65 milhões para estudos 
básicos e avaliação e Cr$ 124 milhões para administração e acompanhamen
to. 

Atualrnente, o Projeto Sertanejo tem em operação 76 núcleos de ser
viços, abrangendo 345.433 km2, assim distribuídos, por Estado: 

Piauí- 12 núcleos (Fronteiras,_Jaicós, Piripiri, São João do Piauí, São 
Raimundo Nonato, Simplício Mendes, Valença do Piauí, OeiraS, Paulistana, 
Picos, Pimenteiras e São Miguel do Tapuia), abrangendo 32 municípios e 
uma área de 75.377 km 2; 

Ceará - 12 núcleos (Crateús, Icó, Iguatu, Jaguaribe, Santa Quitéria; 
Sobral, Tauá, Boa Viagem, Canindê, Independência, Ip_u ~Senado~ Pompeu), 
abrangendo 38 municípios e uma área de 5J.277 km1 ; ·-

Rio Grande do Norte-· 10 núcleos (Pau dos· Ferros, Angicos, Carnaú
bas, Santana do Matos, Santa Cruz, Acari, Açu, Caicó, João Câmara e Mos
soró), abrangendo 92 municípios e uma ârea de 36.874 km 2; 

Paraíba- I I núcleos (Conceição, Picuí, Santa Luzia, Sousa, Gumé, Ta
peroá, Cajazeiras, Pombal, Serra Branca, Soledade e Piancó), abrangendo 81 
municípios e uma área de 32~839 km 2; 

Pernambuco - 11 núcleos (Custódia, Floresta, lbimirim, Curicuri, Par
namirim, Salgueiro, Serra Talhada, Afogados de lngazeira, Afrânio, Araripi
na e "Santa Maria da Boa Vista), abrangendo 29 municípios e uma ârea de 38. 
762 km 2; 

Alagoas- 3 núcleos (Delmiro Gouveia, Palmeira dos lndios Santana do 
Ipanema), abrangendo 27 municípios e uma ârea de 9.896 quilômetros qua
drados; 

Sergipe- 3 núcleos (Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo e Poço 
Verde), abrangendo 15 municípios e uma- área de 7.505 km 2

; 

Bahia-_ll núcleos (Cipó, Euclides da Cunha, Guanambi, Iraquara, Ire
cê, Iiiúba, Jeremoabo, Livramento de Nossa Senhora, Brumado e Uauá), 
abrangendo 47 municípios e uma área de 66.344 km2; e 

Minas Gerais·- l núcleos (Coração ·de Jesus, Januária e Salinas), abran· 
gendo 6 municípios e -uma área de 24.559 km 2 

3) Recursos Hfdricos 

Os recursos globais alocados ao Programa de Aproveitamento de Recur
sos Hídricos do Nordeste atingem a Cr$ 44,7 bilhões, de vez que o Conselho 
de Desenvol~imento Económico, além dos 7,3 bilhões previstos na proposta 
inicial.do Ministério dO Interior, aprovou também um reforço de Cr$ 8,4 bi
lhões para o Programa, objetiv<:tndo assegurar condições. para que o combate 
aos efeitos da seca, no Nord~.te, possa ser realizado em caráter permanente. 

Dos 7,3 bilhões iniciais, Cr$ 3,7 bilhões serão aplicados, sob a forma de 
crédito rural, em beneficio dos produtores dos semi-ârido (ênfase para peque· 
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nos e médios produtores), para obras de captação e aproveitamento de águas, 
com·o objetivo de criar, nas propriedades beneficiadas, uma estrutura hídrica 
capaz de torná-las adaptadas à produção, mesmo em períodos de crises cli-
máticas. + 

Os Cr$ 3,6 bilhões restantes serão aplicados, a fundo perdido, em obras 
de captação e aproveitamento de água para o abastecimento de c_omunidades 
do semi-ãrido, construção de açudes e perenização de rios, com a seguinte 
destinação (Recursos dQ_PJN): 

Cr$ 840 milhões para construção de açudes para abastecimento de pe
quenas comunidades; 

Cr$ 240 milhões para perfuração e instalaão, recuperação, operação e 
manutenção de poços públicos; 

Cr$ 2 bilhões e 166 milhões para perenização de rios; e 
Cr$ 6 milhões para poços escavados. 

4) Agroindústria 

O Pograma de Desenvolvimento da Agroindústria do Nordeste contará _ 
com recursos no montante de Cr$ 1,3 bilhão, sendo que CrS-800 milhões, do 
Orçamento Monetário, para aplicação, sob a forma de crédito, em Projetas 
Agroindústria_s do Nordeste. -- . 

Os restantes Cr$ 500 m-ilhões, oriundos -do PROTERRA, serão aplica
dos, a fundo perdido, como reforço ap Fu.odo de D~senvolvimento da 
Agroindústria do Nordeste- Cr$ 4~0 milhões. e como apoio à pesquisa vol
tada para a mini e rriicroagroindústria - Cr$ 20 milhões: 

Neste ano de 1981, o Programa passará a conferir destacada prioridade 
aos Projetes de Agroindústrias voltados para o aproveitamento da produção 
dos Perímentos Irrigados do Departamento Nacional de Obras Contra as Se
cas- DNQ_CS e da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Fran
cisco- CODEVASF e para projetes de interesse, mais direto quanto possí
vel, das populações-meta do POLONOROES'TE e do Projeto Sertanejo. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presídente e Srs. Senadores: 

A situação em que se encontram os aposentados e pensionistas no Brasil 
é extremamente crítica, sendo necessária uma reformulação urgente nos cri
térios adotados pela Previdência SociaL 

O salário do aposentado é calculado com base na média dos últimos tres 
anos de trabalho, isso num país em que a'iniTação chega a 110% ao ario. Des
sa forma, os proventos pagos pela Previdência têm sofrido, a cada ano, uma 
enorme deterioração no seu poder aquisitivo e, hoje, não co·nseguem garantir 
condições mínimas de sobrevivência ao trabalhador. 

Além disso, o MiniStf(J"da Previdência Soda!, afirmando que enfrenta 
problemas com a arrecadação previdenciáriã--;---p-rete-nde niOdificar o atual sis
tema de aposentadoria por tempo de serviço, direito conquistado pelo traba
lhador, e estuda um aumento nas alíquotas de co_ntribuiçào. · 

O Vice-Presidente da União dos Aposentados em Transportes Coletivos 
e Cargas de São Paulo, Antônio Pereira dos Santos, calcula em 250 mil o nú
mero de aposentados existentes no Estado de São Paulo e diz que, no setor de 
irarisportes, "70% deles recebe o salário mínimo ou menos, vivendo, depois de 
uma certa idade, às custas da família, numa situação injusta e hu'milhante, 
uma vez que não podem mais trabalhar e o dinheiro que recebem não permite 
a sua sobrevivência. 

Alarmadas com todos esses fatos, as entidades que congregam os apo
sentados e pensionistas de todo o Brasil têm feito constantes apelos ao Gover
no. no sentido de que sejam revistos os valores das aposentadorias e pensões 
ou, até mes.mo, que seja estudada a concessão de um abono de emergência a 
esses trabãthadores. 

Essa revisão de valor das aposentadorias impõe-se como imperativo de 
justiça e, até mesmo, de humanidade. Mas, por força de disposição constitu
cional, a iniCiativa nesSã- matéria cabe ao- Poder Executivo. 

Quero, pois, nesta oportunidade, lembrar mais uma vez ao Ministro Jair 
Soares a urgente necessidade da _adoçào de medidas que visem a minorar as 
dificuldades por que passam os aposentados e pensionistas da Previdência, 
que sofrem tratamento injusto e desigual e vivem hoje em sítuação de verda-
deira penúria. · 

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

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Nada mais havendo que tra
tãr, vou-encei-"rar a presente sessão, designando para a extraordinária ante
riormente convocada, das 18 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

·Discussão, enl.turnO úniCo, dO Parecer da Comissão de RelaÇõeS Exte
riores sobre a Mens8gern n9 34, de 1981 (n9 54/81, na origem), de 9 de março 
do CQfrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deli
beração do Sen-ado a escolha do Sr. Sérgio Fernando Guarischi Bath, Minis
tro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à Federação da Malásia. 

-2-
Discussão. em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exte

riores sobre a Mens_agern n9 38, de 1981 (n9 77/81, na origem), de 24 de março 
do corrente ano. pela qual o Senhor Presidente da República submete à deli
beraçã-o do Senado a es-colha do Sr. Marcel De:wn Costa Hasslocher, Minis
tro ~e Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à Repúlbica Popular de Moçambique. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Estâ encerrada a sessão. 

( {..e\'anta-se. a sessão às !8 horas e lO minutos.) 

ATA DA 26~ SESSÃO, EM 30 DE MARÇO DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

- Extraordinária -

PRESIDENCIA DO SR. JARBAS PASSARINHO 

ÃS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

-Eunice Michiles- Evandro carreira- Raimundo Parente ~-Aloy
sio Chaves- Gabriel Hermes--:- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa
Luiz Fernando Freire- José Sarney -.Alberto Silva- Bernardinp Vi~na 
- Helvídio Nunes- Almir Pinto -)os~ Uns-:- Mauro Beneyides- Age~ 
nor Maria- Martins Filho- Çunha Lima- Humberto Lucena- Aderbal 
Jurema- Marcos Freire- Nilo Coelho.-:- Luiz Cavalcante- J'eo~ôniO Vi
lela- Gilvan Rocha-- Lourival Baptista --Passos Pôrto-:- Jutahy Maga
Jqães- Lomanto Júnior- Luiz Viana-:--- Dirceu Çardo.so ~João Ca~rnon 
- Moacyr.Datla- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturni
no- Itamar Franco- Murilo Badaró- Ta_ncredo Neves--;: Ama.ral Furlan 
-Franco Montoro- Orestes Quércia-- Henrique Santillo- Lázaro Bar
boza- Benedito Canelas- Gastão M(jller- Vicente Vuolo- José Fra
gelli - Mendes Canale- Saldanha Den:i- Affon-so Caffi2:rgo -José R-i
cha- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Ped_ro Simon- Tarso Outra_. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 56_ Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteçào de Deus iniciamos -~Ossos trabalhos. 
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19-Secretário. 

E lida a seguinte 

Brasília, 31 de março de 1981. 
Senhgr PreSidente, _ 
A Comissão Interpartidária, incumbida de promover o levantamento de 

dados pertinentes à situação da estiagem no Nordeste- em especial visitar as 
áreas mais aringidas pelo flagelo- diante das chuvas que se registram na re
già.o, deliberou sustar -õS seus trabalhos, julgando que- o exame mais globalí· 
zado da problemática nordestina já é regimentalmente deferido à comissão de 
Assuntos Regicmais, cuja_constituição vein de ocorrer, na presente Sessão Le
gislativa, com a indicação de seus membros titulares e suplentes1 bem assim 
com a eleição de seu President~ e Vice. 
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Outrossim, a Comissão Interpartidãria Perin1te sugerir a esse órgão téc
nico, uma especial atenção à ainda angustian~e situação da região nordestina, 
que enfrenta, no momento, o agravamento dos desajustamentos económicos 
e sociais decorrentes das secas e enchentes, que a têm castigado. 

Sala das Sessões, l~' de abril de 1981.- Marcos Freire- Mauro Benevi
des - He/vi'dio Nunes - Alberto Silva - Almir Pinto - Passos Pôrto. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -A comunicação lida serã 
encaminhada à comissão de Assuntos Regionais, para conhecimento. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. }9-Secretário. 

São lidos e deferidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 44, DE 1981 

Senhor Presidente, 
Na conformidade do que faculta o art. 239, item I, letra "b", do Regi-

mento Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas as seguintes in
formações ao Poder Executivo relativas ao Acordo de Cooperação Nuclear 
Brasil-Argentina, ·ora tramitando nesta Casa: 

a) Qual o dispositivo legal ein que se baseia o Ministêrio das Relações 
Exteriores para entCnder que os .. Convênios" e "Protocolos" referidos no 
item 8 da Exposição de Motiv-os estão no campo das ''atribuições próprias do 
Poder Executivo" e por esta razão podem ser colocados em vigor nlediante a 
"troca de notas diplomãticas" (item 9 da Exposição de Motivos)? 

b) Qual o dispositivo legál que autoriza~ "~plicação provisória" de um 
acordo internacional. enquanto ainda pendente o processo de aprovação par
lamentar, na conformidade do previsto no item 3, do artigo XI, do ajuste em 
questão? 

c) Quais os atos até agora praticados com fulcro na previSão contida no 
item 3, do artigo XI do Acordo Nuclear Brasil-Argentina? 

JustíflcaÇào 

O Acordo de Cooperação Nuclear Brasil-Arge~tin~ que ora chega a esta 
Casa para os fins piêVístos nci ·art. 44, inciso I, da CÕristituiÇão, -Padece das 
mesmas deficiências-encontradas em inúmeros outros atos internacionais que 
nos são dados a examinar. Fundamentalmente, veritic3-se que a- preVisão 
constítucional que requer prévi3 ãprovação p~ua tOdos os ... atos internacio
nais firmados em nome do País vem progressiVanlCrite perdendo todo e qual
quer conteúdo face ao mecanismo adotado, cada vez com mais freqUência, de 
remeter para os "ajustes complementares" a especificação dos termos do in
tercâmbio a ser encetado entre as nações. Córrto é do conhecimento geral, os 
mencionados atos complementares-nunca chegam ao conhecimento do Legis· 
lativo porque aos mesmos é dada vigência mediante a simples "troca de notas 
diplomãticas••, 

No caso vertente chegou~se mesmo a determinar a "aplicação provi
sória" do texto enquanto pendente o processo de ratificação. 

Em rnatéría de tal envergadura impõe-se não só a adoção de um posicio
namento definitivO peiO órgão técnjco competente (Comissão de Consti
tuição e Justiça) corôo- iguálmente uma explicação, por parte dos agentes exe
cutivos, quanto ao· fundamento legal das medidas previstas e_ quanto aos a tos 
jã praticados em nome do País. · 

As razões supra apontadas me levaram a solicitar a audiência da douta 
Comissão de: Constituição e Justiça da Casa pal-a que"opíile a respeitO e a for
mular o competente pedido de informações às autoridades do Poder Executi
vo. 

Desejo neste ponto manifestar minha estranhC~a ante à omi~são do Ita
maraty em responder a pedidos de informação versando sobre tal assunto. 
Em setembro de 1980, na qualidade de Relator_ do Projeto de Decreto Legis
lativo n9 9, de 1980;que apro~ll- texto do Acordo sobre Comércio de Produtos 
Têxteis, celebrado entre o Brasil e a Comunidade Econômica Européia, soli
citei o fornecimento de- esclarecimeritos Sobre determinados aspectos do texto 
que me pareceram esdrúxulos. Para citar apenas um exemplo, menciono o 
fato de haver-se dado vigência a um texto internacional sem que sequer a ver
são oficial em portuguêS fosse conhecida. 

Aproveito o ensejo pa-ra deixar registrado O meu protesto não só "qUanto 
a prática que vem sendo adotada mas também quanto ao retardo das autori
dades executivas em atender às diligências de ~onsulta. 

Sala das Sessões, 30 de março de 1981. - Itamar Franco. 

REQUERIMENTO N• 45, DE 1981 

Senhor Presidente, 
Na conformidade do que faculta o artigo 239, item I, letra '"b", do Regi

mento Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas as seguintes in-

formações ao Poder Executivo relativas ao Acordo de Previdência Social 
Brasil-Argentín-a, firmado a 20 de agosto de 1980. ora tramitando nesta Casa: 

a) Quais são as modalidades de reembolso de despesas, efetuadas por 
urna parte contratante, por conta da outra, previstas até o momento? 

b) Dispõe o órgão previdenciârio nacional de recursos financeiros exce
dentes capazes de arcar com o acréscimo de despesas decorrentes do Acordo 
em pauta até final ressarciamento na forma do que vier a ser estipulado nos 
acordos administrativos? 

Justificação 

Os órgãos técnicos_ desta Casa, especialmente a douta Comissão de 
Constituição e Justiça, têm adotado uma postura rígida no que tange à inter
pretação do parágrafo_ único, do artigo 165, da_Lei Fundam:ntal. Verifica-s_e, 
dos inúmeros precedentes havidos, ter sido sempre julgada inviâvel a propo
sição legislativa que deixe de indicar de forma precisa a "fonte de custeio to
tal" de qualquer benefício previdenciârio que se pretende estender ou majo-
r~. • 

Encontra-se no momento em tramitação no Senado Federal o Projeto de 
Decreto Legislativo n~' 32, de 1980, que aprova o texto do Acordo Previden
ciário Brasil-Argentina, cujo escopo último é o de estender os beneficies da 
seguridade social aos nacionais de um e outro País quando se encontrem no 
território da outra parte. Trata-se, pois, de matéria sujeita à observância dos 
ditames priscritos no supra mencionado dispositivo da Carta Magna. 

Examinando o conteúdo do 3.to internacional em pauta verificamos que 
a regulamentação legal do acrêscimo das despesas decorrentes da ampliação 
dos benefíciOs foi remetida para os "ajustes administrativos" que vierem a ser 
firmados posteriormente. Em conseqUência, surge um duplo problema do 
ponto de vista jurídico-constitucional. Em primeiro lugar impõe-se o questio
namento da legalidade de se transferir para o âmbito de competência do ajus
te administrativo a determinação da "fonte de custeio" das novas despesas. 
Segundo o entendimento dominante no seio da Comissão de Constituição t. 
Justiça, qualquer iniciativa versando sobre tal assunto deve precisar no seu 
próprio contexto e com exatidão a origem dos recursos alocados a tal fim. Em 
segundo lugar cumpre saber da possibilidade de virem ditos .. ajustes adminis
trativos" a entrarem em vigor sem a prévia anuência do Poder Legislativo. 

Os temaS aqui suscitados nos levam não só a solicitar a audiência dR: 
douta Comissão de Constituição e Justiça para que se manifeste a respeito 
mas: Sobretudo a pedir informações ao POder_ Executivo a fim de que o Con
gresso Nacional possa decidir Com perfeito coilhecimento de cau~a, inclusive 
no tocante às repercusões financeiras para o Erário Público. 

Sala das Sessões, 30 de março de 1981. - Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Ex ter fores sobre a Mensagem n9 34, de 1981 (n9 54/81, na ori
gem), de 9 de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Sér· 
gio Fernando Guarischi Bath, Ministro de Primeira Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à Federação da Malásia. 

Item 2: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores sobre a Mensagem n9 38, de 1981 (n9 77/81, na ori
gem), de 24 de março do corrente anq, pela qual o Senhor Presiden~ 
te da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. 
Marcel Dezon Costa Hasslocher, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República Popular de Moçambique. 

As matérias c-onstantes da pauta da presente sessão, nos termos da alínea 
h do art. 402 do Regimento Interno, deverão ser apreciadas em sessão secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providêilcias nece~Sárjas, a fim de que 
seja respeitado o dispositivo reiilnental. 

(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 45 minutos e volta a ser 
pública às 18 horas e 55 minutos.) 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nada mais havendo a tra
tar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de 
amanhã, dia 2 de abril de 1980, a seguirite 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 172, de 1980 {apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como coTidusão de seu Parecer n9 1.258, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a elevar 
em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, 
seiscentos e vinte rriil, cento e cinqüenta e sete cruzeiros e setenta e cinco cen
tavos) o montante de sua dívída consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.259 e 1.260, de 1980, das Comissõ.es: 
-de ConstiiiiiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de tfunidpios, favorável. 

2 
Votação, em primeirO turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos 

• termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nll 
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especíal para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo 

PARECER, sob n' 1.006, de 1980. da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela injuríCidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Uma e Leite Chaves, e v·oto em separado do Senador A der~ 
bal Jurema. 

3 
Discussão, em turno úriico, do Projeto de Resolução nlll77, de 1980 (a~ 

presentado pela Comissão de Economia Como conclusão de seu Parecer n9 
1.273, de 1980),-qlle-autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) a ele
var cm Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e qUinze milhões, quatrocentos e sessen
ta e quatro mil, seiscentos e cinqüenta e dois cruzeiros e trinta e seis centavos) 
o montante de sua dívida éonsolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.274 e 1.275, de 1980, das Corrussões: 
-de Constituição e Justiça;-pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

4 
Discussão, erri turno único, do Projeio de"_i~ .. esolução n9 178, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia Como conclusão- de seu Parecer n9 
1.277, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SPj a 
elevar em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e três 
mil e seiscentos e quare-nta e ciilco crúZeiTOS) o montante de sua dívida conso~ 
lidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.278 e 1.279, de t980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municfpios, favorável. 

5 
DiSCUssão, em turno único, do Projeto de Resolução n9l79, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 
1.280, de 1980), que autoriza a Prefeitura MunícipaJ de Sã() Joaquim (SC) a 
elevar em Cr$ 1.5.30.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.281 e 1.282, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favoravel. 

6 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nll 180, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.283 de 1980),-que au\oríza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a ele
var em Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seíscentos mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n' 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões: 
-de Con.stituiçào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
de JtJundpioS, favoráVel. - -

7 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9l81, de 1980 (a~ 

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.286, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em 
Cr$ 1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e 'JUarenta e oito mil e cem cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidade, tendo 

PARECERES, sob n's 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
-de Const!iuiçào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 182, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 

1.289, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande 
(PB) a elevar em Cr:S 23.600.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos mil cru
zeü:os) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela cõOStitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

9 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 183, de 1980 (a

presentado pela Comíssão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.292, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos(GO) a 
elevar em Cr$ 895. !00,00 (oitocentos e noventa e cinCo mil e cem cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Afunicípios, favorável. 

10 
Discussão,_em turno único, do Projeto de Resolução n9 184, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
l.295 de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré (00) a elevar 
em Cr$ 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e setecentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidade, tendo 

PARECERES, sob nos 1.296 e l.297, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

Il 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 189, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.310, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a 
elevar em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

12 
Discussão, eiTI iUf-ilo único, do Projeto de Resolução n9 194, de 1980 (a

presentado pela Con1issão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 

1.325, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PJ) a elevar 
em CrS 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e 
trezentos cruie"lros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 
---.de Constituír;ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está encerrada a sessão. 
( Le~·anta-se a sessão às 18 horas e 58 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CAR
REIRA NA SESSAO DE 30-3-SI E QUE, ENTREGUE À REVI
SÀO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O meu Partido, o PMDB, repudia todo e qualquer ato de violência, de 
terror, de amedrontamento e de pavor, prindpio que inseriu no seu progra
ma, nos seus Estatutos. E obediente a esta determinação, designou-me para 
registrar o mais eloqüente protesto ao ato de terror, de violência que vitimou 
o ilustre Presidente dos Estados Unidos da América do Norte. 

Não tem o menor cabimentO-; nãO tem a menor justificativa um ato dessa 
natureza; e nós do PM DB o repudiamos. 

Se há algo a contestar no c~mPortamento de um Presidente da Repúbli
ca, de um homem público, que se o faça através do diálogo, através da pala
vra, nunca através da açào terrorista. A eSta ação o PMDB se contrapõe fron
talmente e a repudia, quando signífica apenas o recurso, maneira de precipi
tar o grande abismo que se avizinha, - a autodestruição. 

A violência nos remete à nossa ancestralidade, quando ainda prato
homens reagíamos dessa forma primária e grotesca. Os caminhos do hoje de
vem ser outros; os caminhos da inteligência, os caminhos do homo loquens. O 
estágio australopiteco, o estágio primitivo já foi ultrapassado. 

É lamentável que o fato Ocorra nos Estados Unidos da América do Nor
te, país que parece dar lição de democracia quando elege o seu Presidente, 
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onde os mecanismos do princípio decantado por Montesquieu, da indepenên
cia e harmonia dos poderes, funciona com regularidade, mais do que em 
qualquer outro lugar do orbe. 

Registro·; sr. _presidente, para que a Nação iilteira saiba que o PMDB é 
um Partido que busca o poder através do debate, do diálogo: repudiamos o 
atentado ao ilustre Presidente dos Estados Unidos, corno repudiamos o aten
tado grotesco que aconteceu à Tribufia da Imprensa no Rio de Janeiro. São 
gestos desta qualidade que o PMDB não aceita e denuncia. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Permite V. Ex• um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (PM DB- AM)- Ouço V. Ex•, com 
muita honra. 

O Sr. Bernard{nO Viana (PDS.:.... PI) --Senador Evandro Carreira, o 
nosso Partido, PDS- Partido Democrático Social- quer também associar
se, em meu nome, à manifeslação de repúdio que V. Ex• neste instante, faz 
aqui do Senado, ao atentado que sofreu o Presidente Ronald Reagan e três de 
seus auxiliares. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDil - AM)- Àgradeço ilustre 
Senador Bernardino Viana, o seu aparte; c:rue ieforÇa, robustece o repúdio, o 
protesto que o meu Partido registra nesta tard.e. Agradeço desvanecido e pe
diria ao ilustre Senador que, junto aos seus pares, lutasse para que todos nós, 
nesta Casa, fomássCinoS uma frente de proteSto, de contestação a todos os 
atas dessa natureza, a exemplo do ocorrido com a Tribuna da Imprensa há 
poucos dias, no Rio de Janeiro. Não devemos procurar justificativas amare
las e infantis. na vã tentativa de inocentar a omiSSãO das autoridades respon
sáveis, que precisam ouvir desta Casa o clamor da cobrariçi de uma ação rá
pida, obstinada e eficaz contra os violentadores da paz social; cujas cabeças 
devem ser exibidas no pelourinho da execração pública para exemplificar e 
desestimular os ass~ssinos natos. 

Hoje foi Reagan, ontem foi a Tribuna da Imprensa, antes de ontem foi o 
Bispo Dom HipólitO de Nova Iguaçu, foi a humilde funcionãria da OAB, foi 
o dedicado servidor da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro- amanhã, 
poderá ser João Baptista de Figueiredo, amanhã poderemos ser nós. 

Sr. Presidente, aqui fica o nosso protesto veemente a este ato que en
sombrea, que macula, que enodoa os foros da civilização. 

Era o tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.') 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
RESENHA DAS MATtRIAS APRECIADAS DE 1' A 31 DE MARÇO 

DE 1981 
Art. 293, inciso II, do Regimento Interno 

Projetas Aprvrados e Enviados à Sanção 

Projeto de Lei da Câmara n' 64, de 1980 (n•2.888/80, na Casa de Ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repi:íblíca, autorizando a alie
nação, sob a forma de doação modal, ao Estado do Pará, do imóvel que men
ciona, situado no Município de Marabá, Estado do Parã, e dá outras provi
dências. Sessão: 11-3-81. 

Projeto de Lei da CÃmara n' 87, de !980(n' 3.898/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presiderlte da República, que dispõe sobre o 
provimento de cargos de Juiz de Díreito dos Territórios, nas condições que 
menciona, e dá outras providências. Sessão: 12-3~8 L - - · 

Projeto de Lei da Câmara n' 60, de 1980 (n' 1.996/76, na Casa de ori
gem), que determina a aplicação da correção monetária nos débitos oriundos 
de decisão judicial, e dá outras providências. Sessão: 18-3-81. 

Projeto de Lei da Câmara n' 77, de 1980 (n' 3.358/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera o art. 242 
do Decreto-lei n'? 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal. Sessão: 
18-3-81 (extraordinária). 

Projetas Aprovados e Encaminhados à Promulgação 
Projeto de Decreto Legislativo n' 31, de 1979 (n' 32/79, na Câmara dos 

Deputados). que aprova o texto do Convênío sobre Transporte Internacional 
Terrestre, aprovado pela 8• Reunião de Ministros d.6.0bras Públicas e Trans
portes dos Países do Cone Sul. Sessão: 9-3-8T (extraordinária). 

Projeto de Resolução n9 130, de 1980- Comissão de Constituição e Jus
tiça, que suspende a ·execução da alínea "c", do n9 17-,- do inds-o ii, do art. 106 
do Decreto-lei n9 5, de 15 de março de 1975, e o Decreto "n" n9 1.135, de 26 
de setembro de 1968, ambos do Estado do Rio de Janeiro. Sessão:_12-3-8l. 

Projetas Aprovados e Er1caminhados à Câmara dos Deputados 
Projeto de Lei do SeliaãO n9 266, de 1980- Senador Itamar Franco, que 

acrescenta inciso ao art. 171 do Código Penal, Instituído pelo Decreto-lei n9 
2.848, de 7 de dezembro de !940. Sessão: 9-3-81 (extraordinária). 

Substitutivo do SeJJ.ado ~Q Projeto dç Decreto Legislativo n9 12, de 1979 
(n<? 12/79. na Câmara dos Deputados), que aprova o t.exto do Acordo entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo Militar Federal da 
República Federal da Nigéria sobre Serviços Aêreos entre seus respectivos 
Territórios e Além, concluído em Bras.ília, a 10 de janeiro de 1979. Sessão: 
10-3-81. 

Projeto de Lei do Senado n9 82, de 1979 .- Senador Henrique Santillo, 
que dispõe sobre a distribuição da Taxa Rodoviária Unica a que se refere o 
Decreto-lei n' 1.691, de 2 de agosto de 1979. Sessão: 17-3-81. 

Projetas AprMados e Encan"linhados à Comissão de Redação 
Projeto de Resolução n'? 175, de 1980- Comissão de Economia- que 

autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Era (MG) a elevar ·em Cr$ 
19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e trinta e dois mil e quatrocentos cru
zeiros) o m.ontante de sua divida consolidada. Sessão: 10-3-81. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 16, de 1980 (n' 51/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova os textos do Acordo sobre a Implantação do Art. 
VII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (Código de Valo
ração Aduaneira), do ProtocolO Adicional ão referido Acordo, bem como da 
lis_ta de Concessões. Tarifárias .Brasileir_as nas Negociações Comercíais Milita
res, todos concluídos em Genebra, a 12 de abril de 1979. Sessão I 1-3-81. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 35, de 1979 (n' 30/79, na Câmara dos 
Deputados), que aprova as contas do Presidente da República, relativas ao 
exercício financeiro de 1978. Sessão: 18-3-8 t. 

Projeto de Resolução n9 15, de I98l- Comissão de Constituição e Jus
tiça, que suspende a execução do Decreto n9 196, de 12 de novembro de 1975, 
do Município do Rio de Janeiro. Sessão: 18-3-81. 

Proje.to de Resolução n~' 16, de 1981- Comissão de Constituição e Jus
tiça, que suspende a execução do Decreto n9 7.702, de 20 de outubro de 1971, 
do Estado do Pará. Sessão: 19-3-81 (extraordinária). · 

Projeto de Resolução n9 17, de 1981- Comissão de Constituição e Jus
tiça, que suspende a execução do art. 32, XIV, do Código de Divisão e Orga
nização Judiciária do Estado de Goiás, instituído pela Resolução n'? 2, de 23 
de dezembro de 1976, do Tribunal de Justiça daquele Estado. Sessão. 19-3-81 
(extraordinária). 

Prujeto de Lei da Cúmara n' 24, de 1980 (n' 2.591(76, na Casa de ori
gem), que modifica o art. 649 da Lei n' 5.869, de II de janeiro de 1973, acres
centando dispositivo que torna impenhorável o imóvel rural até um módulo. 
Sessão: 24·3-81. 

Projeto de Lei da Câmara n' 17, de 1980 (no 250(79, na Casa de origem), 
que não permite dirigir motocicletas, motonetas e similares sem o uso de ca
pacetes de segurança, introduz alteração no art. 88 dO Código Nacional de 
Trânsito- Lei n' 5.108, de 21 de setembro de 1966. Sessão: 25-3-81. 

_f!_ojetos Aprovados em 2'~ Turno_ e EiiCaminhados à Comissão de Redação 
Projeto de Lei do Senado Õ9 32, de 1980::---- Senador Jutahy Magalhães, 

que dispõe sobre preferência a posseirOs na alienação de terras da União. Ses
são. 12-3-81. 

Projeto de Lei do Senado n9 207, de 1979- Senador Jorge Kalume, que 
autoriza o Ministério da Educação e Cultura, através do Conselho Federal de 
Educação. a incluir, nos currículos dos estabelecimentos de ensino de 19 e 29 
graus e superior, estudo sobre as vidas do Coronel José Plácido de Castro e 
do Marechal-do-Ar Eduardo Gomes. Sessão: 13-3-8-1 

Projeto de Lei do Senado n9 364, de 1979- Senador Lomanto Júnior, 
que institui õ "Dia Nacional do Psicólogo". Sessão: 13-3-81. 

Projeto de Lei do Senado n9 5, de 1980- Senador Nelson Carneiro, que 
altera a redação do artigo J9 da Lei n9 5.527, de 8 de novembro de {968. Ses-
são: 13-3-81. -

Projeto de Lei do Senado n'? 35, de 1980- SenadOr Passos Pôrto, que es
tabelece normas de proteção à empresa privada nacional, produtora de bens 
de capital e de serviços de engenharia. Sessão: 17-3-81. 

Projeto de Lei do Senado n9 29, de 1980- Senador Gastão Müller, que 
obriga a identificação- numériCa de motores pelas fábricas produtoras de veí
culos automo~ores, e dá outras providências. Sessão: 18-3-81. 

Projeto de Lei do Senado n'? 276, l980- Senador Adalberto Sena, que 
acrescenta parágrafo ao artigo 383 do Código Civil. Sessão: 20-3-81. 

Projetos Aprovados em f? Turno e Encaminhados à Comissão de Redação 
Projeto de Lei do Senado n'? 184, de 1980- Senador Henrique de La 

Roque. que altera a redação do artigo 394 do Código Penal, e acrescenta pa
rágrafo ao artigo 34 do Código de Processo Penal Militar. Sessão: 11-3-81. 

Projeto de Lei do Sena~ o n9 !60, de 1979- Senador Amaral Furlan, dis
pondo sobre recebimento de pecúlio pelo aposentado que retorna ao traba
lho. Sessão: 12-3-81. 
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Projeto de Lei do Senado n9 161, de 1980- Senador Lázaro Barboza, 
que acrescenta parágrafo ao art. 1~' da Lei n9 883, de 21 de outubro de 1949. 
Sessão: 19-3-81. 

Projeto de Lei do Senado no 170, de 1980- Senador Orestes Quércia, 
que dá nova redação a dispositivos da Lei OrgâniCa dos Partidos Políticos. 
Sessão: 20-3-81. 

Projeto de Lei do Senado n'i' 38, de 1980- Senador Paulo Brossard, que 
acrescenta artigo ao· Código Civil para dispor acerca da escritura pública e 
seus requisitos. -sessão: 23-3-81. 

Projeto de Lei do Senado n_'i' 215, de 1979- Senador_ Nelson Carneiro, 
que estabelece critério pa"ra a concessão do adicional de insalubridade aos tra
balhadores, e dá outras providências. Sessão: .... ...)-3-81. 

Projeto Aprovado em Primeirf! Turno 

Projeto de Lei do Senado n' 191, de 1979 - Senador Lázaro Barboza, 
que dispõe sobre o parcelamento dos prêmios anuais de seguros de ramos ele
mentares. Sessão: 18-3-81. 

Mensagens. Relatú'as a Escolha de Autoridades, Aprovadas 

Mensagem n' 239, de 1980 (n0450/80, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Se
nhor Ayrton Gonzales Gil Diegues, Embaixador do Brasil junto à República 
do Zaire, para, cumul3tivamente, exercer a função de Embaixador do Bra&il 
junto à República Popular do Congo. Sessão: 12.3.81 (extraordinãria). 

Mensagem n' 305, de 1980 (n' 533/80, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Se
nhor Amaury Bier, Embaixador do Brasil junto à República de Trinidad e 
Tobago, para, cumulativamente, exercer a função -de Emha:ixador do Brasil 
em Santa Lúcia. Sessão: 12-3-81 (extraordinária). 

Mensagem no 306, de 1980 (no 537/80, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Se-
nhor Amaury Bier, Embaixador do Brasil junto à ~epública de Trinidad e 
Tobago, para cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil 
em São Vicente e Granadinas. Sessão:- 12-3-81 (extraordinária). 

Mensagem no 29, de 1981 (no 44/81, na origem), pela qual o Senhor Pre
sidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor 
Clovis Ram_a_l_hcte Maia para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribu
nal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Carlos 
Thompson Flores. Sessão: 24-3-81 (extraordinária). 

Mensagem n' 33, de 1981 (no 53/81, na origem), pela qual o Senhor Pre
sidente da República submete à delibera.ção do Senado a escolha do Senhor 
Marcelo Raffaelli, Embaixador do Brasil junto à República da Costa do 
Marlim, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à ~epública de Serra Leoa. SessãO: 25-3-81 (ex_traordinária). 

Projetas Rejeitados e encaminhados ao arquivo 

Projeto de Lei do Senado n9 101, de 1979- Senador Nelson Carneiro, 
que introduz alterações na Lei n~' 5.107, de 13 de setembro de 1966, que insti
tuiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Sessão: 1_7-3-81. 

Projeto de Lei do senado n9 132, de 1980- Senador José Sarney, que as
segura reduçãO- da tã-rifa -posial no envio de catálogOs ou folhetos informati
vos de livros. Sessão: 17-3-81. 

Projefo de Lei da Câmara n' 46, de 1979 (n' 1.715/76, na Casa de ori
gem), qüe dispõe sobre a apresentação de espetáculos musicais ao vivo, adi
tando capítu!o à Lei n<? 3.857, de 22 de dezembro de 1960, que instituiu a Or
dem dos Músicos do Brasil. Sessão: 18-3-81. 

Projeto de Lei dq senado n~' 207, de 1978- Senador Orestes Quércia, 
que acrescenta item lV ao artigo 8~' da Lei o9 5.107, de 13 de setembro de 
1966. Sessão: 18-3-81. 

Projeto de Lei do Senado n9 50, de 1978 --Senador Cunha Uma, que 
acrescenta parágrafo ao artigo 49 da Lei n9 6.226, de 14 de julho de 1975. Ses
são: 18-3-81. 

Projeto de Lei do Senado n9 160, de 1980- Senador Orestes Quêrcia, 
que restabelece o art. 398, da Consolidação das Leis do Trabalho, com nova 
redação. Sessão: 18-3-81. · 

Projeto de Lei da Câmara n• 41, de 19SO (no 922/79, na Casa de origem), 
que altera a redação da Lei n' 5.479, de 10 de agosto de 1968, que dispõe 
sobre a retirada e transplante de tecidos, órgãos e partes de cadáver para fina

-lidade terapêutica e científica, e dá outras providências. Sessão: 19-3-81. 
Projeto de Lei do Senado n'i' 298, de 1978 - Senador Orestes Quércia, 

modificando a redação do artigo 39 da Lei n~' 4.090, de 13 de julho de 1962, 
que instituiu a gratificação de Natal para os trabalhadores. Sessão: 19-3-_81. 

Projeto de Lei da Câmara n' 92, de 1978 (no 528/75, na Casa de origem), 
que altera a redaçào dos arts. 379, 380 e 404 e revoga o art. 375 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de 19 de 
maio de 1943. Sessão: 20-3-81. 

Projeto de Lei do Senado n'i' 94, de 1980- Senador Orestes Quêrcia, que 
revoga o artigo 30 da Lei n~' 6.620, de 17 de dezembro de 1978. Sessão: 23-3-
81. 

Projeto de Lei do Senado n9 23, de -1976- Senador Orestes Quércia, que 
dâ nova redaç8.o ao art. 391 do Decreto-lei n~' 5.452, de li' de maio de 1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho), acrescenta parágrafo ao citado artigo, 
passando a ser 2~' o parãgrafo único. Sessão: 24-3-81. 

Projeto rejeitado nos termos do art. 278 do Regimento Interno 

Projeto de Lei do Senado n' 122, de 1979- Senador Orestes Quércia, 
que altera a redação e revoga dispositivos da Lei n9 3.207, de 18 de julho de 
1957 que regulamenta as atividades dos empregados vendedores, viajantes e 
prac .as:. Sessão: 25-3-81. 

Projetas prejudicados e encaminhados ao arquivo 

Projeto de Lei do Senado n• 110, de 1980- Senador Itamar Franco, que 
dispõe sobre a escolha e registro, pelos Partidos com registro provisório, de 
candidatos às eleições de. 15 de novembro de 1980, e dá outras providências. 
Sessão: 13-3-81. ~ 

Projeto retirado pelo autor e encaminhado ao arquivo 

Projeto de Lei do Senado n9 t 19, de 1980- Senador Nelson CarneirO, 
que dispõe sobre funções consideradâs como atividades dos empregados, ven
dedores, viajantes ou pracistas. Sessão: 10~3-81. 
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SUMÁRIO 
1 -ATA DA 27• SESSÃO, EM 2 DE-ABRIL DE 1981 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n'? 48/81, de autoria da Sra. Senadora 
Eunice Míchiles, que dispõe sobre aval de cónjuge casado, ,sob regime de 
comunhão de bens. 

- Projeto de Lei do Senado n' 49/81, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia,- éfue altera a redação do artigo 99, da. Lei n'? 605, de 5 de 
janeiro de 1949. 

1.2.2- Comunicações das Lideranças do PDS e do PMDB na Cámara 
dos Deputados 

- De substituições de membros em Comissão Mista. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR LUJZ VIANA Atuação desenvolvida pelo Governo Fe
deral em prol do Nordeste, a propósito da visita a ser realizada pelo Se
nhor Presidente da República à região nordestina. 

SENADOR AGENOR MARIA - A majoração dos tributos como 
fator de elevação do custo de vida. 

1.2.4 - Comunicação 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 00 DIA 

-Projeto de. Resolução n9 172(81, que autoriza o Goverito do Es-ta
do de Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, 
setecentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e vinte mil, cento e cin
qUenta e sete cruzeiros e setenta e cinco centavos) o montante de, sua divi
da consolidada. Votação adiada por falta de quorum, após usarem da pala
vra os Srs. José Fragelli e José Lins. 

- Projeto de Lei do Senado n• 357/19, .do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e 
empregados em cemitêrios. (Apreciação preliminar da jurídicidade.) Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 177(80, que autoriza i PrefeitUra Munici
pal de Mossoró (RN) a elevar em Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze 
milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinqUenta e 
dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o montarite de sua dívida consolida
da. Discussão encerrada, ficando. a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto-de Resolução n• 178(80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rio das Pedras (SP) a elevar em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e nove mi
lhões, novecentos e oitenta e três mil e seiscentoS e quarenta e cinco cruzei-

ros) o montante de sua dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a 
votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 179/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Joaquim (SC) a elevar em Cr$ 1.530.000,00 (um milhão, qui
nhentos e trinta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Dis
cussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 180/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Araripina (PE) a elevar em Cr$ 2.600_000,00 (dois milhões e seiscen
tos mil cruzeirOs) o m-ontante de sua dívida consolidada. Discussão encer
rada, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9181(80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Arês (RN) a elevar em CrS 1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e 
quarenta e oito mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. Discussão encerfS:da, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 182(80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campina Grande (PB) a elevar em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três 
milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívída consolidada. 
Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

_-Projeto de Resolução n"' 183(80. que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campos Belos (GO) a elevar em Cr$ 895.100,00 \oitocentos e no
venta e cinco' mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Discussão encerf'ada, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 184(80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de:Dueré (GO) a elevar em Cr$ 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete 
mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Discus
são encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 189(80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Pedro Velho (RN) a elevar em Ctr$ 2.909.300,00 (dois milhões, no
vecentos e nove IJ:lil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quo
rum. 

-Projeto de· Resolução n"' 194/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Teresina{PI) a elevar em Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, 
duzentos e Sêssenta e cincO mil e trezentos CFUZeiros) o montante de sua 
d'tvída consolidada.· Discussio encerrada, ficando a votação adiada por 
falta de quorum. 

1.4 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 
SENADOR JAISON BARRETO- "Saúde para Todos" como tema 

do movimento encetado pela Conferência Nacional dos Bispos do Br~sil 
sob a êgide da Campanha da Fraternidade. 

SENADOR GIL VAN ROCHA -Restabelecimento das prerrogati
vas do Poder Legislativo, como meta essencial para o fortalecimento do 
Congresso Nacional. 

SENADOR EVANDRO CARREIRA - Denúncia formulada pelo 
BisPO Dom Tomâs B31diiíno ã respeito de movimento que estaria sendo 
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organizado com a finalidade de destruir as Comunidades Eclesiais de Base 
da região de São Félix do Araguaia-GO. 

SENADOR ROBERTO SATURNINO- Protesto contra a interfe
rência de autoridade do Governo Federal nas decisões do Banco Nacional 
de DeSenvolvimento Econômico. 

SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA -Inauguração, na cidade-sa
télite de Ceilãndia~DF, do Laboratório Regional e nove Centros de Saúde, 
como parte do Programa de Regionalização dos Serviços de Saúde desen~ 
volvido pelo Governo do Distrito Federal. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Irregularidades que estariam 
sendo praticadas pelas empresas multinacionais que operam no setor- de 
distribuição de derivados de petróleo. 

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

2- ATA DA 28• SESSÃO, EM 2 DE ABRIL DE 1981 

2.1 - ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 - Apreciação de matéria 

Redação final do Projeto de Resolução n• 168/80, que autoriza o Go
verno do Estado do Cearâ a realizar operação de empréstimo externo no 
valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norte~americanos) 
para aplicação no II Plano de Metas Governameil.tais. Aprovada, nos ter~ 
mos do Requerimento n• 46/81. À promulgação. 

Redação final do Projeto de Resolução n• 173/80, que autoriza aPre
feitura Municipal de Nova Iguaçu (RJ) a elevar em Cr$ 119.000.000,00 
(cento e dezenove milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consoli· 
dada. Aprovada, nos termos do Requerimento n9 47/81. Ã promulgação. 

Redação final do Projeto de Resolução n• 174/SO, que autoriza aPre
feitura Municipal de Palmeira dos lndios (AL) a elevar Cr$ 
147.227.806,44 (cento e quarenta e sete milhões, duzen~os e vinte e sete 
mil, oitocentos e seis cruzeiros e quarenta e quatro centavos) o montante 
de sua divida consolidada. Aprovada, nos termos do Requerimento n"' 
48/81. À promulgação. 

Redação final do Projeto de R!>Solução n• 176/80, que autoriza aPre
feitura Municipal de Caicó (RN) a elevar em Cr$ 78.586.099,00 (setenta e 
oito milhões, quinhentos e oitenta e seis mil e noventa e nove cruzeiros) o 
·montante de sua dívida consolidada interna. Aprovada, nos termos do Re
f!Uerimento n• 49/81. À promulgação. 

Redação final do Projeto de Resolução n• 193/80, que autoriza aPre
feitura Municipal de Teresina (PI) a elevar em Cr$ 725.868.000,00 (sete· 
centos e vinte e cincO-milhões, oitocentos e sessenta e oito mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna. Aprovada, nos termos do Re
querimento n• 50/80. Á promulgação. 

Redação final do Projeto de Resolução n• 3/81, que autoriza o Go
verno do Estado do Paranã a realizar operação de empréstimo externo no 
valor de USS 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norte-americanos), 
destinados a financiar o Projeto PRORURAL, naquele Estado_. Aprova
da, nos termos do Requerimento n9 51/81. Ã promulgação. 

2.2.2 - Discurso do Expediente 

SENADOR JOSE L!NS, como Líder- Consideração sobre o pro
nunciamento do Senador Roberto Saturnino, feito na sessão anterior, no 
qual S. Ex• focaliza interferência, por parte de autoridades do Governo, 
nas decisões do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico. 

2.3 - ORDEM DO DIA 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 
19/81 (n• 47/81, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Alberto Vasconcelos da 
Costa e Silva, Embaixador do Brasil junto à República da Nigéria, para, 
cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Re
pública Popular do Benin. Apreciado em sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relações ExteriOres sobre a Mensagem n"' 
35/81 (n• 68/81, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à delibera-ção do Senado a escolha do Sr. Celso Diniz, Embaixa
do_r do Brasil junto ao Reino da Arãbia Saudita, para, cumulativamente, 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto aos Estados de Bahrain e 
Catar. Apreciado em sessão secreta. 

.2.~- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMA SES-
SÃO. ENCER'Il,AMENTO 

3 - DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR 
Do Sr. José Lins, pronunciado na sessão de 31~3-8"1. 

4- ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO 
!'!'• za a 31. de l981 

5 - CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF 
Ata da 54• Reunião 

6- ATAS DE COMISSÃO 

7 ~MESA DIRETORA 

8- LIDERES E VICE-LlDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

ATA DA 27• SESSÃO, CONJUNTA, EM 2 DE ABRIL DE 1981 
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESID~NCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO, PASSOS PÓRTO E ALMIR PINTO. 

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

~ Eunice Michiles- Raimundo Parente- Aloysio Chaves - Gabriel 
l:lermes - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - José Sarney - Alberto 
Silva- Bernardino Viana- Helv!dio Nunes- Almir Pinto- José Lins
Agenor Maria - Martins Filh~ - Humberto Lucena - Luiz Cavalcante -
'Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães
l.om~to Júnior - Luiz Viana- Dirceu Cardoso - Moacyr Dalla- Ita
mar Franco - Murilo Badaró - Franco Montoro - Henrique Santillo -
Lázaro Barboza- Benedito Canelas- Mendes Canale- Affonso Camargo 
- José Richa - EvelAsio Vieira- Jaison Barreto - Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 36 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a protcçã.o de Deus iniciamos nossos trabalhos. 

Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos pelo Sr. I •-Secretârio. 

PROJETO .DE LEI DO SENADO N• 48, DE 1981 

Dispõe sobre aval de cônjuge casado sob regime de comunhão de 
bens. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lt O aval dado por um dos cônjuges casados com comunhão de 

bens, para garantir dívidas ou ónus de terceiros, somente terá validade legal 
qu~ndo também endossado pelo outro cônjuge. 

Art. 29 A garantia individual de dívidas de operações financeiraS serão 
efetuadas pela exigência de seguro de crédito no valor da obrigação assumida. 

Art. 3• A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) baixarâ nor· 
mas regulamentadoras do Seguro de Crédito, cento e oitenta dias após a vi
gência desta Lei. 

Art. 4" Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 59 Revogam~se as disposições em contrãrio. 

Justificação 

ProjCtos de Lei semelhantes a este foram apresentados na Câmara dos 
Deputados. 
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Torna-se nCcessário o reconhecimento tácito, por lei, da falência do insti
tuto jurídico do aval unilateral de pessoa casada em comunhão de bens. 

Não podemos mais aceitar no direito de família apenas o marido como 
"cabeça do casal", uma vez que, levando-se em consideraÇão o processo de 
desenvolvimento por que passa a Nàção e a humanidade, cada vez se torna 
mais necessária a participação da mulher, quer como esposa, quer como pes
soa ati v a na formação da renda familiar. 

Entendemos ser este um passo no sentido de maior reconhecimento da 
participação feminina nas expressões do Poder e do consenso mútuo do casal. 

A matéria sobre a qual se legisla é da competência da União (Consti
tuição, art. 89, XVU~ 8.) e o poder de iniciativa é dos membros do Congresso 
Nacional (Constituição, art. 56), urna vez que a mesma não estã incluída na
quelas cuja competência é exclusiva do Presidente da República (Consti
tuição, arts. 57 e 65). 

Ao elaborarmos esta proposição, procuramos -atender principalmente 
aos reclamos da mulher brasileira como parte expressiva da ()pínião pública 
em busca de justiça e eqUidade. 

Poderíamos apresentar um corolário de manifestações JurídicaS s_obre o 
fato em si, porém, entendemos que a argumentação baseada na letra pura e 
fria ê por demais conhecida de todos os senhores parlamentares. 

Queremos sensibilizar nossos companheiros para a necessidade de se 
aprovar esta propOsição para .. de uma vez, acabarmos com a intranqUilidade 
que gera tanto a néga:ção de um pedidO de aval, como ainda pior, ser o cida
dão obrigado a assumir dívida por si não contraída, e cujos reflexos, evidente
mente, irão encontrar a família como a mais prejudicada. 

Nós, legisladores, aqui estamos para defender os legítimos interesses da 
coletividade, pela expressão de sua maioria e de sua vontade. Se houver dissa
bores por parte de entidades financeiras estes serão poUcOs e perfeitamente 
superáveis, assim, estaremos atingindo uma imensa parcela de nossa popu
lação legislando em favor do seu exclusivo interesse. 

Sala das Sessões, 2 de abril de 1981. - Eunice Michiles. 

(Às Comissões de Constituição e JUstiça, de Legislação Social e 
de Economia.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 49, DE 1981 

Altera a redação do artigo 9P, da Lei nP 605, de 5 de janeiro de 
1949. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O artigo 9•, da Lei n• 605, de 5 de janeiro de 1949, passa a viger 

com a seguinte redação: 

"Art. 99 Nas atividades em que não for possível, em virtude 
das exigências técnicas das empresas, a suspensão dos trabalhos nos 
dias feriados civis e religiosos, a remuneração serã paga em triplo, 
salvo se o empregador determinar outro dia de folga." 

Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em· coiiti."ãrio. 

Justificação 

Tanto as disposições constantes da Lei ri.9 605, de 5 de janeiro de 1949 
quanto o prejulgado n• 18, da Justiça do Trabalho, preceituam que o trabalho 
realizado em dia feriado, não compensado, é pago em dobro e não em triplo. 

Tais determinações, no entanto, vêm sendo contestadas largamente pelos 
estudiosos das relações trabalhistas, eis que para o pagamento em dobro, a lei 
nada mais precisaria explicitar, pOis devido um salário sem trabalhar, o se
gundo serâ devido também, na hipótese de se prestarem serviços no mesmo 
dia. 

Assim, por uma questão de justiça para com o em-pregado, cremos que a 
ele deve ser pago um adicional pelo trabalho não compensado em dia feriado, 
com o pagamento da remuneração devida em triplo. 

Temos convicção de que a medida alvitrada se sintoniza plenamente no 
contexto do espírito que norteou a elaboração da Lei n9 605/49 e da própria 
legislação trabalhista brasileira, motivo que nos leva a crer que a iniciativa 
merecerA a aprovação dos ilustres membros desta Casa. 

Sala das Sessões. 2 de abril de 1981. --Orestes Quhcia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 605, DE 5 DE JANEIRO DE 1949 

Dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o pagamento de 
salário nos dias feriados civis e religiosOs. 

•••••• ~ ••••••• ·- ·-~· ~ ·-·- ~ ~-4- ·-~-- ••••••••••• ·-4 •••••••••• -~ • - ·-·- •••••••••••• 

Art. 99 Nas atividades em que não for possível, eln virtude das exigêll
cias têcnicas das empresas, a suspensão do trabalho nos· dias feriados civis e 

religiosos, a remuneração será paga em dobro, salvo se o empregador deter
minar outro dia de folga. 

·······························································4··· 
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 

de Finanças.} 

O SR. PRESIDENTE~ (Jarbas Passarinho)- Os Projetas que vêm de 
ser lidos serão publicados e remetidos 'às comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicaçÕes que serão lidas pelo Sr. 1•-Sccretário. 

São lidas as seguintes: 
OFICIO N• 53/81 ~ Brasllia, I• de abril de 1981. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o nome do Senhor Deputa

do Nilson Gibson para integrar, em substituição ao do Senhor Deputado 
Túlio Barcelos, a Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre o pro
jeto de Lei n• 01 /81-CN, que "dispõe sobre a aposentadoria dos juízes tempo
rários da União de que trata a Lei Orgânica da Magistratura Nacional". 

Aproveito. a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus pro
testos de estima e elevado apreço. - Cantídio Sampaio, Líder do PDS. 

OFICIO N• 040/81 Brasília, 2 de abril de 1981. 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Deputado Aldo 
Fagundes foi indicado por esta Liderança para substituir o Deputado Eloar 
Guazzelli na Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre o Projeto 
de Lei n9 01, de 1981-CN, que "Dispõe sobre a aposentadoria dos juízes tem
porários da União de que trata a Lei Orgânica da Magistratura Nacional".~ 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de 
estima e consideração. - Odacir Klein, Líder do PMDB. 

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

Hã oradores inscritos. 
Concedo a pahivra ao nobre Sr. Senador Luiz Viana. 

O SR. LUIZ VIANA (PDS- BA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: . 

~uma velha batalha a que o Nordeste trava contra o pauperismo, e que 
parece ter tido o seu primeiro eco naciOnal por ocasião da seca de 1877. Sinal 
de que estamos à beira do centenário em nossa luta. E são muitos os brasilei
ros ilUstres que nela inscreveram os seus nomes benemeritamente. Lamento 
não poder evocar todos. Mas, lembrarei Elói de Souza, Epitãcio Pessoa e José 
Américo de Almeida. Nova calamidade climática levou à criação do Banco 
do Nordeste e da SUDENE, das quais foi suporte valioso a Companhia Hi
droelétrica do São Francisco. 

Acredito;porém, não ser injusto, acentuando que foi a partir da Revo
lução de 1964 que os problemas do Nordeste tomaram nova dimensão na 
consciência política do País, com o Presidente Castello Branco e os Ministros 
Cordeiro de Farias, a quem sucederam João Gonçalves de Souza, Afonso AI., 
buquerque Lima, Costa Cavalcanti e o attial MinistrO Rangel Reis. Superitt
tendentes da SUDENE foram Rubens Costa, Tâcito Theóphilo, Euler Sen
tes, Evandro Souza Lima e o atual José Lins de Albuquerque, todos empe
nhados em redimir os nordestinos, elevando-os ao nível dos nossos irmãos de 
regiões mais ricas: 

O tempo e as dificuldades não fizeram diminuir o interesse dos Governos 
revolucionários pelo Nordeste. Longe disso, embora vendo o problema sob 
prismas diferentes, todos se revelaram sensíveis à dimensão nacional do as
sunto. 

Aí está, Sr. Presidente, o que hâ seis anos, sinal de que o tempo corre 
mais rápido do que imaginamos, dizia eu nesta mesma Tribuna do Senado. E 
se hoje as repito, ê para que bem se compreenda o júbilo com que acompanho 
a viagem que amanhã farã ao Nordeste, especialmente à SUDENE, o Presi
dente da República. Depois de um período marcado por importantes reali
zações em favor da pobre e sofrida Região, vai Sua Excelência, conforme sa
bemos, anunciar novas e importantes iniciativas, todas elas voltadas para a 
ampliação e consolidação dos programas especiais de amparo à área semi
ârida do Brasil, e dentre os quais sobressaem o POLONORDESTE, o Projeto 
Sertanejo e os Programas de Irrigação e Recursos }:iídricos, além dos recursos 
especificamente destinados a estimular a produção de alimentos. 

Poderia alongar-me na enumeração de cifras verdadeiramente apreciá
veis na consecução do objetivo governamental de dar nova fisionomia a:o 
Nordeste. Limitar-me-ei, entretanto, em assinalar o montante de 101 bilhões 
recentemente aprovados pelos Conselhos MOnetário e de Desenvolvimento 
Econômico, para aplicação naquela Região. 
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Para mim, entretanto, o importante, o verdadeiramente importante, é 
haver o Governo, ati'avés da ação e da coordenação do Ministro Mârio An
dreazza, resolvido não mais se limitar aos planos e programas de emergência, 
ações episódicas destinadas a minorar os soFrimentos, os inenarráveis e exces
sivos sofrimentos que esmagam toda uma população de mais de trinta mi
lhões de brasileiros, para se empenhar num amplo e preestabelecido progra
ma de obras duradouras e destinadas a varrerem do Nordeste os aspectos ca
lamitosos das secas. 

Não é, aliâs, o Fruto de um trabalho de emergência,_ suscitado pelo apare
cimento do flagelo, que tanto nos tem castigado. Longe disso, é a conseqUên
cia de uma ação pertinaz de quase dois anos, e levada a cabo pelo Ministro 
Andreazza. Daí haver dito esse Ministro que ~i"S chuvas agora caídas sobre o 
Nordeste poderiam coroar-lhe o longo trabalho, do qual emerge cerca de um 
milhão e trezentos mil hectares de terras agricultâveis. Foi um trabalho inten
so e sistemâtico, voltado para o preparo do solo, a construção de poços e açu
des, a perenização de rios, e que envolveu a atividade de 700 mil famílias da 
ãrea rural. E que, além do mais, teve o mérito de evitar o êxodo, o terrível ê
xodo dos retirantes, que muitos de nós jã presenciaram, e que todos conhe
cem através das pãginas pungentes dos nossos romancistas. 

Se nos escapa o poder de impedir as secas periódicas, não será impossível 
criarmos condições que nos permitam conviver menos dolorosamente com as 
prolongadas estiagens. E essa tem sido a meta benemérita desse grande ho
mem público, desse invulgar trabalhador que é o Ministro Mârio Andreazza, 
cujas realizações são tanto mais de admirar quando, a cada passo, se tem a 
impressão de que lhe tolhem os movimentos os meandros da burocracia ou 
concepções nem sempre ajustadas aos aspectos sociais dos problemas nordes-

, tinos. 

O Sr. José Samey (PDS - MA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA (PDS - BA) - Com muita honra. 

O Sr. José Sarney (PDS - MA) - Nobre Senador Luiz Viana, creio 
que V. Ex• fala em nome de todo o Senado, particularmente em nome da 
Bancada do Nordeste. Todos somos testemunhas da sensibilidade do Presi
dente Figueiredo para os problemas do Nordeste e da ação permanente, bra
va, patriótica do Ministro Mário Andreazza,_ que há dois anos é uma figura 
constante e presente em todos os Estados daquela Região, assistindo os go
vernos, apoiando as nossas reivindicações, e sendo, muitas vezes, executivo 
delas. Assim, V. Ex• interpreta o nosso pensamento na homenagem que Faz a 
esse grande homem público que há tantos anos presta serviço ao país e agora 
mais decisivamente aO Nordeste - o Ministro Mârio Andreazza. 

O SR. LUIZ VIANA (PDS- BA)- Muito obrigado a V. Ex• Por na
tureza, o Ministro Andreazza tem a ambição de mudar a fisionomia do Nor
deste. Ninguêm mais do que ele possui o ímpeto do realizador, a coragem 
para vencer obstáculos, a capacidade de arregaçar mangas para um trabalho 
sem descanso. A sua visão é ampla, larga, mais preocupada com os efetívos 
beneficies que possa levar para a tegião. "S a visão oposta à do burocrata, que 
se rejubila por haver esbarrado na vírgula de um regulamento, sejam quais Fo
rem os prejuízos para uma coletividade. 

Sinto-me à vontade para Falar neste tom, pois, embora sem relações es
treitas com o Ministro Andreazza, fui o primeiro a se levantar desta tribuna 
para dar-lhe o meu apoio e a minha admiração, quando, à sombra de uma 
dessas tricas de avisos e regulamentos, pretenderam atribuir-lhe pequenas ir
regularidades, que decorriam justamente desse entusiaSmo que acompanha 
sempre a ação do extraordinário servidor público. 

Realmente, milhares e milhares de obras assinalam, no Nordeste, a ação 
do Ministério do Interior, nestes dois anos. Agora, com dobrados recursos, 
certamente elas se multiplicarão. E se multiplicarão sem outro objetivo, que 
x:rão seja- como tem ·ocorrido- o de apoiar e ajudar o nordestino. Esta é, e 
deverá continuar _a ser, a grande política para-o Nordeste, aquela que põe o 
interesse público acima dos interesses, das conveniências e dos apetites da 
politica, como o tem feito, com tanta elevação e sobranceria, o Presidente Fi~ 
gueiredo, cuja personalidade é, cada vez maiS, um padrão de simplicidade e 
humanidade, que o Brasil admira e aplaude. Amanhã, ele receberá especial~ 
mente os do Nordeste, que se vê no patamar de uma nova era. menos dura e 
menos dolorosa do que a que tem sido o quinhão de alguns milhões de brasi
leiros. Como nordestino, desejo associar-me às- manifestações de apreço e re
conhecimento que cercarão o eminente Presidente, nessa sua memorâvel via
gem, passo inicial para um futuro melhor. 

e. um trabalho a que estâ indelevelmente presente o Presidente João Bap~ 
tista Figueiredo. São dele estas palavras inseridas na mensagem há pouco di
rigida ao Congresso Nacional: 

"As preocupações do Governo Federal com relação ao Nor
deste, sempre voltadas para a criação de condições económicas, so-

ciais e políticas que permitam a redução significativa das disparida
des entre os níveis de desenvolvimento da Região e os do restante do 
País e dos bolsões de pobreza rural e urbana, estiveram, em 1980, 
concentradas nos múltiplos aspectos de um problema típíco da Re
gião: o da captação e uso da ãgua. 

A persistência e o agravamento, em 1980, da estiagem que já 
atingira a Região no ano anterior, exigiram, de um lado, a reali
zação de um grande esforço emergencial para reduzir ao mínimo os 
sofrimentos provocadOS pela escassez de alimentos e empregos e, do 
outro, um trabalho de reflexão e estudo com vistas a impedir a repe~ 
tição futura do avassalador impacto social e económico provocado 
pelas secas." 

O Sr. Murilo Badarô (PDS - MG) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA (PDS - BA) - Com prazer. 

O Sr. Muri/o Badarô (PDS- MG)- No momento que V. Ex• faz essas 
considerações sobre o nordeste, ainda que não seja homem da ârea, eu peço 
licença para entrar no seu discurso. 

O SR. LUIZ VIANA (PDS -BA)- V. Ex• é vizinho de fronteira ali na 
Bahia. 

O Sr. Muri/o Badarô (PDS- MG)- Não tenho esta glória e esta honra 
de ser baiano. É só para dizer a V. Ex• que o trabalho do Ministro Mârio An
dreazza, na área mineira no seu total. e mais especialmente com relação aos 
problemas urbanos de Belo Horizonte e outras cidades, é realmente extraor
dinário. De maneira que peço licença a V. Ex'" para Fazer minhas as palavras 
com que o seu discurso saúda este grande servidor da Nação. 

O SR. LUIZ VIANA (PDS - BA) - Muito agradecido a V. Ex• 

O Sr. José Lins (PDS- CEf:._ Senador Luiz Viana, permita-metam
bém uma r.eferência ao seu discurso. 

O SR. LUIZ VIANA (PDS - BA) - Com muito prazer. 

O Sr. José Lins (PDS- CE) -O Nordeste, se estivesse aqui, de pé esta
ria aplaudindo a palavra de V. Ex• Ela traduz, exatamente, o pensamento do 
povo nordestino quando exã.lta o trabalho do Ministro Andreazza em prol da 
sua região. V. Ex• vai mais longe. Identifica o sinergismo de forças que age, 
atualmente, para mudar a fisionomia da nossa área. Sob o impulso da vonta
de do Presidente Figueiredo de ajudar o -Nordeste, estão os seus auxiliares, à 
frente os Ministros Andreazza e Minístro Delfim Netto, que hoje se aliam em 
um grande esforço. Tenho c:;: esperança, Senador Luiz Viana, de que dessa 
conjugação de esforços nasça, realmente, uma política nova para o Nordeste, 
dirigida não para excluir do nosso calendário o fantasma da seca, que já não 
temos Forças para fazê-lo, mas para dar condições à ârea de viver independen
temente desse fantasma, e construindo a sua riqueza e o seu bem~estar acima 
dessas forças da natureza, pela regularização dos fluxos d'âgua. Agradeço a 
V. Ex'" a lembrança de Falar por nós todos, em nome da região. 

O SR. LUIZ VIANA (PDS- BA)- Agradeço o valioso apoio que V. 
Ex• dá ao meu discurso e às justas palavras que acaba de proferir como um 
grande conhecedor dos problemas do Nordeste que é. 

.. Em conseqUência desse trabalho, Foram realizados diversos 
estudos, que se consubstanciaram em propostas em exame pelo Go
verno, e que compreendem a concepção de uma ação coordenada de 
todos os órgãos governamentais na região semi-ãrida visando à 
adoção, implantação e generalização de métodos de captação, con
servação e uso da âgua condizentes com a realidade social e as dis
ponibilidades econômicas da Região, acompanhada da dissemi
nação_ de cultivos e criações mais adequados às condições climãticas 
imperantes. Paralelamente a isso, e como condição para o êxito de 
ações dessa natureza, adotaram-se medida~ de reformulação da es
trutura fundiâria. quer ao nível da superação de obstâculos específi
cos· ao. seu desenvolvimento, quer como correção de uma situ.ação 
que, por si só, agrava as condições sociais da Região, independente
mente da ocorrência de secas." 

Estou bem certo, al~ãs, de que estas palavras são apenas o preâmbulo do 
que o Governo irã fazer pelo Nordeste, dando-lhes as condições indipensã
veis, não apenas para sobreviver, mas tambêm para se levantar confiante no 
futuro. 

O Sr. Lourival Baptista (PDS - SE) - Permite V. Ex• um aparte'? 

O SR. LUIZ VIANA (PDS - BA) - Com muito prazer. 

O Sr. Lourival Baptista (PDS - SE) - Eminente Senador Luiz Viana, 
louvo as palavras de V. Ex•, em defesa do Nordeste, reconhecendo o apoio 
que o Presidente João Baptista Figueiredo vem proporcionando à Região c a 
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ação que lá desenvolveu o operoso Ministro Mário Andreazza. V. Ex•, CO!fl a 
autoridade que tem, Governador que foi de Esta_~o e ~abe Il).Uito bem o que 
são as agruras das secas e das enchentes, e o que nessas oportunidades, os ho
mens públicos podem fazer para minimizar Os efeitos ctas calamidades climá
ticas. Felicito V. Ex.•, por esse pronunciamento da tarde de hoje e que já rece
beu o apoio de eminentes Senadores, que" não ignoram a ação desenvolvida 
pelo Governo naquele setor. Faço votos para que da visita do Presidente João 
Baptista Figueiredo, amanhã, ao Nordeste, quando da reunião da SUDENE, 
resultem decisões concretas em benefício daquela sofrida R6gíão. 

O SR. LUIZ VIANA (PDS- BA)- Muito grato a V. Ex• 
Condições entre as quais eu me animaria a incluir não som_ente a am

pliação dos juros diferenciados, mas também a anistia para os pequ-enos deve
dores, e do que constitui Vãlido exemplo o R.eãjuStamento Econôrnico conce
dido pela Revolução de 1930. 

É animado dessas esperanças, Sr. Presidente, que o Nordeste recebe, 
com júbilo, a visita de amanhã do Presidente da República. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo apalavra ao 
nobre Sr. Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN. Pronuncia o seguinie discur
so. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sfs. Senadores: 

Mais uma vez, volto à tribuna para debater o problema dos tributos, do 
custo de vida e- por que não dizer- da inflação e da fome do povo brasilei-
ro. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, estiveram ontem, no meu gabinete, pe
cuaristas reclamando da majoração do ICM, que se elevou de 5,52% para 
16%. -

Abatemos, no ano de 1979, 9 milhões e 9ÓO mil rezes. Esse gado, abatido 
nesse ano de 1979, foi côrriputado numa base de 20 mil cruzeiros pOr_ boi. Na 
base de 5,52%, o imposto do boi era equivalente a 1 mil e 100 cruzeiros. Pois 
bem, este ano, o imposto subiu para 4 mil e 800 cruzeiros, proporcionando 
uma arrecadação superior, tomando-se por base o mesmo gadÕ do ano de 
1979, de mais de 47 bilhões de cruzeiros. 

O objetivo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, da alta de 300% do !CM que 
incide sobre o boi, tenho a impressão que tem um caminho, que é o de fazer 
sobrar o boi no pasto, para facilitar a exportação, pois, por incrível que pa
reça, enquanto o Governo aumenta os impostos do boi internamentC,-Iibera 
os impostos para a exportação desse mesmo boi. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não pode o povo brasileiro consumir 
uma carne bovina a cada dia mais cara, mais onerada de um tributo medieval; 
e na proporção em que aumenta astronomicamente esse tributo, o Governo 
libera o setor de exportação de qualquer ónus tributário. _ 

Eu não entendo. O Governo anUncia qúe quer ã.Icançar este ano Uma ex
portação em torno de .26 bilhões de dólares. Pelo amor de Deus, 'Vamos desen
volver as nossas exportações, mas não às custas da comunidade nacional; va
mos desenvolver as exportações sem encarecer o produto internamente e des
valorizando esse mesmo produto no exterior para podermos concorrer com 
os demais países do hemisfêrio. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, como é que pode subir de 300% o 
imposto do boi e ao mesmo tempo liberar esse mesmo boi para a exportação 
da carne? 

O Sr. He/vídio Nunes (PDS- PI) -·v. Ex• me permite um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (Í'MDB- RN)- Vou concluir o meu ra· 
ciocínio para, depois. permitir O aparte a V.· EXJ~ com o maior prazer. 

O Governo achou pouco, quando liberou o !CM, de 5,52% para 16% 
para os Estados. e aumentou a taxa do IOF (Imposto sobre Operações Finan
ceiras) para 1.200%; uma taxa que era cobrada a 0,6% passou para 7,2%. Ora, 
não tem sentido aumentar-se o ICM em 300%. aumen:tar-se o Imposto sobre 
Operações Financeiras em 1.200% e, ao mesmo tempo, liberar-se a carne in
dustrializada para a exportação de qualquer tributo. 

Çom o maior prazer, ouço o Senador Helvfdio Nunes. 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS- PI)- Nobre Senador-Agenor Maria, per
doe a intervenção, mas entendo que houve um err~ de colocação no discu~so 
de V. Ex' O imposto não sofreu elevâ.ção. O ICM é cobrado pelo valor, como 
alguns dizem em latim, ad vai orem. O que existe, na realidade, é que alguns es
tados, burlando a legislação, estabelecem pautas. Que 'significam essas pau
tas? Muitas vezes, o quilo é comerciaJ.izado a x, mas o Estado cobra o impos
to como se a transação tivesse sido feita de x+y+z. Realmente, o imposto pa
rece aumentar. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN) -Senador Helvldio Nunes, 
eu não falei sobre pauta. Cobrava-se, até dezembro de 1980, em todos os Es-

tados do Brasil, uma taxa de 5,52% sobre o valor do boi comercializado. Essa 
taxa de 5,52% passou a VigOrar, a partir de l'? de janeiro deste ano, à base de 
16%. o boi não sofria os 16% de ICMf 

O Sr. He/vídio NuneS (PDS.::.. PI)- Mas, não houve aumento do !CM. 
O SR. AGENOR MARIA Ô'MDB- RN)- O boi não sofria esse au

mento de 16%! O boi passou a sofrer uma incidência de 16% a partir de janei
ro deste ano. Até dezembro do ano passado, o boi apenas sofria uma incidên
cia de 5,52%. V. Ex' pode ficar certo do que eu estou afirmando, porque esti
veram ontem no meu gabinete proprietários de frigoríficos do sul de Mato 
GrOsso, que me trouxeram es.:.;• situaçãã:-o boi, que sofria até 31 de dezembro 
do ano passado uma incidência fiscal da ordem 5,52%, passou a sofrer, a par· 
tir de I'? de janeiro deste anO;Uriiii incidênCiã de 16%. Essa incidência criou a 
seguinte situação: o bOi, que era vendido na base 20 mil cruzeiros e sofria incí
dência de 5,52% até 31 de dezembro, recolhia de ICM 1.104 cruzeiros; como 
esse boi passou a sofrer, a partir de 1 '?de janeiro, incidência de 16% essa inci
dêilcia elevou esSe imposto para 4 mil e 800 cruzeiros, ou seja, o imposto su
biu 300%. Como o frigOrlfico tem que jogar esse imposto na carne, esta enca
receu mais ainda nos açougues e o consumidor, que é realmente quem vai ar
car com o ônus de tudo isso, não tem -como pagar o valor da carne acrescido 
desse imposto. Resuliado: o boi estâ ficando nos pastos, porque dão tem 
como vender a carne aos preços que aí estãO. 

Se o G_oveino não atentar para eSsa medida que elevou os tributos em 
300%, encarecendo o preço da carne na pedra do açougue, o boi ficarâ nos 
pastos, dando oportunidade aos frigoríficos de ficarem com esse boi, indus
trializando a carne e exportando. Quando esse frigorffico que fica com o boi 
que está sobrando vai exportar a carne, esse imposto desaparece. 

Esse ICM que aparece para encarecer a carne na pedra do açougue aqui 
no Brasil desaparec~ para baratear a carne na competição do mercado inter
nacional. 

O objetivo do meu discurSo é chamar a atenção do Governo para esta 
realidade, porque, infelizmente, segundo os proprietários de frigoríficos, esse 
imposto cobrado encarece o boi em mais de 4 mil cruzeiros pOr Cabeça, por 
unidade. O gado, aqui no sul, pesa em média 200 Kilos; é a média do peso do 
gado, por cabeça. Então, encarecer nessa proporção, não tem como .. 

Já na Bahia, ontem, os pecuaristas, reunidos na Cidade de Itapetinga, es
tavam reclamando dos juros. Os juros para aquisição de rebanho selecionado 
subiu para 73%; o juro que o Banco do Brasil está cobrando hoje é de 73%, 
superior a 6% ao mês. Ora, o Governo sobe os juros para 73% para aquisição 
de gado bovino; o Governo sobe !CM, de 5,52% para 16%; o Governo sobe a 
taxa ·do IOF, de 0,6 para 7 ,2%. Então, esse conjunto de medidas~ juros, taxas, 
ICM, criou uma situação muito delicada, porque encareceu o boi dentro do 
açougue. E a população j.á está subjugada a uma série de coisas, como a ener
gia mais cara do que no ano passado. E como está mais cara! E o anúncio do 
Ministro é de que vai subir este ano 102%, e vai subir 102% porque precisam 
dar cumprimento à execução Tucuruf, precisam continuar a execução de An
gra I e Angra II. Enfim, o setor energético precisa- tirar do consumidor de 
energia do nosso País 20 bilhões de cruzeiros a mais, daí por que é necessário 
que a luz suba este ano 102%. 

De forma, Senador Helvfdio Nunes, que o meu discurs<?- tem como obje
tivo interpretar aqui o pensamento do criador de boi deSte País, que está pa
gando juros de 73%, segundo depoimento de pecuaristas da Bahia, reunidos 
em Itapet!nga, conforme recorte do Jornal de Brasma de hoje. O que eles ar
gumentam é o seguinte: o jiiro subiu para 73%; o IOF subiu 1.200%, ou seja 
subiu de 0,6% para 7,2% e o I CM, que at~ 31 de dezembro era 5,52%, elevou
se para 16%. Eles não têm como, respondendo por esses encargos, continuar a 
criar neste País. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB -:- RN) - Com o maior prazer. 
O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) - Eminente Senador Agenor 

Maria V. Ex' faz muito bem, nesta tarde, desta tribuna, em mostrar mais uma 
vez ao Senado e à Nação o drama do homem que trabalha a terra, do homem 
que planta e do homem que cria. Especificalnente quanto ao problema da 
criação de gado b-ovino, é conveniente salientar que, hoje, o preço de mercado 
para a carne, o preço pago ao produtor é bastante inferior ao preço que o 
mesmo produtor auferia há oito meses atrás, quando ele vendia o boi gordo a 
CtS 1.600,00, a arroba, chegando mesmo a vendê-lo a Cr$ 1.800,00, a arroba; 
hoje ele vende o boi a Cr$ 1.500,00, a arroba e a vaca a Cr$ 1.200,00, a arro· 
ba. E paga os insumos que consome o sal mineral, os medicamentos, os tribu
tos que incidem sobre a terra, com düerença de cerca de 150% a mais do que 
ele pagava o ano passado e continua entregando a carne por um preço infe
rior. o· que é estrãnhO, mas V. Ex! acaba de deixar claro as razões porque isto 
vem ocorrendo, ê que, embora o preço a nfvel de produtor tenha baixado, a 
nívtl de consumidor o preço subiu. 
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O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Senador Lâzaro Barboza, 
tenho em mãos a Folha de S. Paulo de ontem e que traz a seguinte notícia: 

CARNE EXPORTADA SEM !CM 
Brasilia (Sucursal) - As carnes indutrializadas destinadas à expor
tação,tanto de bovinos como de suínos, estão isentas do ICM até o 
dia 31 de dezembro deste ano, conforme decisão do Conselho de 
Polícia Fazendâria (Confaz), que em sua reunião de ontem apreciou 
apenas este assunto. 

Ao anunciar a medida, o ainda SecretArio-Geral do Ministério 
da Fazenda, Eduardo de Carvalho, futuro presidente do Banespa, 
informou que o góvê:ino estima exportaraeca:rne, este ano, cerca de 
US$ 450 milhões, salientando que esta isenção do !CM não irá pro
vocar nenhuma queda de arrecadação para os Estados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu acredito que no Japão e na Alemanha 
o consumidor não tem, mas não tem mesmo, a dificuldade de poder aquisiti
vo que tem o nosso homem, o nosso assalariado, porque a maioria do povo 
brasileiro não teiii -poder __ aquisitivo para comprar carne. 

Ora, pelo amor de Deus, se se tira o imposto para que essa carne Possa 
competir no comércio inte-rnacional, para que--o -ãlemão, o japonês, que têm 
poder aquisitivos mais alto do que o nosso operãrio, possa comprar a carne 
que é produzida aqui, por que não se tirar o mesmo imposto da carne vendida 
ao nosso trabalhador? Por que não dar condições a esse homem de poder 
comprar essa carne? 

Eu não entendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores: a carne, quando vendida 
no exterior, é isenta de tributo; a mesma carne, quando vendida aqui, é enca
recida pelo tributo em 300%, pelo o IOF em 1.200% e pelo juros em mais de 
500%, porque áS-juros de repente subiram para 73%. 

~ preciso haver um diálogo em torno desta realidade. O Governo não es
tá administr3rido uma empresa, o estâ administrando uma Nação que tem 
sentimento, que tem pessoas que comem que bebem, que precisam viver. Isto 
não é uma empresa, é uma Nação. Entre governar uma empresa e uma Nação 
hã uma profun-da diferença. 

Sr. Presidente, fiquei realmente chocado veja V. Ex• a situação, o quadro 
real de uma grande parte da população brasileira: 

DIARRÉIA É RESPONSÁVEL POR 50% DA MORTAL!· 
DADE INFANTIL 

Quase 50 por cento dos óbitos das crianças menores de um ano 
são causados por diarréias infecciosas e 13 por cento do total dos ó
bitos no Brasil em todas as cidades referem-se à mesma doença. En
quanto isso, no Nordeste, segundo levantamento feito pelo Instituto 
Materno-Infantil de Pernambuco, 72 por cento do total de óbitos 
das crianças na mesma faixa são causados por desnutrição, que, 
provoca, entre outras doenças, a diarrêii-infecci"Osa. 

Desnutrição! Pelo amor de Deus, a situação é esta, é o Instituto que estã 
dando conhecimento que hã carência alimentar e o boi estâ no pasto impedi
do de ser vendido para consumo interno, porque as taxas oneram O produtor. 
Então, esse boi vai deixar de ser abatido aqui, porque no mercado internacio
nal, desde que o Governo retire o ânus da tributação, ele pode competir com 
os demais produtores de carne bovina do mundo. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, querer aumentar a exportação para 
26 bilhões de dólares à custa de mais crianças com carência alimentar, querer 
aumentar a nossa balança de exportação à custa dessas crianças é um absur
do. Sinceramente, venho à tribuna discutir o problema, porque, se estes jor
nais estão publicando a verdade, é importante que o Governo tome as devi
das providências de imediato. 

O Sr. José Lins 1 PDS- CE) -~Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)~.,-,-Vou permitir·me conce
der, antes, o aparte ao nobre Senador pelo Piauí e, logo cm seguida, o darei a 
V. Ex' 

O Sr. Alberto Silva I PP- PJ)- Nobre Senador Agenor Maria, V. Ex• 
estã trazendo à Casa uma informação da maior importância neste seu discur
so em que aborda o problema da carne no Brasil. V. Ex• diz com muita preci
são que estamos tirando o imposto para poder tornar a carne competitiva no 
mercado externo. Diz ainda V. Ex•, com muito mais precisão, que estamos 
possibilitando aos povos de poder aquisitivo mais alto que o nosso a come
rem carne, enquanto que o nosso não tem condições, porque o seu poder 
aquiSitivo é reconhecidamente muito mais baixo. Tanto é verdade que o pró
prio Governo, reconhecendo isto, tem encontrado dificuldades com o salãrio 
móvel, para poder acompanhar a inflação que estã havendo no País. Gostaria 
de aproveitar, neste instante, o discurso de V. Ex• para fazer uma sugestão: se 
o Governo pi-ecisa retirar o imPostO para facilitar a exportação e tornar com
petitiva a nossa carne, então, do boi que se separe parte dele ou que uma per-

centagem do que se cobra dele seja destinada à fabricação de alimentos eco
nômicos para à população de poder aquisitivo mais baixo. V. Ex• conhece e 
vários institutos do mundo inteirO i"ilformam, hâ um tipo de aproveitamento 
da -soja como alimento, ou sobre a forma de farinha, ou sobre a forma de bife, 
ou sobre a forma de biscoito, de pão mesmo. Mas, no Brasil não hã nenhuma 
iniciativa, quer por parte do Ministério da Saúde quer por parte do Minis
tério da Previdência Social, no sentido de se encontrar uma solução para esse 
problema. Era hora de se deixar de cobrar o imposto em benefício da popu
lação de poder aquisitivo baixo, contanto que não houvesse a mortalidade 
apontada por V. Ex• e pelo Instituto -Materno-Infantil de Pernambuco, fruto 
exclusivo da desnutrição, isto é, falta de comida. Em última anâlise, é falta de 
proteína, é falta de carne. V. Ex• tem toda razão .. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB .,.... RN) - Senador Alberto Silva 
fico muito gratO. Antes de Permitir, com o maior prazer e satisfação, o aparte 
do nobre Senador José Lins, quero ler a produção e o abate de animais nos 
anos de 19n, 1978 e 1979, segundo boletim da Fundação do Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatística. Nós abatemos, no ano de 1977, doze milhões, 
duzentos e setenta e quatro mil, cento e trinta e cinco reses, sendo sete mi
lhões, quatrocentos e treze mil, cento e noventa e cinco bois e quatro milhões, 
setecentos e setenta e cinco mil e quatrocentos e setenta e sete vacas. No ano 
de 1978, a nossa população subiu, mas a população bovina de abate baixou. 
Caiu para onze milhões, quatrocentos e vinte e sete mil e duzentos e trinta e 
cinco. Foram abatidos sete milhões e setecentos e vinte e quatro mil bovinos~ 
machos e três milhões, quinhentos e noventa e dois mil e cento e cinqUenta e 
duas fêmeas. Caiu o abatimento de matrizes porque os juros em 1978 baixa
ram. Em 1979, a nossa produção foi menor ainda, caiu para 9.998.000, 
abatendo-se 7.137.000 maChos e o abate de matrizes baixou ainda mais- o 
que é bom,- para 2.768.000. Quando agora, em 1981, esses juroS, que eram 
na base de 7 a 15% ao aná, Subiram para 73%. O IOF, que era 0,6%, subiu 
para 1.200%, e agora o Governo, querendo aumentar sua exportação, criou 
essa situação, que eu não entendo, paradoxal. Parece que vamos ficar no 
campo do bovino comO ficamos no campo do café: somos os maiores produ
tores de café do mundo e o nosso asS:ã.lariado não pode tomar café- essa a 
grande realidade, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Vou repetir:.somos os maio
res produtores de café do mundo e os nossos assalariados, que é a maioria do 
povo brasileiro - são 40 milhões ~não podem tomar caie. 

A questão do gado, Sr. Presidente, Srs. Senadores ... 

O Sr. José Richa (PMDB - PR) - Permite a V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- ... V. Ex• me permita con
ceder primeiro ao Senador José Lins, depois volto a V. Ex• Nós pagamos, in
dependente dos 16% do ICM, uma taxa de encargo social de 2,5%, fazendo 
que vá a 18,5% ó qtie inCide sobre esse boi, encarecendo-o e, conseqUentemen
te, não tem o nosso homem poder aquisitivo Para comprar a carne que é libe
rada para se vender no exterior, livre de qualquer ônus. 

Tenho o prazer de conceder o aparte ao nobre Senador José Lins, pedin
do que seja breve, jã_ que a Mesa me chama à atenção. 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- Nobre Senador Agenor Maria, uma ob
servação apenas; no inícío do ano passado o preço da carne não seria talvez 
1/3 a 1/4 dç que é hoje. Portanto, quero dizer que o preço da carne subiu, 
exageradamente, do segundo semestre do ano passado até essa data. Esse é 
um fato de todos conhecido. Ora, esse preço subiu exatamente na época em 
que o ICM era baixo, 5 e tantos por cento, subiu também na época em que os 
juros pagos pela pecuâria também eram mais baixos. Esse ê um outro fato 
inegáveL E V. Ex• sabe mais: que o preço chegou a tal ponto, que compensa
va perfeitamente àqueles que vendiam gado a pãgar o ICM, o seu tributo, 
que, afinal de contas. vem em ben-Cficio dos Estados, ou das populações ou de 
uma distribuição melhor da renda em cada Estado da Federação. Ora, o fato 
também é que nós chegamos a um ponto em que o excesso de carne para o 
mercado interno - eu não digo para uma distribuição equitatiVa indepen
dente do poder de compra- se tornou alto demais. E isso se deveu principal
mente ao aunierito da produção de suínos e também da produção de aves; 
com esse aumento, evidentemente. o povo deixou de comer mais carne de ga
do. Agora os-pecuaristas se vêem na eminência de vender o seu gado a preço 
mais barato. Não hã dúvida. Mas eu pergunto a V, Ex• não quer V. Ex• que o 
custo de vida baixe? É certo que o imposto aumentou, mas o preço triplicou 
ou quadriplicou. V. Ex' hã de saber disso. Por outro lado, é importante que 
V. Ex' lembre - eu terminarei logo - que não hâ bitributação no País, isto 
é, aquilo que se exporta paga o imposto de exportação, quando for o caso, 
mas não paga o ICM, que é o imposto de operações internas. Finalmente, V. 
Ex• não pode correlacionar este problema, meramente económico, com o 
problema da pobreza nacional. Este existe. Hâ pessoas, hâ famílias, que não 
podem comer carne ou tomar café - é certo, não há dúvidas quanto a isto, 
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hâ pobreza no País. Mas, V. Ex•, também, esquece os programas do Gover
no, in.::lusive através do Instituto de Alimentação, as merendas escolares e ou
tros tantos, através dos quais o Governo procura compensar esse grave 
probl'!ma nacional. Era o que tinha a dizer- a V. Ex•. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Nobre Senador José Lins, 
tenho V. Ex• em conta como um homem probo, um homem equilibrado, um 
bom brasileiro. -Dentro dessa minha visão, dentro desSã. minha ótica, vamos 
discutir o seguiriié: a sitUa-ção econômica de 'uril Piis, se é bo3, a situação so
cial não poderá ser ruim; m:as, se ã SftuaÇâó Cconórriica -de um País for ruim, ê 
inteiramente impossível Que a situação social seja boa. ED.tão, V. Ex• tem de 
convir com o seguinte: se a situação ecoDôniiCa é ruim, é.lóg·íco ·que a SitUação 
social não serã boa. Então, pergunto a V. Ex•: se o Governo eleva_ o Imposto 
sobre Operações Financeiras em 1.200%, se 6 Govefno eleva as--taxas de juro 
em mais de 300%-, se o Governo eleva o tributo do ICM em mais de 300%, se
rá que o Governo não está conCorrendo conl O processo inflacionário, nobre 
Senador José Lins? 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Se V. Ex• me perguntar ... 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Gostaria que V. Ex• me 
respondesse diretamente. 

O Sr. José Lins (PDS-- CE) - Eu vou responder a V. Ex• 

O SR. AGENOR MARIA (PMDii- RN)- Dentro dessa ótica. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - A composição do preço final de qual
quer produto, evidentemente, ê influenciada pelos impostos, exceto pelo Im-
posto de Renda, como sabe V. Ex• -

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Muito obrig~do a V. Ex• 
Estou muito bem servido pela resposta de V. Ex• 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, é preC:is(i-qUe- se compreenda que o sena.: 
dor José Uns tem toda a razão. O preço final de um produto tem realmente 
no seu b_ojo toda essa situação ... 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Mas a pardcipação do IOF é muito pe
quena, nobre Senador. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Não estou permitindo 
aparte ao nobre Senador José Lins. _ 

O Senador José Lins, que é Vice-Líder do Governo, concorda que o 
preço final de um produto está realmente ... O_ aumento das_taxas de juro, o 
aumento dos impostos concorrem n__o preço finai do produto. Entao, este 
preço final é que eu vim discutir na tribuna, Sr. Presidente e Srs. Senadores._O 
que eu desejo é que O Governo ajude este País a sair dessa inflação menstruo-
sa. 

Eu disse, aqui, há quatro dias, qoe este superávit nó Orçamento fiscal não 
tem ra:zão de existir;como um superávit no orçamento fiscal de quatrocentos 
bilhões, para dar alimento gratuito ao povo que trabalha? 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, quem trabalha não precisa de esmolas.' 
Já disse várias vezes desta tribuna: o homem trabalha, para, trabalhando, vi
ver as suas custas, às custas do seu labor. Na hora em que ele trabalha e a mu
lher precisa ir para uma fila receber, gratUitamente, o leite em -pó; oii Seja lá o 
que for, vai desfibrar aquela família de-trabalhadores. Estamos concorre~do 
para tirar do trabalho o princípio mais digno de uma família que quer vtver 
pelo trabalho. 

Sr. Presidente, antes de concluir, pediria permissão a V. Ex• para conce
der o último aparte ao nobre Senador José Richa, que jã havia pedido ante
riormente. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Senador Ágenor Maila, V~. Ex• fez 
menção ao fato de que, pelo preço elevado do café, apesar de sermos os maio
res produtores do mundo, o povo está quase qUe proibido de tomar café. É 
esta uma grande verdade, haja vista que há quinze anos atrás, o Brasil tinha, 
aproximadamente, 80 milhões de habitantes e o consumo interno estava si
tuado entre 8 e 8,5 milhões de sacas de café. Entretanto, hoje, com uma popu
lação de 120 milhões de habitantes, estamos com um consumo interno em 
torno de 6 a 6,6 milhões de sacas de caféL Portanto quase dois milhões de sa
cas _de café o brasileiro consOme hoje a menoS do que há quinze anos atrás, 
embora a população seja hoje quase um terço a mais do que era há quinze 
anos. E por que isso~ Porque, evidentemente, o preço estâ bastante elevado, 
apesar do subsídio ainda imperar para o café do consumo interno; apesar dis
so, o povo ainda paga mais caro. E tudo isso por quê? Por teimosia do Gover
no. Nós estamos, pelo menos, aqui nesta Casa, há dois anos, nos batendo 
para que o Governo autorize, através da sua iutarquia- o IBC- a venda 
de café verde nos supermercados; com isso é possível reduzir para menos da 
metade o custo a tua! do café, sobretudo favorecendo as camadas mais pobres 
da população. Não há explicação. A única explicação que dão n3. área oficial 

é de que esse café, no merc3.do interno vendido em grãos, é possível serdes
viado. Ora, que- o Governo então fiScalize. Por inéompetência do Governo 
em fiscaliZar é ciue o povo está pagando mais caro aquilo que pode comprar 
mais barato. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Muito obrigado pelo 
aparte de V, Ex• 

Sr. Presidente, concluindo, respondo ao Senador José Richa, dizendo o 
s~guinte: :a industrialização _do café_ é prirnaríssima. Até há vinte anos passa_-_ 
dos, o homem do interior torrava o seu café no caco, adicionando ao café a 
porcentagem de milho que ele achava conveniente dentro da sua pobreza e 
evitando_ o encarecimento da in_9ustrialização do café. Então, o nosso homem 
do interior q_ue tem tempo atravês da familia - porque a maior parte da 
família vive aí -ociosa- de torrar o seu café, pois bem: se o Governo favore
cesse essa família ociosa poderia torrar o seu café, adiconâ-lo ao milho para 
colocar o café na m_ão desse homem que dele se poderia beneficiar. 

Sr. Presidente, eu concluo dizendo o seguinte: o meu pedido é parã. que 
faça parte dos A na is desta Casa, este quadro do empresário Abram Abe Szaj
mail, Presidente em exercícío da Federação do Comércio do Estado de São 
Pauto, o qua( diz estar havendo uma desagregação econômica na classe média 
brasileira. É o empobrecimento da dasse média brasileira e vem, realmente, 
comprovar que e_s_se telefone qoe estâ no cadeado, humilhando a classe média 
brasileira, bem demonstra que S. Ex• tem toda a razão. Muito obrigado (Mui
to bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AGENOR MA
RIA EM SEU DISCURSO: 

FOLHA DE S. PAULO 

PARTICIPAÇÃO RELATIVA DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 
NOS SAlÁRIOS BRUTOS 

~· Nürn~ro dn ~olórios mu,ir:;=-s de novom!Jro/79 
o 

I 5,1 12,5 16.4 15.4 23,2 30,G 

NOVEMBR01í9 1 ,3°;. I 7.8"ó 10,3"., 
·--~--. 

11 ,3a,,. 14,1 "o 17 ,O" a 

DEzt,\'.SR0/79 3.3% 1 0.5~~ 13,4~ .. l4,7'"a 17,3~a 20 ,.,~ 

JUNH0/80 2,0"> 9 6~ó \2.4~ .. I :<. 7 ~· I 16.0':'. 19 ,-.:-

DEZEMBR0/80 ~ . . ~ 5,5",1 13,7"·~ 16,4~0 1 7.~ ~~ 20.4~~ :'3,5'"o 

JUNH0/81 • 3,81. 1 2,4 ~~ 1 4,8°~ 1 s f.i ~ .. 18,5~ .. :20,9 ..... 

DEZEMBR0/51 • 7.8% 16,4 .... 19,0%. 20.3'. 22, ~a~ 2,,;;;:--

* fsH:no1/vas d.., FCESP.-sr 

DESAGREGAÇÃO ECONÓMICA DA CLASSE M&D!A PREOCU
PA A FEDERAÇÃO DO COMERCIO 

O empresâríó Abram Abe Szajnlari,- presidente em exercício da Fede
ração do Comércio do Estado de São Paulo, afirmou ontem que "a gradatíva, 
mas contínua, desagregação sócio-económica da classe média brasileira deve 
ser uma preocupação constante de todos os segmentos da sociedade direta
mente comprometidos com o processo de abertura política", Falando na reu
nião p!enária semanal da Federação do Comércio, Abram Szajman chamou a 
atenção dos empresários para o grave risco que o processo de empobrecimen
to da dasse média- que, na sua opinião, não é composta apenas de assala
riados e profissionais Hberaís, mas tarríbém de pequenos e médios empre
sários - r6prisenta para o País, como fator de desestabilização social. 

Para o presidente em exercício da Federação do Comércio, existem algu
mas medidas que, '"se bem _i~plementadas, contribuiriam para uma salutar 
reversão do quadro atual", No co.mbate à inflação, por exemplo, Szajman 
acha necessário .. que todos os setores da economia contribuam corri igual 
dose de sacrifícios". Numa alusão ao setor fin-arlceho disse que .. devem con
tribuir sobretudo aqueles setores oligopolizados que hoje (evarn vantagem 
com a elevação dos preços". Também propôs a criação de mecanismos fiscais 
que permitam às peQUenas ·empresas cámpensar o acréscimo real em sua fo
lha de pagamento, assinalando que são eles que absorvem maior contigente 
de mão-de-obra. 

Abram Szajman defendeu a voha à política de reajuste semestral dos sa
lários "tal como ela foi criada, e não com as alterações introduzidas em fins 
do ano passado, que discriminaram os assalariados com remuneração supe-
rior a 10 salários minímas". Para ele, se com a mudança o Governo pretendia 
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reduzir o consumo de bens duráveis, .. teri_a sido melhor usar mecanismos in
diretos de reorientação da produção, sem que isso provocasse uma queda 
abrupta do poder aquisitivo das faix_as consideradas de maior renda". 

Szajman considera ainda da "maior urgênCia" a correção semestral e 
real do Imposto de Renda na fonte, já que, segundo ele, as maiores contri
buições para o fiscO estão concentradas nas rendas das C(,l.madas interme
diárias. Para as empresas, principalmente as de pequeno porte, ele defende 
um sistema de tributação sim plicado, assinalando ser necessário "um amplo 
debate" que leve a uma 11profunda reformulação" da política tributâria bra
sileira, ••para que ela perca seu carâter puramente fiscalizador e arrecada
dor". 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Através das Mensagens 
n9s 19 e 35, de 1981, o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha dos Srs. Alberto Vasconcello_s da Costa e Silva, Embai
xador do_Brasiljunto à República da Nigéria, para, cumulativamente, exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à República Popular do Benin; e Cel
so Diriii, Embaixador do Brasil junto ao Reino da Arábia Saudita, para, cu
mulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto aos Estados 
de Bahrain e Catar. 

Para apreciação das matérias, ·a Presidência convoca sessão extraordi
nária -a realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta minutos. 

COMPARE:CEM MAIS OS SRS. SENADORE:S: 
Evandro Carreira- Mauro Benevides- Cunha Lima- Aderbal Jure

ma- Nilo Coelho- Teotônio Vilela- João Calmon- Amaral Peixoto
Nelson Carneiro- Roberto Saturnino -Tancredo Neves- Orestes Quér
cia - Gastão Müller - Vicente Vuolo - José Fragelli - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Estâ finda a Hora do Ex
pediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em -turno único, do Projeto de Resolução n"' 172, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 1.258, de 1980), qUe aUtoriza o GovC:fno do Estado de 
Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, 
setecentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e vin't$:: mil, cento e 
cinqüenta e sete cruzeiros e setenta e Ciiii::O-Centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARACERES, sob n•s 1.259 e 1.260,'de !9&0, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela COnstftU.cionalidade e juridici
dade; e 

- de Munidpios, favoráVel. 

Em votação o projeto. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a palavra V. Ex• 

O SR. MENDES CANALE (PP- MS. Para uma questão de ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Antes de formular a questão de ordem, com o devido respeito, eu gosta
ria que a Presidência nos informasse, Porque somos membro de duas comis
sões na Casa, e sei que embora não faZendo parte desta, a Comissão de Eco
nomia, como a de Finanças, à qual pertenço, não elegeu ainda a sua Presidên
cia, ela está apenas com os seus membros jâ indicados, mas não está ainda 
com a eleição -definida para a Presidência, embora já constituídos os 
membros que irão compô-Ia. 

Assim, Sr. Presidente, eu gostaria de ser informado oficialmente por V. 
Ex•, se a Comissão de Economiajâ foi ConStituída, para eu-poder encaminhar 
com mais segurança a minha questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Eu interpreto a primeira 
parte da fala de V. Ex•, uma vez que a segunda ainda estâ no segundo diedro. 
Eu interpreto a primeira fase como uma questão regimental e ainda não como 
uma questão de ordem. 

O SR. MENDES CANAL E (PP- MS)- Exatamente. Eu até declarei 
a V. Ex• que era uma infOrmação que eu estava solicitando a V. Ex• com todo 
o respeito. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A resposta simples seria 
dizer a V. Ex" que a comissão não está coristituída. Mas antes que V. Ex" tire 
ilações desta resposta, permita que a Mesa lhe diga exatamente por que o pro
jeto voltou à Ordem_ do Dia. Na sessão de .ontem estava V. Ex• presente aqui, 
o nobre Sr. Senador Itamar Franco levantou urna questão de ordem à qual eu 

dei provimento, porque havia rasuras na primeira pãgina do documento da 
ComissãO de Economia, cujo Presidente era o nobre Senador Teotônio Vile
la, e cujo Relator do projeto era o nobre Senador Benedito Canelas. Creio 
que V. Ex• não se encontrava em plenário, mas interrompi a sessão por três 
minutos, solicitei a presença do Senador Teotônio Vilela e do Senador Bene
dito Canela_s, ambos vieram aqui e reConheceram que, quando a Comissão as
sinou o documento anterior- e eu o tenho aqui à disposição de V. Ex•- as
sinou um documento datilografado equivocadamente. 

A Mensagem do Senhor Presidente da República diz o seguinte- não a 
lerei toda, só os pontos fundamentais- ela pede ao Senado autorização para 
contratar operaçõe.s de crédito de Cr$ 1.785.620.157,75 junto ao Banco do 
Brasil, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi
tação, destinadas a auxiliar o Estado a implantar o Programa Cidades Pólos 
em diversos municipios, sendo Cr$ 1.179.535.500,00 atravês do programa 
Fundo de Desenvolvimento Urbano- FDU e Cr$ 606.084.657,75 pelo Pro
grama CURA. 

Como V. Ex• vê, havia duas parcelas que, somadas, dariam Cr$ 
_ 1.785.620.157,75. Na hora de a Secretaria da Comissão preparar o documen

to final para ser assinado pelos nobres Srs. Senadores Teotônio Vilela, Bene
dito Canelas, Vicente Vuolo, Lenoir Vargas, Luiz Cavalcante e Helvidio Nu
nes_ houve um lapso e em vez de colocar ·no Projeto de Resolução autorizan
do, de acordÇJ_ c~om __ a_ própria ementa, Cr$ 1.785.620.157,75, ficou apenas a 
primeira parcela Cr$ 1.179.535,500,00. 

Isso foi verificado aqui, sobre a mesa, e foi man_dado corrigir a datilogra
fia, com a diligência que foi feita junto à Comissão de Econõmia que deu o 
parecer. 

Portanto, se tratou apenas de aquela comissão, através do seu Presidente 
e do Seu-Relator de projeto, reconhecer que tinha havido um erro datilográfi
co, na hora de datilografar a matéria e autorizado ficou repor-se a matéria no 
seu valor correto. 

A Mesa não pretende, nem precisava retornar à Comissão de Economia 
atual, desta Sessão Legislativa, a matéría, e sim à Comissãõ anterior, pois foi 
ela que assinou um documento que continha rasuras e essas rasuras eram no 
sentido de corrigir um erro que nele a comissão havia incorrido pela datilo
grafia da matéria. 

Esta é a explicação a V. Ex• 
O SR. MENDES CANALE (PP- MS)- Pois não. 
A primeira parte da eXplicaÇão, Sr: Presidente, depreende que a Comis

são de Ecnonomia deste ano não se instalou e V. Ex• remete a uma comissão-
que não existe mais. 

O despacho de V. Ex• ê perfeito, a decisão de V. Ex• é perfeita em enca
minhar o processo à Comissão de Economia: Acontece que exatamente aí é 
que entrava a minha questão de ordem: se V. Ex• encaminhou o processo à 
Comissão de Economia e essa Comissão de Economia ainda não estã consti
tuída, eu não vejo como constar da Ordem do dia esse projeto. 

Esta exatamente a questão de ordem que eu queria formular a V. Ex•, 
diante da primeira informação de que a Comissão não foi ainda constituída. 
Não tendo sido, portanto, constituída a Comissão, ela não apreciou ainda a 
matéria que V. Ex• houve por bem encaminhar, na sua sábia decisão de on
tem, quando foi examinada a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Esta ê a questão de ordem, 
V. Ex• a formulou e eu a resolvo. 

Há um equívoco na parte preliminar da formulação de V. Ex•. 
Eu não determinei, em nenhum momento aqui, ontem, o retorno do pro

jeto à Comissão de Economia, a nenhuma comissão; insisto com V. Ex• com 
testemunhos dos Senadores aqui presentes. 

Por três minutos interrompi a seSSão ... 

O SR. MENDES CANALE (PP_.,.- MS)- Não precisa V. Ex• aqui in
vocar o testemunho dos demais porque a palavra de V. Ex• merece muito cré
dito, especiaiemtne a mim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Mas, mesmo em meu fa
vor, sendo V.Ex• um amigo pessoal, peço que não rne interrompa .. 

Feita a pátisa por três minutos, e feita a diligência, com a concordância 
do nobre Senador Teotônio Vilela e do nobre Relator, mandei refazer a pági
na que estava datilografada equivocadamente. Então, em relação à questão 
de ordem formulada pelo nobre Sr. Senador Itamar Franco, dei a ela provi
mento, porque havia rasUras e S. Ex" impugnava um documento rasurado. 
Achei perfeitamente correta a colocação e lhe dei provimento. No momento, 
a minha decisão em relação à questão de ordem de V. Ex• é ser contrária ao 
que V. Ex• levan'tou como ponto de vista, pois não se trata de decisão de re
meter à Comissão. Não mandei voltar a nenhuma Comissão. Fiz uma diligên
cia e;acabada a diligência,-'eu, eiltão, retornei a matéria à Ordem do Dia. 

Essa é a decisão da Mesa. 
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O SR. MENDES CANALE (PP- MS)- Agradeço a atenção de V. 
Ex• Apenas para efeito ·-de esclarecimento dC: minha parte: quem, então, pro
cedeu, por determinação da Presidência, à retificação, vamOs dizer assim, da 
rasura existente? f: a iridagação que faço, apenas para efeitO-de esclarecimen
to. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre Senador, nós va
mos inovar a matéria, porque V. Ex• levantou uma questão de ordem e eu dei 
uma decisão. 

O SR. MENDES CANALE (PP - MS) - Queria apenas uma infor
mação. Se V. Ex• acha que, por decisão de V. Ex', eu deva me calar e me dar 
por satisfeito ... Mas poâe V. Ex' estar certo, se eu me limitasse a aCeitar essa 
decisão como eu estou aceitando e sentasse aqui, não estaria satisfeito comigo 
mesmo. Por esta razão estou pedindo mais um esclarecimento. Sei que V. Ex•, 
democrata que é, dos mais autênticos que coi:lheço, um home~ que vem diri
gindo esta Casa com tanta firmeza, e com clareza em tudO aquilo que preten
demos, porque V~ Ex• sabe, pefeitamente, que foi, não voú ~izer numa carta, 
mas alguma coisa que lhe encaminhei que- constava a expressão com tanta 
clareza, ê que gostaria, se fosse possível, que a Presidência respondesSe a esta 
indagação, apenas para minha informação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre Senador, V. Ex• 
não ·poderia, naturalmente voltar a Uma mesma questão de ordem já decidi
da. Mas, pede um esclarecimento. Esse esclarecimento eu dou a V. Ex• E peço 
que se V. Ex• tiver oUtrO e m:iis outro que a Mesa, pela sua Presidência ou por 
qualquer dos seus integrantes, estarã à disposição de V. Ex• a qualquer mo
mento. 

Determinei à Srf.- Diretora da Secretariá- -corresPondénte que mandasse 
rebater a primeira pâgina dO Relatório do S-r.· Relator, Senador Benedito Ca~ 
nelas, com a aceitação do PreSidente da Comiss~o que se_ extin,E?uiu, porque 
foi aqUela ComisSão que ao a·ssinar - nãO goStaria de sal{entar tantõ na ex
plicação a V. Ex• certas coisas- mas -aquela Comissào, ao a:Ssinar o docü~ 
men.to, não verificou que a soina de duas parcelas nãO poderia ser menor que 
uma parcela. A soma de duas parcelas só poderia ser maior que uma parcela, 
exceto se a outra parcela fosse zero ou valor negativo. DOis valores positivos 
somados devem dar mais que umã parcela. 

Isso passou pelos nobres Srs. Senadores, quando assinaram o documen~ 
to. Tanto que foi a única das comissões por onde trãmitoU_o--prÕjeto que se 
equivocou nessa soma. Todas as demais comissões, a de Municípios, a Co

t' missão de Finanças, somente na Comissão de Economia é que sUrgiu esse 
problema. 

De maneira que foi reba-t1d8. a pãgiila e a "It13.Téfía voltOu porque eu a con
siderei em diligência. Apenas aí a discordân'cia da côloc"ã.Ção origin-al de V. 
Ex' --- -

De modo que, para qualquer outro esclarecimento, fique V. Ex• sabendo 
que conta com o Presidente, a qualquer momento. 

O SR. MENDES-CANACE (PP~ MS)- Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em votação o projeto. 

O Sr. José Fragelli (PP- MS)- Sr. Presidente, peço a palavra para en-
caminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador José Fragelli, para encaminhar a votação. 

O SR. JOS€ FRAGELLI (PP- MS. Para encaminhar a votação. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Aqui estã uma solicitação fCiia Pelo Governo de Mato Grosso do Sul, no. 
sentido de obter empréstimo junto ao BNH, segundo consta, para, através do 
Projeto CURA, auxiliar o Estado a implantar _o Pfognirna éidades·Pólos nos 
Municípios sul-mato-grossenses de can:lapUã, Corumbá, Coxim, Jardim, 
Guia Lopes da Laguna, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã. 

E mais adiante: ainda unia destinaçãO de recurSos para a implantação do 
mesmo Programa Cidades-Pólos nos Municípios de Aquidauana, Dourados 
e Três Lagoas. 

Srs. Senadores, se -atentarmos para essC pedido e!lcaminhado pelo Go
verno de Mato Gtõs.So do Sul, vamos ficar na dúvida, sem saber em que serão 
aplicados esses recursos. São solicitados, são' feitas referências às Cidades
Pólos, mas não sabemos em que serão aplicados esses recursos, em que obras, 
se serão obras de saneamento, esgoto, de água. Não se tem nenhuma indi
cação, a respeito, portaáto, da aplicação do dinheiro solicitado _como em
préstimo pelo Plano-CURA. E, mas ainda: fala-se em Cidades-Pólos quando, 
na verdade, em todas essa cidades aqui referidas, talvez, essa noção de pólo 
de desenvolvimento ou _de crescimento, que ê cOflheCido -como cenúo dinâmi~ 
co de desenvolvimento o_u de crescimento econômico de uma ·região, só se po
deria aplicar à cid-ade de Dourados. Porque quem conhece Mato Grosso sabe 

que nenhuma das outras cidades aqui referidas poderá, segundo aquela teoria 
de François Perro~x sobr~ pólos de desenvolvimento e pólos de crescimento, 
ser considerada centro -dinâmíco de desenvolvimento, ou de crescimento da 
sua região. É considerado centro dinâmico aquele clue influencia urna deter
minada região de fluxos que vêm da região pira o centro dinâmico e do cen
tro para a região. De todas essas cidades só a de Dourados poderia ser consi
derada, em Mato Grosso d"o Sul, corno-um pólo de desenvolvimento ou rnes
~o _-de crescimento. O Professor Manoel Correia, pernambucano, faz uma 
diStinção entre pólos de crescimento e pólos.de desenvolvimento: o pólo de 
crescimento quase sempre é um centro dinâmico espontâneo de crescimento 

_ econômico; o pólo de desenvolvimento é um pólo criado para o desenvolvi
mento econôrnic_o. Por exemplo: Volta Redonda é um pólo de desenvolvi~ 
mentu çriado pelo Governo com a finalidade de dinamizar uma determinada 
região. Mesmo para Belo Horizonte foi feito um estudo centrando-se na Ca-

• pi tal de Minas a produção siderúrgica~ para- fazer dessa Capítal um centro de 
desenvolvimento econômico. Portanto, é um centro de desenvolvimento eco~ 
nômico criado, corno Volta Redonda. 

Sempre advoguei Para a minha cidade de Corumbá, urna cidade margi
nalizada, Sr. Presidente, onde temos grandes jazidas de manga_nês, de ferro, 
de calcârio, a instãlação de uma siderurgia, uma aciaria, como eu me bati 
muito quando estive à testa do_ governo de Mato Grosso, e não conseg~i. .E: 
interessante até relatar o fato: encontrei um grande empreSário brasileiro que 
se dispunha a instalar uma aciari2--e-m Córuffibá, -mas que não foi possível 
porque existe, ou existia até então, um acordo entre o Brasil e a Bolívia, pelo 
qual urna siderurgia só 'poderia ser instalada do lado boliviano, em Puerto 
Suarez, em Quijarro, e não em Corumbá. Eu tive um~ explicação de quem 
fez esse acordo, dizendo que era a únic~ cOiSa que poderíamos oferecer à Bolí
via em troca do seu gás e do seu petróleo- instalar uma siderurgia na Bolívia 
para que lá hOuvesse a produção de algo c6.m o que ela pudesse pagar ao Bra
sil aquilo que dele compra. Do ponto de vista do interesse nacional, parece 
que n-ão hâ erro h o caso, mas há um prejüízo evidente para a minha cidade de 
Corumbã, que tinha todas as condições de ser um centro de produção side-
rúrgica. Só não o foi pof esta rázãó-e por esSe ti-atado existente entre o Brasil 
-e-a Bolívia, que não sei sé reVogado ultimamente, dada a falta de acertos entre 
o Governo brasileiro e o boliviano, a respeito do fornecimento de gás ao nos
so País. Então, se ali se instalasse um centro siderúrgico, Corumbã poderia 
passar a ser um pólo de desenvolvimento criado justamente para -a prOdução 
de riquezas, sobretudo com uma indústria multiplicadora corno esta, que po~ 
deria transformar-se nu-m pólo de desenvolvimento econômico para a região 
que lhe é tributária. 

Temos aqui, poitanto, um projeto do Governo de Mato Grosso, falando 
em cidades-pólos como CarnaPuã. Sr. Presidente, quem cOnhece Camapuã? 
Camapuã é uma pequena cidade, sede de um município, apenas isso, sem ne~ 
nhurna condição de centro dinâmico de crescimento económico na sua re
gi~o. Logo ao fado de Camapuã, Coxirn, até hã poucos iinos era sede, inclusi
ve, da área que hoje é Município de Camapuã. 

Todas essas cidades aqui referidas nãõ têm as míriimas condições, segun
do as teorias dos pólos centros económicos de desenvolvimento, com exceção 
de Dourados. Eu acho que Mato Grosso tem duas cidades que podem ser 

_consideradas pólo, aiiãs, de crescimento econômico, naquele sentido de serem 
cidades de crescimento espontâneo, mas não criado para serem pólos de de
senvolvimento econômico. E essas duas cidades são Campo Grande e Doura~ 
dos, assim mesmo, de certo modo, tributária de Campo Grande. E não pode
mos incluir a Cidade de Corumbã, que fica isolada no Pantanal, hoje fora de 
tod.os os feixes de comunicação do Estado de Mato GrossO, do que reclama, e 
com razão, o corumbaense, porque Corumbâ, no passado, era realmente um 
pólo de desenvolvimento do_ Fstado, pois, ficando numa curva do rio Para
guai, -~r a ponto o_brigat~rio, era um empório de Mato Grosso. Para ali chega
Vam todas as mercadorías, e dali saíam todas as mércadoi-ias, todos os produ~ 
tos, toda a borracha de Mato Grosso~ Mas, Corumbá, que era então o centro 
dinâmico de toda a economía· matÓ~gi-ossense, com ás novas vias de comuni
cação e a partir da construção da estrada dê feiTo Noroeste do Brasil, Co
runibâ ficou isolada do conjunto mato~grossense, de todo o Estado. Então, 
não'é um pólo econômico e, fi1fefizmente, não pode ser considerado um pólo 
económico de desenvolvimento.· Corurribã poderá vir a ter ainda um cresci~ 
mento econôm1co até coriSiderãvef- nós sabemos que-a economia não co
nhece fronteiras- quando o Oriente boliviano, que aliás é uma região rica, 
se desenvolver, quando for produtor na sua agricultura, n11 sua pecuária. Co_~ 
rt.irnbâ então poderá ser um dos Pólos de desenvolvimento daquela região
Corurnbá de um lado e Santa Cruz de La Sierra do outro, naquele grande va
zio que hoje é o Oriente boliviano. 

Mas hoje, Srs. Senador~. nenhuma dessas cidades, com exceçãp de 
Dourados, pode ser considerada pólo de desenvolvimento. Gostaria de votar 
a favor. mas acho que neste processo aqui n-ão hã nenhum esclarecimento, 
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nem sequer como e em que serão aplicados esses recursos. Não sei como é que 
vem um processo corno este ao conhecimento do Senado. Nós vimos outro 
dia, aqui, um pedido igual a este, do Cearâ, muito bem instruido, mas este 
aqui estâ muito mal instruído, aliás, não tem Instrução alguma. Nós não sa-
bemos em que serão aplicados esses recursos. ' 

E se nós resvalarmos para essa noção, para esse conceito de pólo
desenvolvimento, este projeto é simplesmente risíVel, porque nenhuma_ dessas 
cidades, com exceção de Dourados, jamais poderia ser considerada um pólo 
de crescimento ou de desenvolvimento econômico no Estado de Mato Grosso 
do Sul. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Peço a V. Ex• que conclua, 
pois o tempo de V. Ex.:'- jã está esgotado. 

O SR. JOS!\ FRAGELLI (PP- MS)- Eu acho, Sr. Presidente, que 
esse processo não deveria· ser aprovado. Aliás, ele não foi feito pClo atual go
verno d_e Mato Grosso, mas pelo anterior. Acho que ele deveria voltar para os 
devidos esclarecimentos, para que o Senado aprovasse alguma coisa que co
nhecesse, que o Senado soubesse em que serão aplicados esses recursos. Se 
concedermos essa licença, sem esse plano de aplicação, nós estaremos votan
do no escuro. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Continua em apreciação o 
projeto que está em votação. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins, para encaminhar avo
tação. 

O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERA PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESJDE:-ITE (Jarbas Passarinho) - Em votação o projeto. 

O Sr. Benedito Canelas (PDS - MT) -Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. · 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pasoarinho) - Permitir-me-ia chamar a 
atenção de V. Ex• que, no encaminhamento de votação, dispõe de IO minutos 
para fazê-la. 

O Sr. Benedito Canelas (PDS - MT) - Desisto, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pasarinho)- Havendo o nobre Senador 
Benedito Canelas desistido do encaminhamento de votação, submeto o projew 
to a votos. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Está aprovado. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM) --Sr. Presidente, peço verifi
cação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex• serã atendido. 
(Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Solicito aos Srs. Senadores 
ocupem os seus lugares, para votar. 

A votação será nominal. 
Ainda não votem, por obséquio, pors o operador de processamento de 

dados está preparando a matéria. 
Chamo a atenção para o fato que, de acordo com o Regimento, qualquer 

Sr. Senador presente no recinto terá computada a sua presença para quorum, 
ainda que não vote. 

O Sr. Benedito Canelas PDS'- MT) -(Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pasarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Sr. Senador Benedito Canelas, para uma questão de ordem. 

O SR. BENEDITO CANELAS (PDS- MT. Para questão de ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, como Relator da 
matéria, na tarde de ontem procurei o nosso Líder em exercício, Senador Ber
nardino Viana, antes de concordar prontamente para que o parecer fosse re
batido. 

Existindo, ontem, um acordo entre as Bancadas do PDS e do PMDB 
para que a pauta fosse votada e estando este projeto na pauta de ontem, 
quando ele voltasse, como parte integrante do acordo, a Bancada do PMDB 
o votaria. Para felicidade muito grande minha, o Senador Henrique Santillo 
respondia ontem pela Liderança, e S. Ex• permanece no Plenãrio, razão pela 
qual, Sr. Presidente, faço um apelo aos nobres Srs. Senadores do PMDB, por
que, se ontem, como relator da matéria, não tivesse concordado que a ma
téria fosse retirada da pauta, para serem corrigidos erros de datilografia, esta 
mensagem teria sido, na ocasião, aprovada. 

Sendo parte do acordo, e apenas transferido para outra sessão, hoje sinto 
a ter prejudicado, no momento em que concordei prontamente para que o pa
recer fosse refeito. 

Sr. Presidente, é o apelo que faço, para que o acordo de ontem seja total
mente cumprido. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Entre os arts. 444 e 449 do 
Regimento Interno, que prescrevem a matéria em questão de ordem, V, Ex• 
não se enquadrou. Portanto, V. Ex• não formulou questão de ordem. Inter
preto apenas que V. Ex• fez uma reclamação de natureza ética, que não é diri
gida à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vamos aogra proceder à 
verificação soliticada pelo nobre Senador Evandro Carreira. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares, a fim de que pos
samoS-faZer a: -votaçãO pe10--sistenia--eleüõnico; (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
Procede-se à votação 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Agen9r Maria - Almir Pinto- Aloysio Chaves- Benedito Canelas
Bernardino Vianna- Eunice M1chiles :..._Gabriel HerJl!eS-----: Helvfdio Nunes 
-José Lins- Jutahy Magalhães- LázarQ Barboza- Lenoir Vargas
Lomanto Júnior - Lourival Baptista - Luiz Cavalcante- Luiz Viana
Martins Filho- Moacyr Dalla- Murilo Badaró- Passos Pôrto- Rai
mundo Parente 

VOTAM "NÀO" OS SRS. SENADORES: 
Evandro Carreira - Henrique Santillo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram "SIM" 21 Srs. 
Senadores e "NÃO" 2 Srs. Senadores. 

Não- houve quorum. 
A votação da matéria fica adiada púa a próxima sessão ordinâria, junta

mente corri o item seguinte da pauta, cuja matéria está em fase de votação. 

É o seguinte o item cuja votação é igualmente adiada: 

-2-
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos 

termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nf? 
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 Constiluição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos se

nadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal 
Jurema. -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nf? 177, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n~? 1.273, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Mossoró (RN) a elevar em CrS 315.464.652,36 (trezentos e quin
ze milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cin
qUenta e dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
- de Municfpios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada, ficando avo· 

tação adiada para a próxima sessão, em virtude da falta de quorum, em Ple
nário, para deliberação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 4: 

Discussão, er:n_turno único~ _Q.o Projeto de Resolução n~? 178, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 1.277, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Rio das Pedras (SP) a elevar em CrS 29.983.645,00 (vinte e nove 
milhões, novecentos e oitenta e três mil e seiscentos e quarenta e cin· 
co cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.278 e 1.279, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
- de Municípios. favorável 
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Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 

discussão. -
A votação da matéria fica ã.diada para a próxima sessão ordinária, por 

falta de número em plenãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 179, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 1.280, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de São Joaquim (SC) a elevar em Cr$ 1.530.000,00 (um milhão, qui
nhentos e trinta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n's 1.281 e 1.282, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
-de Municfpios. favorável. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro~a encerrada, ficando sua votação adiada 

por fatal de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Item 6: 

Discussão, em turno úriico, do Projeto de Resolução n9 180, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 1.283, de 1980), que ãutoriza a Prefeitura Municipal 
de Araripina (PE) a elevar em Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seis· 
centos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob no 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões 
-de ConstituiÇão e Justiça, pela 'constituciorialidade e ju.ridicidade; e 
- de Munici"pios.- fa.Vót-ável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~ lo, declaro~a encerrada, ficando avo

tação adiada para a próxima sessão, em virtuâe da falta de quorum, em ple
nãrí6, para deliberação. · 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Item 7: 

Discussão, ·em turno único, do Pfojeto de Resolução n9 181, de 
1980, (apresentado pela Comissão de' Economia como-c_onclusão de 
seu Parecer n9 1.286, de 1980), que aUtoriZa a Prefeitura Municipal 
·de Arês (RN) a elevar em Cr$ 1.448.100,00 (um milhão, quatrocen
tos e quarenta e oito mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, teitdo -

PARECERES, sob n' 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pelã constitucionalidade e juridici

dade; 
- de MunicijJios, favorável. 

Em discussão -o projetO, (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores s·oJicitando a palavra, .iro encerradr:. a 

discussão. 
A votação da matéria fica adiada para â- próxinla sessão ordinária. 

O SR. PRESiúENTE (Jarbas Passarinho)..:... Item 8: 

DiscUSsào, em turno único, do Projeto de Resolução nQ 182, de 
1980 {apresentado pela Comissão de Ec-onomia como con-clusão de 
seu Parecer nQ 1.289, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Campina Grande (PB) a elevar em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três 
mílhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante-de sua dívid3. consoli
dada, tendo. 

PARECERES, sob n's 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões: 
-de ConstitUição e Justiça. pela consfitucionalidade ejuridic_i

dade; e 
- de Municfpios, favoráVel. 

Em discussão o-projeto, em·turilo -único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando sua votação adiada 

por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Item 9: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 183, de 
1980 (apresentado pela ComisSão de EcOflomia como conclusão de 
seu Parecer n'i' 1.292, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de campos Belos (GO) a elevar em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e no
venta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECERES~sob n's 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici

dade; e 
- de Munidpios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada. 
A Presidência deixa de s~bmeter a matéria a votos, em vjrtude da falta de 

quornm, em plenário, para deliberação, ficando sua votação para a próxima 
sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 10: 

Discussão, em turno único, do Projeto de ResOlução n9 184, de 
1980 (apresentado p_ela Comissão çteEconomia como conclusão de 
seu Parecer n'i' 1.295, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Dueré (GO) a elevar em CrS 767.700,00 (setecentos e sessenta e 
sete mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n's 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici
dade; e 

--de Municípios, favoiável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada. 
A Presic;lência deixa de submeter a matéria a votos, em virtude da falta de 

Quornm, em plenário, ficando sua votação adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 11: 
Discussão, em turno tinico, do Projeto de Resolução n9 189, de 

1980 (apresentado pela Comissão-de Ecomomia como conclusão de 
seu Parecer n9 1.310, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Pedro Velho (RN) a elevar em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, 
novecentos e nove mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PAREéERES, sob n's 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici~ 
dade; e 

- de Jdunicípios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada, ficando avo-

tação adiada para a próxima sessão. -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 12: 
Discussão, em turno único, dO Projeto de Resolução n'i' 194, de 

1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n'i' 1.325, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Teresina (PI) a elevar em Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, 
duzentos e sessenta e cinco mil e trezentos cruzeiros o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici
dade; e 

- de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa,) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitand'? a palavra, declaro encerrada a 

discusSão. . 
A votação da matéria fica adiada parã a próxima sessão ordinãria, por 

falta de número em plenário_. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -· Está esgotada a matéria 

consta-rite da Ordem do Dia. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jaison Barreto, como Líder. 

O SR. JAISON BARRETO. PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Gilvan Rocha. 

O SR. GILYAN ROCHA. PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -V. Ex• não poderia usar, agora, 
o período destinado a pequenas comunicações, porque este período ocorreu 
às 15 horas e 30 minutos, antes do início da Ordem do Dia. Entretanto, se o 
nobre Senador Roberto Saturnino, que é o próximo orador, permitir a V. Ex" 
esse tempo, á Mesa terá prazer em aceder. 

O Sr. El'andro Carreira (PMDB- AM)- E porque não ir além de dois 
minutos. E uma breve comunicação, dentro dos preceitos do Regime Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Com a palavra o nobre Senador 
Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM. Para uma comuni
cação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

COMPANHEIROS! 

O povo do Araguaia, agora mais do que nunca, está precisando 
de você. Dê a sua aíuda, partiCipando da CORRENTE DE APOIO 
Ã PRELAZIA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA. 

Use de telegramas, cartas, telefone para: 

- Mobilizar mais coinpanheirõs, 
- Mobilizar setores da sociedade, 
- Mobilizar parlamentares, 
- Mobilizar setores da imprensa, 
- Em função de pressionar o Ministro da Justiça e Sistema, 

por um fim à viõlência ao povo- do Araguaia! 

(MDA- DF) 

BISPO DENUNCIA MOVIMENTO PARA DESTRUIR 
CEBs 

São Paulo - Com base em vários conflitos que vêm ocorre-ndo 
na prelazia de São Félix do Araguaia, o bispO de Goiás Velho D. 
Tomás Balduíno, denunciou a eXistência de um movimento organi
zado para destruir as Comunídades Eclesiais de Base da região e 
atingír o seu bispo, D. Pedro Casaldáliga, "numa tentativa de pro
vocar uma reação para justificar- üma- interve~ção drástica contra 
ele". 

De passagem por São Paulo, onde se reuniu com a Comissão 
Arquidiocesana de Direitos Humanos, D. Tomás Balduíno advertiu 
que outras comunidades de base no País vêm sendo atacadas, "com 
o objetiVO- de encampar esse trabalho, um dos instrumentos utiliza
dos é a ação comunitária do Mobral, que, em lugar de incentivar, 
pretende se substituir a ação do povo, numa forrri.a de peleguismo 
dentro das comunidades populares". 

A denúncia de D. Tomás Balduíno, foi baseada num pedido de 
ajuda_recebido pela Comissão do Direitos Humanos de São Paulo. 
Eva da Rocha, membro de uma Cmlli.I_Il_id.ade Eclesial de Base de Ri
beirão Boníto;-cujo m-arído, José Carlos da Rocha, desapareceu de
pois de ameaças_e perseguições da polícia, com a acusação de que 
ele incentiva posseiros a invadire·m terras e de que é o responsável 
pela morte de um pistoleiro que o estava vigiando. 

Segundo D. Tomás, esse não é um fato isOlado. Mas se liga a 
várioS' Otitiós--Cónflitos com fazendas da região, apoiadas pela polí
cia, o que aumenta o clima de tensão na prelazia. Os jornais dare
gião falam na volta da guerrilha do Araguaia. Há várias tentat~vas 
de esvaziar as organizações populares, como forma de provocar, 
quem sabe, "uma reação forte que justifique uma ação mais drástica 
por parte do sistema". 

É esta a cQmunicaç_ã_o que faço e que está insert8. no Jornal de Brasl1ia, e 
que peço faça parte deste pronunciamento. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - V. Ex" será atendído. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Saturrtino, por cessão do 

nobre Senador Lázaro Barboza. 

O SR .. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ontem, aqui nesta tribuna, me referi à fraqueza do Governo, a sua cres
cente perda de autoridade que o inibe na apuração e na punição dos culpados 
por esta nova onda de terrorismo que assola o País. E atribuí essa fraqueza, 
principalmente, à própria conduta do Governo, aos grandes, aos graves erros 
cometidos, bem como aos processos, aos métodos que vêm usando para atin
gir, para conquistar seus Objetivos, os seus designios, freqUentemente sem ne
nhum respeito às regras, às imposições da ética. 

Pois bem, Sr. Presidente, hoje trago à tr_ibuna um caso concreto para, 
precisamente, exemplificar esse tip~ de procedimento incorreto, eu diria mes-

mo, esse tipo de procedimento indigno. Trata-se, Srs. Senadores, de um pro
cesso de financiamento para a implantação de uma destilaria autónoma de âl~ 
coo!, com capacidade de produção de 300 mil litros por dia, em Alagoas, no 
Município de São Sebastião; um projeto da empresa Destilaria Indiana, Ltda. 

Dispenso-me, Srs. Senadores, de-entrar nos detalhes d_o_s benefícios, do 
mérito, desse projeto. Obviamente todos hão de compreender que se trata de 
um projeto incluído num dos programas considerados, por todos, de maior 
prioridade no País, a produção de álcool em substituição ao petróleo como 
fonte de energia, um projeto elaborado_ com todos os critérios técnicos, como 
veremos a seguir, um projeto localizado no Nordeste, região assolada por 
tantos infortúniOs, também já tão coinentados, nesta Casa, um projeto cujo 
efeito social, pelo número de empregos que há de criar e pela atividade agrí~ 
cola acoplada a ele que vai desenvolver, enfim, um projeto que pelas suas di
mensões par:i o Estado de A lagoas e para a região dO Nordeste tem um signi
ficado extremamente importante; uma destilaria de 300 mil litros por dia, em 
termos nacionais, é um projeto mêdio, não é gigantesco, mas, em termos de 
Nordeste, é um grande projeto. Por conseguinte, vou dispensar~me de entrar 
nos detalhes da justificação, da exposição dos méritos dos benefícios deste 
importante projeto. 

Pois bem, este projeto da destilaria Indiana foi submetido à apreciação 
da Comissão Executiva Nacional do Álcool e foi aprovado em 18 de julho de 
1979. FOi examinad-o, segundo os critérios dessa Comissão Interminister1al, 
mereceu aprovação pelos méritos intrínsecos a ele mesmo. E, aprovado pela 
Comissão Executiva Nacional do Ãlcool, que seria o primeiro passo, foi en
caminhado ao agente financeiro respectivo que, no caSo, seria o Banco do 
Nordeste do Brasil, repassado r de recursos oriundos do BNDE- Banco Na
ciOniil-dC.-Desenvolvimento Econôinico. Ê assim que se processa o financia
meiítO-·dõS prOjetás para··a -produção -de áfcool. 

Pois bem, o projeto elaborado com todos os requisitos técnicos perfeitos, 
foi submetido ao criterioso e ao minucioso exame do Banco do Nordeste e, si
multaneamente, do BNDE, porque é assim que as entidades trabalha; quan
do uma é passadora de recursos da outra, as equipes se entendem, as equipes 
se consultam, examinam separadamente o projeto, porém, se consultam e 
uma aperfeiçoa o trabalho da outra. Esse é o procedimento normal, rotineiro, 
corriqueiro do exame de projetos em casos como este. 

Pois bem, o projeto da destilaria Indiana mereceu um exame acurado, 
minucioso por parte das duas equipes e obteve a aprovação do Banco do 
Nordeste. Tenho aqui o documento: em 12 de dezembro de 1980 obteve a 
aprovação para um financiamento de 1.274.956 ORTNs, com todas as con
dições normais de garantias e encargos financeiros e condições pré
contratuais que são rotinefta~:r.- que são normas nesse tipo de contrato. 

Por conseguinte, aprovado pelo Banco do Nordeste restava apenas a 
aprovação, que também já se processava, pelo BNDE o órgão que fornecia os 
recursos a serem repassados. 

A equipe técnica do BNDE trabalhou sobre o projeto também, e relatou 
o assunto - procedeu ao exame e realizou o relatório - dando o parecer fa
vorâvel, encaminhando favoravelmente à Diretoria, o pedido da Destilaria 
Indiana. 

Neste interregno, a !BRASA que é uma empresa subsidiária do BNDE, e 
por conseguinte não poderia ter ingressado neste assunto sem que também ti~ 
vesse conhecimento do andamento do processo, na ãrea que a afeta, na área a 
que está inserida, que é a área do sistema BNDE, concedeu, em 18 de de
zembro de 1980, um financiamento pela linha FINA C, para integralização e 
aumento de capital da empresa Usinas Reunidas Seresta S.A., que é uma das 
principais acíonistas da Destilaria Indiana. Por conseguinte, dentro do 
BNDE tudo caminhava favoravelmente; o Banco do Nordeste procedera o 
exame e aprovara a operação, a equipe técnica, o grupo de trabalho do 
BNDE, procedera ao exame e emitira o relatório favorável, a I BRASA apro
vara um financiamento paralelo para integralização de capital da empresa, 
principal acionista da Destilaria, então, tudo levava á aprovação da operação 
final pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Económico. A Diretoria não 
tinha por que deixar de aprovar de vez que os pareceres eram favoráveis, to
das as condições eram atendidas, o agente financeiro jâ tinha aprovado, tudo 
pronto. 

Neste exato momento aparece a interferência inaceitável, a interferência 
que, a meu juíZo, se caracteriza como ato indigno de um governo sério. 

O Presidente do BNDE, Sr. Luiz Sande, recebe um pedido do Palácio do 
Planalto- hão de compreender os Srs. Senadores o que representa um pedi
do do Palácio do Planalto, neste regime que aí estâ - para que a operação 
não fosse aprovada. Razão principal: é que a empresa Destilaria Indiana tem 
como um dos principais acionistas- não o único mas um dos principais, um 
dos grandes acionistas - uma das maiores figuras políticas deste País, 
membro da Oposição brasileira, um dos representantes que honram estaCa-
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sa, nosso companheiro, o ilustre e eminente Senador Teot~nio Vilela. Razão 
única para indeferimento do_ projeto. A De~tilaria Indiana tem como um dos 
principais acio6istas o combativo Seriador da Oposição~ Sr. Teotônio Vilela. 
E o Presidente do BNDE recebeu esta ordem. 

A to, a meu juízo, indigno de um governo sério. O que é um governo 
sérío? Um governo sério é aquele que se orienta, que se guia pelo interesse na
cional, e não pelo mesquinho interesse político de um grupo que tudo faz 
para se perpetuar no põder, inclusive negando operação, dentro das suas enti
dades, para financiar proJetas do interesse na"cionãl, mas que têm como parti
cipantes, como acionistas, figuras ilustres e eminentes da Oposição política 
no Brasil. 

O Sr. Luiz cava/cante (PDS- AL)- Permite V. Ex" um aparte, emi
nente colega? 

O .SR. ROBERTO SATURN!NO (PMDB- RJ)- Com muito prazer. 

O Sr: Luiz Cam/cante (PDS -A[)- William Gladstoiie, como sabe
mos. todos, foi o grande chefe lib~ral inglês do sêculo passado. Seus duelos 
verbais com Disraeli talvez constítuam mesmo ê) Ponto mais alto âe toda His
tória do Parlamento Britânico. Além de exímio político, foi ele, também, um 
grande fazedor de máximas célebres. Máximas cêlebres deixou Gladstone, e 
uma delas se aplica como uma luva ao caso presente. "O que é moralmente 
errado, não pode estar ~.oliticamente certo." Tenho dito, 

O SR. ROBERTO SATURNlNO (PMDB- RJ)- E dito muito bem, 
com muita propriedade, citação absolutamente própria ao lnomento nacio
nal, nobre Senador Luiz Cavalcante, V. Ex' que se tem distinguido nesta Ca
sa, exatamente por ressaltar a importância da conduta ética" do _Governo, nos 
seus atos e nas suas decisões. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a meu jufzO:indigna, indébita e inaceitá
vel, sob todos os pontos de vista, a interferência do Palácio do Planalto_. A or
dem, asseguro, estou em condições de assegurar, que a ordem partiu do Pai*~ 
cio do Planalto diretamente ao Prcisidente do BNDE, Sr. Luiz Sande. 

Agora, quero dizer também, com muita indignação, que indigna também 
foi a atitude do Sr. Luiz Saride, Presidente do_ BNDE. 

Tenho 25 arios -de BNDE, entrei pãra ·aquela instituição por concursO 
púbtico em 1956, o Banco foi fundado em 1954, considero-me quase que unl 
fundador daquela instituição, e nunca ocorreu isso no Banco Nacional do 
Desenvolvimento Económico. Posso assegUrar aos Srs. Senadores que ja
mais, em toda a vida do BNDE, ocorreu uma atitude como essa por parte de 
um dirigente, de um Presidente ou de um Diretor do Banco._ Deixaf~se in
fluenciar, ceder, curvar-se à pressão política negando financiamento para de
terminado projeto conSiderado bom, considerado meritório, sob o ponto de 
vista económico e social, dentro dos objetivos par·a os qUais o Banco foi Cria
do, tendo prestado grande e relevantes serviço·s à causa do desenvolvimento 
económico deste País. 

O Presidente do Banco, ao receber uma ordem dessas, só tinha duas al
ternativas: ou repelir a pressão, não aceitando-a ou pedir deinissãá. No míni
mo ele poderia exigir uma ordem por escrito .. Se a ordem veio do Palácio do 
Planalto, o Presidente poderia isentar o Banco, a entidade que preside, dares
ponsabilidade da decisão e dizer que, Sob- o POnto de vista estrito do Banco, a 
operação é ·aprovável, é meritória. Agora, sC há outras razões que fogem à 
alçada do Banco, então que venham por escrito e eu submeterei à Diretoria 
do Banco, e ela considerará. No minimo poderia ter feito isso. Mas não fez. 
Não fez urna coisa nem outra. 

O Sr. José Uns (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURN!NO (PMDB- RJ) :.._Pois não. 

O Sr. Jos..é Lins (PDS -CE) - Senador Roóerto . ._Saturnino, eln primei
ro lugar não me parece que essa tribuna seja o lugar adequado para o trata
mento de uma questão de caráter muito particular. Mesmo porque se V. Ex• 
alega pressão polítícã de um 'lado, não pareceria men"os pressão política a po
sição ado ta da por V, Ex• Mas deixando de lado esse aspecto ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Não. Antes de V. 
Ext- continuar o aParte, vainos esclarecer bem. 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- B uma opinião minha, nobre Senador. 
Estou apenas dizendo o que penso. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - E pensa mal. 
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Mas é ã maneira que tenho de pe"nsar. 

O SR. ROBERTO SATVRNlNO (PMDB- RJ)- Eu também tenho 
algo a dizer sobre este ponto. Acho que desde o momento em que um projeto 
tem méritos, tem aprovação da equipe técnica;- fem·aprovação do agente fi
nanceiro ... 

O Sr. José Uns (PDS -CE)- Não estou discutindo -este aspecto, nobre 
Senador. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB - RJ) - ... e deixa de ter 
aprovação, exclusivamente por motivos de natureza poHtica, porque o Sena~ 
dor Teotônio Vil61a iricomoda-os donos do Poder, a mim parece que este é 
um exemplo H pico do tipo de conduta de Governo que o está levando a perda 
de autoridade. 

O Sr. José Lins (PDS-- CE)- E se realmente é, são dois exemplos típi-
cos. 

OSR. ROBERTOSATURNINO (PMDB- RJ)-Eporisso, trouxe o 
caso a esta tribuna, corno exemplo típico do tipo de conduta. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• há de chegar à conclusão que são 
dois exemplos típicos. 

dor. 
O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Pelo amor de Deus, nobre Sena-

O Sr. JoséLins (PDS-- CE)- V. Ex" me permite continuar? 

O SR. ROBERTO SATURN!NO (PMDB- RJ)- Pois não. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Acho' que V. Ex• exorbita quando fala 
em ato indígno, quando fala em imposição aética, para anotar duas expres
sões que V. Ex• usou. Poderia haver outras razões. Eu diria que, para dirimir 
dúvidas, poderíamos perguntar se órgãos do Governo têm financiado o mes
mo grupo, normalmente, através dos tempos; se, por exemplo, é verdade o 
que V. Ex' aqui afirma que a empresa Sere.Sta teve um pleito aprovado ... 

O SR. ROBERTO SAiURNlNO (PMDB- RJ)- Eu mesmo declarei 
isto. 

O Sr. Josi Lins (PDS ~CE) - ... se esse grupo tem sido atendido pelas 
instituições financeiras do Pills ao longo do tempo, bem ou mal, como outras 
instituições o são. Por que agora, somente neste momento, vincular a atitude 
do Governo, ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Vou responder à 
pergunta de V. Ex' 

O Sr. Jose Lins (PDS- CE) -.-.. se é que existe, a uma posição política 
-não tem -importância que eu áiga o norrie·- do Senãdor Teotônio Vilela, 
como V. Ex~ mesmo já disse. Eram estas as indagações: perguntaria se o_ gru
po tem recebido financiamento, .. ~ 

O SR, ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Tem. Eu mesmo 
me referi a um financiamento ... 

-0 Sr. José Lins (PDS- CE) - ... se esses financiamentos são substan
ciais, se a própria Seres ta recebeu financiame-nto, se não poderia haver algum 
motivo, pelo menos em termos de perquirição, que não fossem os alegados 
por V. Ex~ para--invectivar tão fortemen'te,-iião só ao Governo como à pessoa 
do Dr. Sande,- que- é o Presidente do BNDE. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Eu mesmo referi, 
nobre Senador, que o grupo a que estã afeta a realização do projeto tem rece
bido, tanto assim que eu mesmo me referi à operação FINA C da I BRASA. O 
que aconteceu de extraordinário, depois de o grupo ter recebido este apoio fi
nanceiro que vinha recebendo- acredito que no Banco do Brasil também te
nha tido - o que aconteceu de extraordinário foi que o Palácio do Planalto, 
o grupo palaciano, tomou conhecimento da existência deste projeto, o que até 
então não sabia. As operaçõ_es eram aprovadas ... 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• me permite? 
O SR. ROBERTO SATU R NINO WMDB- RJ) - ... e é evidente que o 

Palácio do Planalto não conhece todas as operações que são realizadas no 
âmbito do BNDE, das suas subsidiárias, do Banco do Brasil. Mas nesta ope
ração, pelo vulto que tem, alguém politicamente interessado levou ao conhe~ 
cimentO âo grupo palaciano a existência deste projeto e o perigo que isto re~ 
presentaria: im-aginem o Senador Teotônio Vilela, titular de uma destilaria 
autónoma em Alagoas, no seu Estado! E no momento em que o Palácio do 
Planalto tomou conhecimento disso, aí decidiu-se pela interferência índébita, 
indigna, inaceitável sob todos os pontos de vista. Esse foi o fator decisivo. 

O Sr. José Lins (PDS _:_ CE) -V Ex• permite? 

O Sr. Pedro Sih-zori (PMDB- RS)- Estou esperando que V. Ex" me 
conceda o aparte. 

O SR. ROBERTO SATURNlNO (PMDB- RJ)- Nobre Senador Jo
sê Lins, o Senador Pedro Simon havia pedido anteriomente a V. Ex• Logo em 
seguida darei o aparte a V. Ex• 

O Sr. José Uns (PDS - CE) - Agradeço a V. Ex" 
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O Sr. Pedro Simon (PMDB-:- RS)- Em prime1i'O lugar, temos que vol
tar ao início do aparte do Senador José Uns. Soa até engraçado ele querer di
zer que são press-ões iguais, a do Palácio do Planalto no BNDE e a de V. Ex• 
na tribuna. Isto soa como anedota, nobre Senador. Este me parece que deve 
ser um debate sério, sobre um assunto sério. V. Ex' não estâ fazendo pressão 
alguma: V. Ex• está fazendo uma denúncia, a mais séria e a mais importante. 
E compreende-se a posição de revolta de V. Ex•, funciOnário daquela insti
tuição, quando diz que ela é inédita, e o que é importante-salientar, é que se 
está a ver aqui um novo procedimento do- Palácio do Planalto. Até agora, 
pelo menos nessa parte, o BNDE tinha autonomia de se preocupar com o in
teresse da Nação, e se está a ver agora, que ta-ffibém aqui nesta parte, que vão 
às favas a economia- e o interesse da Nação, porque o que importa são os inte
resses do Palácio do Planalto. 

O SR. ROBERTO-SATURN!NO (PMDB- RJ)- O aparte de V. Ex• 
reforça nossas posiÇões, nossa- argumentaÇão, e eu me sinto particularmente 
tocado quando V. Ex• diz que eu teria razões especiais, como teilho, em estar 
aqui a fazer essa denúncia. Como eu disse, eu me sinto fundador daquela ins
tituição. O Sr. Luiz Sande e os seus chefes do Palácio do Planalto parecem 
que não sabem que o BNDE tem uma tradição respeitabilíssima neste País. 
Parece que não sabem que o BNDE tem um conceito que eles agora, com essa 
atitude, estão manChando, estão depredando. Parece que não sabem que esse 
Banco tem uma e_quipe técnica das mais altas, das mais altamente qualifica
das deste País, equipe técnica que eles estão desmoralizando, que eles estão 
desmotivando, com atitudes, com procedimentos, desta natureza. Parece que 
o Sr. Luiz Sande não tem conscíériciã:das repercussões internas dessa sua ati
tude de curvar-se a uma_ pressão polítíca vinda do-Palácio do Planalto. 

Isto me toca muito profundamente, razão pela qual não posso deixar de, 
em nome da instituição, como funcionário que Sou do BNDE- terminarido 
meu mandato volto para lá; ~enho a minha estabilidad.e conquistada por con
curso e por 25 anos de casa-, exercer também este direito que adquiri, de 
protestar em nome do Banco contra 6sta maculação, contra esta distorção do 
seu conceito, da imagem que tem perante a opiniãO pública, porque, como eu 
disse, jamais iSso ac_oriteceu na vida do_Banco, até os dias de hoje. Isto me dei
xa profundamente consternado e indignado. E esta é uma das razões pelas 
quais ocupo esta tribuna ·para faier esta denúnCía e este proteSto neste mo
mento. 

O Sr. José Uns (PDS -CE)-- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB - RJ)- Ouço o nobre Se
nador José Lins. 

O Sr. José Uns (PDS ~CE)- Senador Roberto Saturnino, realmente 
não vou perguntar quais são essas razões especiais a que V. Ex• se referiu. 
Isso é uma questão de foro í~timo de V. Ex' 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- No meu juizo, no 
meu entender, eu disse quais foram as razões. 

O projeto é absolutamente meritório;- o" projeto não teria por que ser ne
. gado, ser desaprovado: mas foi desaprovado exclusivamente porque os donos 
do poder tomaram conhecimento de que um dos principais acionistas é o te-
merãrio, o combativo, o honrado Senador Teotônio Vilela, da Oposição bra
sileira. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Queria apenas acrescentar que, ontem, o 
nobre Senador Teotónio Vilela se referiu a uma estranha capacidade do Go
verno, de perceber tudo o que se passa neste País, inclusive quem são os enca
puçados que fazem todas as depredações, os ataques. Ora, essa comparação 
não me parece muito oportuna porque veja qUe os projetes do PROÃL
COOL São nominalmente citados desde a sua entrada na Comissão do ÁI

:cool. Portanto, i1âo há neilhürii m"istério para ·qualqUer pessoa conhecer quais 
os projetas que estão pedindo finaitcfarl).etilO. Agora,-pelo volume de recursos 
.também este não é um volume especial, em termos do grupo; eu imagino; 
realmente nãO o é. Então, chego à conclusão, nobre Senador, de que V. Ex•, 
pelo menos ultrapassa ... 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- S:Ex• chega à conclusão de que a 
política é do Palácio. O projeto é bom, o dínheiro não ê muito; o que está ha
vendo é a politica do Palácio. t a conclusão do Senador José Lins. 

O SR. ROBERTO SATURN!NO (PMDB- RJ)- Exatamente. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Aliás, correta; aliás, correta. 

O SR. ROBERTO SATURN!NO (PMDB ~ RJ)- f.. Eu confesso que 
compartilho do entendimento de V. _Ex.f; eu estava aqui perplexo. 

O Sr. José Li ris (PDS- -CE)- A coriclusão a que chego, nobre Senador 
- e repito - é aquela mesma: pode haver razões que não foram citadas por 
V. Ex!l e. que não são meramente políticas ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Sim. 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- O nobre Senador incrimina o Diretor do 
Banco por uma decisão que sería da competência dele. 

O SR. ROBERTO SATUR!:ilNO (PMDB- RJ)- Razões que não te
riam sido detectadas pela Comíssão do Álcool, razões que qão teriam sido 
apercebidas pelo Banco do Nordeste, razões que não teriam sido apercebidas 
pelo grupo de trabalho do BNDE, que trabalhou conjuntamente, razões que 
não teriam Sido apercebidas pela IBRASA, subsidiária do BNDE, enfim, ra
zões que só no último momento o Palácio do Planalto percebeu e emitiu a or
dem, à qual o Presidente do Banco, a meu ver, indignamente, se submeteu. 

O Sr. José Lins (PDS - CE)- Mas, o que tira qualquer mérito dessa 
acusação ou dessa afirmativa de V. Ex•, é que se há pressão de um lado, não 
menos desejável ser~a- essa pressão aqui também existir. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB -RS)- Realmente, o banco estã tremen
do, o Palácio do' Planalto está trem~ndo, a pressão vai ser total e o emprêsti
mo acho que será concedido amanhã. 

O Sr. Humbf:rto Lucena (PMDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Com muito prazer. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- V. Ex•, em nome da liderança 
do PMDB, um dos partidos na Oposição, está na tribuna denunciando um 
ato de brutal e estúpida perseguição política e de mesquinharia pessoal contra 
um companheiro nosso, o nobre Senador Teotônio Vilela, com o qual todos 
nós de sua Bancada estamos integralmente solidários. Se S. Ex• fosse mais dó
cil, mai~ moderado, talvez não estivesse sendo vítima dessa trama diabólica, 
que tem, como ponto de partida, o Palácio do Planalto. 

Há um ponto que precisa ser explicitado neste debate, pois o nobre Sena
dor José Lins dizía, há pouco, que essa interferência era uma mera suspeita. 
Quando todos nós sabemos que o Presidente do BNDE, o Sr. Luiz Sande, co
municou ao próprio Senador Teotónio Vilela que havia recebido ordem ex
pressa do Palácio do Planalto para que o repasse não fosse feito. Essa que é a 
realidade dos fatos. 

O Src Teotónio Vilela (PMDB- AL) - V. Ex• permite? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Com o maior pra-
zer. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB- RJ)- Não ia apartear V. Ex•, de ma
neira alguma. Este assunto só está sendo tratado, aqui, no plenário do Sena
do, porque toda a opiníão pública brasileira já tomou conhecimento disso. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Sim, mas através da palavra de V, Ex• 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB- AL)- Eu pedi o aparte ao nobre Sena
dor Roberto Sf~:turnino e gostaria que o zeloso Senador José Uns se contives
se na sua capacidade infinita de curvar-se diante do Poder. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Não apoiado. 

O SR. TEOTONIO VILELA (PMDB - AL) -Quero esclarecer a V . 
Ex!l que os repórteres foram ontem à minha casa, ejâ tinham vindo do Minis
tério da Indústria e do ComérciO, porque este assunto estã em voga hã três 
meses. E vou aqui me permitir fazer um relato, que não gostaria de fazer mas, 
dada à insistência do Senador José Lins sou obrigado. O projeto foi api'ovadõ 
pelo Banco do N ardeste, no mês de dezembro, e, naquela mesma semana, ti
nha o Banco de Desenvolvimento Económico que fazer- o repasse para o Ban
co do Nordeste, porque o estudo é conjunto de duas equipes, a equipe do 
Banco de Nordeste e a equipe do Banco de Desenvolvimento Económico. O 
Parecer é um s6 para os dois Bancos. Isso é o que sabemos, isso é uma coisa 
corriqueira, na tramitação dos projetes do PRO ÁLCOOL. Como, na mesma 
semana, o Banco do Desenvolvimento Económico não fez o repasse para o 
BancQ do Nordeste, o Presidente desse banco, o Dr. Camilo Calazans de Ma
galhães, cuja respeit3.bilidade é conhecida em todo o Pafs, comunicou-me que 
era estranho aquele procedimento. Eu me dirigi ao Dr. Luiz Sande, que levou 
20 dias para me ouvir, inventando dor de dente, dor de ouvido, dor de cabelo 
e questões familiares. Foi preciso· que eu apelasse para o Sr. Prisco Viana, 
Secretãrio-Geral do PDS, para que ele me ouvisse: Eu fui lá quase que em 
nome do Banco do Nordeste; o Dr. Luiz Sande me comunicou, no dia 29-de 
dezembro, que nada tinha a opor à operação, mesmo porque não tiilha o que 
opor. A sua autorização para o repasse era compulsória, era não, é, mas que 
recebera instruções do Palácio para sustar a autOrização do repasse. Mas, que 
eu ficasse tranqüilo- - af vem o detalhe importante -, porque não seria 
possível a não-realização daquele projeto: tudo pronto, cédula pronta, tudo 
pronto. E que ele estava empenhado em esclarecer alguma coisa que possivel
mente estava desejando o Palácio do Planalto. Pediu-me que voi'asse depois 
das festas de Natal e Ano. Voltei, lá pelo dia 20 de janeiro. O enc~ .. ltro com o 
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Dr. Luiz Sande, -qú-e muito delicadamente fie introduz no seu gabinete, senta· 
se num sofá ao meu lado e, com a mão no me.!.!- Oinbro, diz acanhado que ••in
felizmente não tivera·.s·olução, até então, mas- clue eu tivesse paci~ncia, porque 
o Ministro da Iildústria-e do Comércio, Di-: Camilo Penna, estava emperiha
do em solucionar o problema. Seria uma-c0is3 -diS.isti·Osa para o PROÃL~ 
COOL, para o Banco do Nordeste e para o Banco de Desenvolvimento Eco
nômico, àquela altura, uma interferência PoTíticâ. para-a não~imPiantaçãO da 
destilaria indiana". Palavras do Dr. Luiz Sande. Pediu-me o Dr. Luiz Sande 
que eu não falasse sobre qualquer tipo de interferência política. E pediu-me, 
h este mesmo dia, que me comuntcasse coril'o Ministério da Indústria e do Co
mércio, uma vez que o Ministro Camilo penna desejava conversar comigo. E 
eu, como empresário -sou eniPr~ário h~_ trini3. anos,_ portáit!O acostunlado 
a lidar COm Órgãot. ::-ficiais, não ~OU []OV_atà- ne~ta área, e não sei Se O empre
sário brasileiro tem que ab- ... ~l pV1 diãnte c-olocar a etiqueta uGoverno ou 
Oposição", p.·i-a merecer ou nàv .1 .... v11sideração das autoridades competen
tes, - compareci, modestamente, -;orno empre.sário - repito'- ao !vflnis
têrio da Indú lria e do Comércio. N .tO fui recebido por S. Ex'~ o· Sr. Ministro, 
mas pelo seu S.::..::··::.i·jQ-Gt:ral, o Dr. Marcos josé-Marques, que, durante 
uma ~ora de_re_l<?~io, __ ~ez todos os e_logios aç pr_ojeto. Decl~ou_que na área do 
Ministério da Indústria e do Comércio, onde automatiqupente está incluído 
o BNDE, não havia absolutamente nada contra o projeto. Ao contrário, que, 
naquele momento, ele tinha_~ honra de me comuni~ar q1,1e fora o melhor pro
jeto apresentado até entã.o. E que, mais urrta vez, apelava para o meu espírito 
de empreendedor, no sentido de não fazer qualquer denúncia naquela tar
dança. Que apesar de sentir- a expressão dele em tom risonho- .. a barra 
pesada" do Palâcio do Planalto, ele achava que seria ímpossível deixar de se 
ín:a?_la_n_ta~ ~q.ue~~--d-~stilari~-·--~er~~ u_f!l_~-d~~inoralizaçã~. ~repetiu o que me 
disse o Luiz Sande: -Seria uma áesmorali~aÇãO j)ã:r~ o-PR.oA~LCOOL, uma 
desmoralização para o Ministério, uma· desmoralização para o Banco do 
Nordeste, que já tinha aprovado a operação financeira, uma desmoralização 
para o Banco de Desenvolvimento Económico, qúe era o fornecedOr de recur
sos e que, compulsoriamente, tinha que dar aquele recurso. Que eu, por fa
vor, não dissesse nada. E tornei a atender. DisSe a ele, ao Dr. Marcos José 
Marques, que n~O estava ali para fazer política pártidâria, de maneira nenhu
ma, mas política econômica, desenvolvimento, que era o que eu estava pro
pondo, uma destilaria para dar cinco mil empregos, sustentar cerca de dez a 
doze mil cabeças humanas, com uma renda para o Estado, para o Município 
e para a Nação, fornecendõ divisas ao Governo brasileiro que quer que a 
Oposição ajude. Meus filhos, 7 filhos que tenho, o último no 211 ano de Agro
nomia, _e o mais velho com 30 anos de iâide, todos eles que elaboraram este 
projeto estavam interessados em desenvolver aquela região. Eu não tinha ne
nhum interesse de outra natureza! Calei-me! Fevereiro, o Ministério da In
dústria e do ComE·do confinua a me conymicar q,~e estava lutando e que, in
clusive várias reuri'iões de Ministrás da área econômica jâ tinham sido realiza
das para solucionar o impasse. Atê que, afinal, se reabre o Congresso Nacio
nal. E, aqui, o Líder Nilo Coelho me procura no meu gabinete e me pede uma 
semana para me dizer algul'l2a coisa sobre aquilo que todos nós, inclusive com 
a concordância dele, já chamamos de uma monstruosidade. Infelizmente, até 
hoje, o Líder Nilo Coelho não me deu nenhuma resposta. Tenho-o visto pas
sar, ~om o olhar triste, por mim, sem alento, se!TI palavras e sem brilho na fa
ce._ E lamentável! O própr~o Presidente desta Casa, Senador Jarbas Passari
nho, tem conhecimento desses episódios. O pi-óprio Presidente do PDS, Sena
dor José Sarney, que me procurou tem conhedmento desse$ episódios lamen:. 
táveis, e só depois que todos sabiam é que, na semã.n-ã: passada, o Dr. Camilo 
Ca1azans de Magalhães chamou-me à Fortaleza e ouvi dele o seguinte: ••Meu 
caro Teotónio Vilela, conheço-o há 30 anos, a stià v'ida empresarial. Tenho, 
hoje, uma missão amarga para lhe transmitir: não vai haver o repasse do Ban
co Nacional de Desenvolvimento Econômico, para que o Banco do Nordeste, 
que já aprovou a süa operação--rinanceira, tenha cobertura para implantação 
da Destilaria Indiana. Isto para mim é triste e amargo." Mostrou-me todo o 
processo onde, em cima, estava a cédula q_ue eu devia assinar em nome da 
Empresa Indiana e o Dr. Camilo Calazans em nome do Banco do Nordeste. 
Ele disse: "Está aqui a cédula, tudo pi-onto, todas as questões resolvidas, es
perando apenas que o Banco do Nordeste me dê a~torização para assinar. In
felizmente, quero lhe comunicar que isto não vai aéontecer. Quem me autori
zou a lhe transmitir isto To i o Dr. Camilo Penna, do Ministério da Indústria e 
do Comércio que, por sua vez, recebeu determinações Superiores." E superior 
a um Ministro só o Palácio do Planalto ou o Presidente da República. Esta a 
história. Quero, .:iqui, ressaltar a figura do Dr. Camilo Calazans de Maga
lhães, uma figura íritegra, honrada, que, em nenhum momento, aceitou pres
são- e nem aceitaria -__e que boje lamenta tudo isso que está acontecendo. 
Quero dizer que o Dr. Camilo Calazans de Magalhães merece, de nossa parte, 
de todos os empresários, e especialmente de mim, o respeito total, e que ele 

nada tem a ver com o que está acontecendo, e nem ouviu do Presidente da 
República nada a respeito do projeto. Infelizmente, esta ê a história que te
nho que contar nesta tarde, fªzendo este longo aparte ao discurso de V. Ex" 
Nobre Senador, o modesto em_greendedor que aqui estâ, que começou com 
17 anos, produzindo, é um modesto construtor, não só do Nordeste, da nossa 
sociedade brasileira. E tem todos os seuli filhos educados no trabalho; acor
dam todos os dias às 6 horas da manhã; estão produzindo para este País. A 
vingança não é contra o Senador da Oposição, ê contra aqueles jovens que 
elaboraram o projeto, que Vibravam ~Viviam com ele, que amanheciam o dia 
com ele e que, 9~ repente, uma rnão-inescrupulosa, incapaz de dirigir os desti
nos des_t~ Pajs, se abate cortando todo o futuro de uma geração. Porque esta 
geração não pode te_r apreçO por este tipo de autoridade. Não! E nem serâ por 
este caminho, nobre Sénador Roberto Saturnino, que vamos reencontrar o 
caminho deste País tombado, não. A cada dia nos distanciamos mais da reali
dade nacional, a cada dia estamos ferindo mais àqueles que trabalham, àque
les que produzem, desde o assalariado ao emPresário brasileiro. E esta cami
nhada de desalento, de desengano, aonde vai chegar? Vai chegar à desespe
rança, que é muíto pior do que o desespero. O desespÚÔ ainda dá a condição 

--de se voltar a um estado de normalidade, porque pode ser produto de uma 
emoção. Mas a desesperança, não; a descrença no amanhã, não; a de não ter 
em quem crer, nãO; a de rião ter em queni acreditar, não. Isto é o fim de uma 
época e o começo de outra. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB - RJ) - Nobre Senador 
Teotónio Vilela, o aparte de V. Ex•, o profundo, o comovente, o emocionante 
aparte de V. Ex~ falou muito mais do que poderia eu dizer sobre o assunto. O 
depoimento com os detalhes, com as palavras, coro os encontros, com as ho
ras; as expressõeS de V. Ex~, realmente, colocam todos os matizes que esse 
quadro ta·nrentávei;Iiidlgnc,- tem· para- :i-apreCíi:ú;ão dOS--biã.Siféli-05 -e-nl iefât 

Nobre Senador Teotónio Vilela, eu, depois do aparte de V. Ex", não mais 
direi senão um breve e final comentârio, ... 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- ... ni!o antes de ou
vir o aparte do Senador Franco Montoro e do Senador Luiz Cavalcante que 
me havia pedido com anterioridade. Se o Senador Luiz Cavalcante quiser, 
ainda, usar do aparte, será motivo de satisfação e honra para mim. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- O meu aparte estã atrasado em 48 
horas, porque -~u deveria t~-19 pedido quando aqui se comemorou o aniver
sário da minha Revolução, da nossa Revolução, minha e de Teotônia Vilela, 
31 de Março de 1964. Qu~ria dar um simples depoimento, a /atere. do que é 
aiscutido agora por V. Ex~. Naquele dia, 31 de Março, eu fazia as vezes de 
GoVern-adOr de A lagoas e Teotónio Vilela era o meu Vice-Goveriládor e ami~ 
go leal de sempre. Em 31 de Março de 1964, quando, ao cair da tarde, ouvi
mos, pelo rádio, a proclamação, partida do Sul, do estado revolucionário, e 
nós então nos dirigimos, nós que já tínhamos tomado a nossa deliberação e 
tínhamos tornado 48 horas- é bom que se diga - nós rumamos para o Ba
talhão de Caçadores, para- saber a posição do comandante. E tivemos uma 
longa entrevista com aquela autoridade, tentando convencê-lo a aderir ao es
tado revolucionário. E o militar, naquela concepção rígida de alguns milita
res, disse-nos que sua ação dependeria das ordens que recebesse dos superio
res. E, assim, saímos, de lá, eu e o Teotônio, meio desalentados, porque, afi
nal de contas, não tínhamos a certeza de que ordens ele receberia. Felizmente, 
lá para as tantas da madrugada, o comandante nos telefona e nos comunica 
que as ordens que ele recebera coincidiam com o nosso ponto de vista.. E as
Sim está contada, de certo modo, a participação de Teotónio Vilela na Revo
lução. Se méritos S. Ex~ não tem hoje_, no estado atuai revolucion_ário, mas 
tem o mérito maior de ter corrido todos os riscos, os maiores riscos, como 
quem mais correu neste País, para que fosse implantado, fosse vitorioso o 
Movimento de Março de 64. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) - Permite V. Ex•? 

O SR. ROBERTO SA !URNINO (PMDB- RJ)- Agradeço o aparte, 
a contribuição de V. Ex•, Senador Luíz Cavalcante. 

Ouço o aparte do Senador Franco Montoro. 

O Sr. Franco Afontoro (PMDB- sPY- Senador Roberto Saturnino, V. 
Ex• traz ao conhecimento do Senado Federal um fato que, com o depoimento 
do Senador Teotônio Vilela, ganhou toda a sua dimensão e a sua gravidade. 
Mas acho que não podemos ficar apenas na lamentação. É preciso- apontar a 
gravidade do fato, que não é apenas uma imoralidade, não é apenas uma in
dignidade, não é apenas uma perseguição: Hã fundamento para uma luta. O 
que há, i10 fato que ã.caba de ser narrado, é a Violação do art. 153 da Consti
tuição Brasileira que diz: 

"Art. 153. A Constituição assegura aos brasileiros e aos es
trangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concer-
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nentes à vida, a liberdade, à segurança e à propriedade nos termos 
seguintes: 

E o princípio da isonomia, no § 19: 

§ I'~' Todos silo iguais perante a lei, sem distinção de sexo, 
raça, trabalho, credo religioso e ·convicções políticas ... " 

Nenhuma autoridade tem o direito de fazer essa discriminação que aca~ 
ba de ser feita; é violação de um dos direitos fundamentais. E quero lembrar 
que o Supremo Tribunal Federal, até mesm'o em caso de aplicação do AI~S, 
no caso da censura, em episódio recente, de uma ação movida pelo jornal O 
Estado de S. Paulo, afirmoU que o Legislativo não podia tomar conhecimento 
da aplicação de um Ato Institucional e de suas decorrências, mas não podia 
deixar de tomar conhecimento deste fato. A censura podia ter proibido, mas 
não podia ter proibido O Estado de S. Paulo e permitir aos outros jornais fa~ 
zerem a mesma coisa. Era a violação desse princípio, princípio fundamental,_ 
e é este que acaba de ser violado. A ConstituiÇão tamb~m dâ, com todas as le
tras, o remédio para isto. E o§ 21 do art. 153~ da Declaração de Direitos e 
Garantias Individuais. 

u§ 21. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger di
reito liquido e certo não amparado por habeas corpus, seja qual for 
a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder." 

O que existe- af é um evidente abuso de poder, violação do princípio da 
isonomia, díscriminãção contra um homem por suas convicções políticas. O 
relato feito pelo Senador Teotônio Vilela, os documentos de aprovação de 
seu projeto e as circunstâncias em _que foi comuniCada a sua z:ejeição revelam, 
claramente, um fato da maior gravidade. A Bancada do Governo não pode fi
car silenciosa; ela tem que se definir a favor de um direito da pessoa humana, 
definido pela Constituição, ou ser conivente com uma ilegalidade, com uma 
inconstitucionaJidade, com um abuso de poder, praticado nãó apenas contra 
um Senador, mas contra um empreendimento que daria trabalho a milhares 
de trabalhadores. Neste momento em que o desemprego bate à porta da 
família brasÍleira, um ato de-perseguiçãO PolítiCa dessa natureza merece não 
apenas a reprovação do S.enado e d_o Congresso, mas de toda a nação. E é 
preciso que o Governo venha dar explicações, não ao Senador Teotônio Vile
la apenas, mas ao Con'gresso e ao Brasil V. E~~. mais uma vez, com a sua co
ragem, independência e competência, presta ao Senado, ao Congresso, aO 
Brasil e ao Presidente da República, que certamente não conhece os detalhes 
desse ato odioso, que foi pratiCãdo sob sua autoridade, um grande serviço. 

O SR. ROBERTO SATURN!NO (PMDB - RJ)- Nobre Senador 
Franco Montoro, o Governo não vai dar explicação nenhuma, não tem expli
cações· a dar, como não tem em relação a uma sucessão de pronunciamentos 
feitos neste prinCípio dC ano, áqui, desta tribuna por parlamentares da Opo
sição. Estamos· absolutamente seguros de que não haverá explicação nenhu
ma. Forca é força, decisão é decisão. O Go_verno tem as rédeas do poder, cuja 
orientação é decidida diariamente às 9 horas, no Palácio do Planalto, e não 
deve explicações. O G6verno não é responsável, não foi eleito pelos brasilei
ros, não assumiu nenhum co·mpromisso_ em relação aos seus eleitores, aos 
seus constituirilés, compromissos de dignidade, compromissos de comporta
mento étíco, cOmprOmissos, enfim, de respeito aos interesses da Nação, aos 
interesses populares. Por conseguinte, não tem- eXplicações a dar e não vai dar 
explicação nenhuma. Disso estamos absolutamente certos. 

Agora, V. Ex•,jurista que é, levantou um ponto da mais alta i_mportância 
que a mim não me havia ocorrido, que é a questão do desrespeito à Consti
tuição, à regra constitucional. Realmente, houve uma flagrante, uma evidên
cia de discriminação, por motivos exclusivamente políticos, por posições polí
ticas de um postulante, a uma operação de financiamento que ê: normalmente 
concedida dentro de critérios que o projeto em pauta atendia plenamente. Por 
conseguinte, hâ uma evidente, há uma-clara discriminação desrespeitando a 
regra da isonomia consagrada na nossa Çonstituição. 

V. Ex• realmente deu uma contribuição inestimâvCl, e eu muito agradeço 
ao aparte de V. Ex• 

Mas, Sr. Presidente, vou encerrar, vou encerrar com um comentário final 
lamentando mais uma vez ter que vir aqui a ·eStá tribuna, fazer mais esta de
núncia, que não terâ explicações e que nos deixa cheios de amargura, cheios 
de decepção, cheios de indignação para cóm esse tipo de procedimento que 
vai se tornando a rotina das coisas públicas, neste País. 

Quem saíu perdendo nisto tudo foi o Senador Teotônio Vilela, n~o. Fi
quem certos o Palácio do Planalto, o Sr. Luiz Sande e todos aqueles que tive
ram alguma participação nesta decisão infeliz, que o grande prejudicado não 
é o Senador Teotônio Vilela, absolutamente. Ele continua com a sua empre
sa, continua um Senador da Re_p_!íblica, uma das figuras mais respeitáveis nes
te Pais; por conseguinte, ele tem toda uma bagagem de realizações e de po-

sições altaneiras, independentes e lúcidas; por conseguinte ele não foi o atin
gido. O Atingido foi a sua Região, o seu povo, o Nordeste, o Estado de Ala
goas, o seu municfpiO, que deixou de ter esse empreendimento realizado. 

Quem perdeu foi a Nação, que foi prejudicada, pois trata-se de um proje
to de porte signifiCativo, que contribuiria para a solução do problema de 
energia deste País; quem saiu atingido acho que mais do que tudo- quem 
saiu realmente estocado nessa decisão lamentável, foi o próprio-Governo do 
Presidente João Baptista Figueiredo, que vai se desmoralizando passo a pas
so, que vai perdendo a autoridade a cada decisão dessa natureza, que vai se 
desautorizando a si próprio perante os olhos do povo brasileiro, perante os 
olhos da Nação brasileira_ e que vai, por conseguinte, sendo cada vez mais in~ 
capaz de impedir que nasçam movimentos de poder paralelo, como· esse que 
ai está, praticando atos de terrorismo; que ele, Governo, não tem condições 
de apurar, precisamente porque não tem autoridade moral, precisamente por
que comportawse desta maneira, precisamente porque se perde a si mesmo, 
pela imagem que vai transmitindo aos diferentes setores da sociedade brasilei
ra, de uma ação, de um comportamento absolutamente indigno de um Go
verno s.ério. Um governo sério é o que cuida dos interesses da Nação e do 
povo brasileiro, não é o que cuida dos interesses mesquinhos, políticos, de um 
grupo que assenhoreou do poder, que não quer largá~lo e que usa de todas as 
artimanhas e de todos os processos para lá se perpetuar. 

De forma, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o grande perdedor, além da 
Nação brasileira e da região nordestina brasileira é o próprio Governo do Sr. 
João Baptista de Figueiredo. {Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concede a palavra ao nobre Se
nador LOurival Baptista. 

O SR. LOURI.V AL BAPTISTA (PDS - SE. Lê o seguinte discurso) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a inauguração, a 31 de março passado, na cidade satélite de Ceilão
dia, do Laboratório Regional e de nove Centros de Saúde, o Governo do Dis
trito Federal deu um grande passo no sentido da realização do Programa de 
Regionalização dos Serviços de Saúde, definido pelo ilustre Governador Aimé 
Lamaison como prioritário, no contextõ da política que traçou e vem desen
volvendo, desde março de 1979, visando proporcionar o melhor atendimento 
possível às necessidades básicas da população na área vital da prestação de 
serviços específicos através da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 

A implantação de uma ampla rede bâsica de serviços de saúde para aten
dimento primário à população, nos parâmetros do Plano de Assistência à 
Saúde no Distrito Federal compreende; numa primeira etapa, a construção de 
35 Centros de Saúde. nos quais-a atenção às pessoas e à comunidade, abrange 
ações programadas de prevenção de enfermidades, assistência médica (clíni
cas rnédicã, pediâfrica e gineco-obstetrícia) e odontológica, com esquemas de 
atendimento à rede hospitalar para_diagnóstico e tratamento especializado.. 

Os Centros de Saúde fornecem, também, medicamentos assenciais e ali
mentos aos grupos mais vulneráveis, além de promover atividades supletivas 
de educação em Saúde e de apoio às atividades de Saneamento ambiental. 

Ceilândia, que se .apresentou hoje como a aglomeração demogrâfica de 
maior expansão _no Distrito Federal, com cerca de 300.000 habitantes, na sua 
maioria, de baixo poder aquisitivo, Vivendo em péssimas condições de sanea
mentos e higiene, recebeu agora, com o Laboratório Regional e os nove Cen
tros de Saúde recém-inaugurados, melhoramentos decisivos para o seu desen
volvimento e bem estar. 

O acontecimento é digno, Pcirtantá, deste registro especial que tenho a 
satisfação de formular, evidenciando a capacidade empreendera do Governo 
Aimé Lamaison e de seu eficiente Secretãrio de Saúde, Dr. Jofran Frejat, 
coadjuvados por uma equipe de especialistas altamente capacitados. 

Para que se possa avaliar, com exatidão, a importância extraordinária da 
atenção primária à Saúde, dentro das Coordenadas do mencionado Progra
ma de Regionalização dos Serviços de Saúde, basta dizer que dos 2.952 leitos 
hospitalares existentes no Distrito Federal, 2.150 se concentram no Plano Pi
loto. 

Dos 364 consultórios, 166 também estão no Plano Piloto. 
Dos 2 milhões de atendimentos anuais, quase a metade ocorre no Plano 

Piloto. 
Essa concentração exagerada provoca a saturação e o congestionamento 

no tocante aos serviçOs prestados, principalmente nas emergências, contri~ 
buindo para exacerbar a frustração dos pacientes e o espetáculo constrange
dor das ·filas interminâveis dos que necCssitam de um pronto atendimento. 

Os Centros de Saúde, estrategicamente disseminados, constituem- con
forme asseverou o ilustre Secretário de Saúde, Dr. Jofran Frejat, no discurso 
proferido na inauguração do Complexo recém-instalado da Ceilândia, - "a 
porta de- entrada de um sisteina de complexidade crescente que, umbilical-
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mente ligada a um Hospital Regional, atinge a sua mais complexa finalidade 
no Hospital de Base. 

Cada um deles responsâvel pela saúde de 30.000 pessoas-, cadastradas 
pela proximidade de residência, oferecerá cu-idados de prevenção, promoção 
e recuperação da saúde nas áreas médicas básicas, inclusive odontologia. 

t:, portanto, o primeiro ·degrau da estrutura de Saúde da comunidade, 
para a comunidade, cuidada e vigiada pela própria comunidade aí instalada". 

Sr. Presidente: 
No dia 4 de dezembro de 1980, desta mesma tribuna, teci considerações 

sobre o a·c~rto e o realismo dessa orientação, quand~ examinei o significado e 
a importânCia prática da inauguração n~ dia 4 do mesmo mês, dos lO primei
ros ~ntros de Sfi~de _d_o _c_o~Nto programado entregues aos moradores do 
Cruzeiro Novo (I), de Taguatinga (7) e de Sobradinho (2), devidamente apa
relhados~ para -a pteStáçâo de assitência inédico-odontólogica às camadas 
mais .carentes da 'populacào necessítada dessa assistência. 

Justifica-se~ p0rüin-t6, que, novameriteVenha à TribUna, para enafiecer a 
inauguração do Coinplexo da Ceílândia como urn grande benefício prestado 
pelo Governo do Distrito Federal aos 300.000 moradores dessa cidade satéli
te, através da prestação de serviços descentralizados e desburocratizados. 

Finalizando, Sr.- PreSidente, faço questão de ressaltar a decisiva -contri
buição da Legião Brasileira de Assistência (LBA), por intermédio de sua Pre
sidente, ProfeSsOra Lêa lea-l, que aienta e sCms.ível às necessidades básicas das 
camadas mais pobres da população, transferiu, através de Corivênio-firmado 
com o Governador Aimê Lamaison; recursOs- nO mõntãnie de 65 -milhões de 
cruzeiros que possibilitaram à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o apa
relhamento integral do laboratório_ Regiorial da Ceilândia, considerado como 
dos melhores existentes no Brasil. 

Todos os esfOrços devem ser realizados no sentido de que a política de 
colaboração intergovernamental e interadmfnistrãtiva~- preconizada pelo Pre
sidente João Baptista de Figueiredo como capaz-de viabilizar, no mfmor-p-ra
zo possí~el, a solução dos problemas setoriais da saúde, não somente prossi~ 
ga, acelarando o ritmo de sua execução, como seja ampliada e implementada 
nos demais setores do desenvolvimento social colimado. 

Um exemplo·concreto dos bons resultados dessa orientação pragmática, 
aí está, obejtivamente demonstra~o- pela inauguração do Laboratório Regio
nal e dos 9 Centros de Saúde da Ceilândia. 

Digna- de encômios são a clarividência e o dinamiSmo do Ministro Jair 
Soares que, no conjuntO dOs 6rgãos intégrafltes de! seu Ministério, vem pro
porcionando à LBA, todo o apoio necessário para consecução dos sCus obje-
livos. - -

Ao felicitar o Governador Aimé Lãinaison e seu Secretário de Saúde 
Dr. Jofran Frejat, a Présidente da LBA, Professora Léa Leal e os Ministro; 
de Estado da Saúde, Waldyr Arcoverde e da-Previdência e ÃsSitênCfa Social, 
Jair Soares, - que se assoCiaram- para a conCretizaçãO do empreendimento, 
desejo, principalmente, congratular~me com a digna, laboriosa e ordeira po
pulação da Ceilândia. 

Faço votos para que, dentro em breve seja beneficiados com empreendi
mentos semelhantes nas demais áreas do seu desenvolvimento, tais como ha
bitação, ensino profissiõnãl abastecimento, emprego, -transportes e lazer. 

Sr. Presidente, 
SolicitO qUe seja pai-te integrante desse meu pronunclamefito o discurso 

proferido pelo Dr. Jofran Frejat, Secretário de Saúde do Governo do Distrito 
Federal. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFEREOSR. LOURIVAL 
BAPTISTA EM SEUS DISCURSO: 

DISCURSO PROFERIDO PELO DR:-JOFRAN FREJAT, 
SECRETÃRIO DE SAúDE, DO GOVERNO DO DISTRITO 
FEDERAL. 

EXCELENTISSIMOS SENHORES: 

O estado de saúde de centenas de milhões de pessoas no mundo atual é 
inaceitável. Em particular nos -países enl dCseflvolvimento. Mais d"a:-rlietade da 
população mundial não recebe adequada assistência à saóde. 

Constitui dever de povo e governo desenvolver meios que possibilitem, a 
todos, alcançar um nível de saúde que lhes permita levar uma vida social e 
economicamente produtiva. 

A atenção prifuãria à sa'Cide é a chave para alcançar essa meta, como par
te do desenvolvimento, de acordo com o espírito de justiça sociaL 

Atenção prfmária é a as-sistêfl.cia pelos serviços essenciais de saúde, ba
seada em métodos e tecnologias práticOs, cientificamente fundamentados e 
socialmente aceitáveis, colocados ao alcance de todos os indivfduos e famílias 

da comunidade, mediante sua plena participação, e a um custo que a comu· 
nidade e o país possam absorver. 

A atenção primãria- é parte iittegrarite-tarito do Sistema Nacional de Saú
de, do qual constitui a fuilção central e núcleo principal, como do desenvolvi
mento social e econômico global da comunidade. Representa o primeiro nível 
de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o Sistema Nacio
nal de Saúde, levando o mais próximo possível a atenção primária ao lugar 
onde residem e trabalham as pessoas e constitui o primeiro elemento de um 
processo permanente de assistência Sanitária. 

Essas palavras, Senhor Governador, são os termos contidos na decla
ração da conferência de Alma-Ata, de setembro de 1978, da qual participa
ram especialistas do mundo inteiro sob o patrocínio da Organização Mundial 
da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a infância. 

Da posse de Vossa Exá:lência em fins de março de 1979, até hoje, ou se
ja, há 2 anos, com o·apoio dos excelentíssimos Ministros da Previdência e As~ 
sistência Social e da Saúde, tem o Governo do Distrito Federal se empenhado 
em equilibrar os desníveis existentes na oferta de serviços de saúde, 
extendendo-os a toda a população, independentemente de condição social e 
econômica. 

Exemplo desses desníveis pode ser observado nos seguintes dados: 
Dos 2.9521eítos hospitalares existentes no Distrito Federal, 2.150 se con

centram no Plano Piloto. Dos 3_64 consultórios, 166 também estão no centro 
da cidade. 

Dos 2 milhões de atendimentos anuais, na FHDF, quase a metade ocor
re no Plano Piloto, numa completa saturação dos nossos serviços, principal
mente nas emergências. Se promove em obediência ao Plano de Assistência à 
Saúde do Distrito Federal, aprovado por Vossa Excelência e cuja filosofia se 
encontra respaldada no PREV-SAÜDE doS Excelentíssimos Ministros da 
Previdência Social e d8. Saúde, em completa observância às normas preconi~ 
zadas pela OMS na conferência de Alma-Ata. -

O laboratório regional e os nove centros, que são hoje entregues à popu
lação da Ceilândia, fazem parte do Programa de Regionalização de Serviços 
de Saúde que Vossa Excelência definiu como prioritário, dentro da política 
humanista traçada pelo seu governo. 

Estrategicamente dispostos, os centros constituem a porta de entrada de 
um sistema de complexidade crescente que, umbilicalmente ligada a um hos
pital regional - atinge a Sua fase mais Complexa no Hospital de Base. 

Cada um -deles responsável pela saúde de 30.000 pessoas, cadastradas 
pela proximidade de residência, oferecerá cuidados de prevenção, promoção 
e -recuperação da saúde nas âreas médicas básicas, inclusive odontologia. 

Ê, portanto, o primeiro degrau da estrutura de saóde da comunidade, 
para a c·omunidade, cuidada e vigiada pela própria comunidade aí instalada. 

A nossa primeira experiênciá com Os 10 centros inaugurados em 3 de de
ze-mbro passado, nas cidades de Ta-g'u"átinga,- Sobradinho e no Cruzeiro mos
trou o acerto da nova política de saúde que permitiu assistência a todos os 
segmentos da população, em seus múltiplos aspectos, retratada pelos 7.000 
atendimentos a cada 5 dias; pelos programas de educação; pelo trabalho do~ 
miciliar dos nossos agentes; e pela identificação e localização definida de 
problemas sanitários -até então apenas suspeitados. 

Mas para que isso- ocorresse, dados foram coletados e cotejados; expe
riências anteriores foram cuidadosamente investigadas e seus ensinamentos 
aproveitados. 

Equipes especializadas dos Ministérios da Saúde e da Previdência e do 
GDF analisaram e repassaram as divirsãS possibilidades, tanto na estrutu
ração, 'COmo agora na fase de implantação para que errássemos o mínimo 
possível. 

A todos esses os nossos agradecimentos. 
Ãqueles que preferiram não acreditar no esforço comum e eficiente de 

união povo-governo e preferiram não colaborar, apesar de convidados, re
lembro as palavras do Presidente Kennedy: 

~·sempre se ouvirão vozes em discordância expressando oposição sem al
terna_tiva; procurando o errado, nunCa o certo; encop.trando a escuridão em 
toda a parte; tentando exercer influência sem aceitar responsabilidade." 

Para a consecução desse objetivo esteve o GDF de mãos dadas com o 
GovernO Federal, através da Secretaria de Planejamento da Presidência da 
República, do Ministério de Previdência e Assistência Social e do Ministério 
da Saúde que viabilizaram recursos, acreditando no nosso trabalho e na nova 
sistemática. - · 

A central de medicamentos, s~mpre pressurosa em atender às necessida
des da população mais carente em todo- o Brasil, contribuiu decisivãmente 
para que o abastecimento de medicamentos de sua linha permanecesse regu
lar e contínuo na nossa cidade. 
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Evidentemente, para a eficiêricia aâs atiVid"ades dos centrOs de saúde era 
necessário ·o estabelecimento da retaguarda de exames complementares que 
garantisse o suporte técnico às exigêÍlci<ls clírücas. 

A Legião Brasileira de Assistência através de sua presidente, dona Léa 
Leal, bem compreendeu essa necessidade e, por meio de convênio, transferiu
nos recursos no montante de 65 milhões de cruzeiros para equipar completa
mente esse laboratório, que atenderá aõS ;300.000 habitantes de Ceilândia, de 
maneira integral c com os melhores requintes têcnicos de que dispomos aluai
mente no Brasil. Coube aos Drs. Tito Figuer6a e Bechara Daher Neto os cui
dados técnicos e especializados para a sua implantação. 

Paralelamente, a equipe da L.B.A, e a nossa, lnielaram trabalho integra
do de cadastramento da população; depósito--e distribuição de alimentos às 
famílias carentes, dentro dos nossos centros de saúde, participando assim, de 
maneira integrada, da regionalização proposta, objetivando a promoção e 
preservação da saúde. 

Conquanto o Governo de Vossa Excelêncíajá tenha-atingido a marca de 
40.000 m1 de construção terminada, em área de saúde nesses dois anos -
mais do que em qualquer outra gestão- e inveStido 674 milhões de cruzeios 
em obras e equipamentOs, é forçoso dize"r que issó Se traduz apenas no ·primei
ro passo em dircção a um serviço de saúde adequado e que atenda às necessi
dades da população c aos, objetivos do governo. 

Mais ·de 3.300 empregos diretos foram gerados, numa il}contestável de
monstração de que os esforços de Vossa Excelência visam, de fato, ao bem-
estar do homem em sua plenitude física •. mental e_ social. _ 

O GDF está, portanto, presente à ineta de-proporcionar saúde para to
dos. 

Por fim, senhof-Govcrnador, peço pàmis-são para ao lado do profundo 
agradecimento à confiança que Vossa Excelência depositou em mim e no meu 
trabalho, estender esse agradecimento aos Excelentíssimos_ Senhores Minis
tros da Previdência Social, da- Si:túde e do Planejamento e seus colaboradores, 
aos membros da minha equipe, pelo estímulo e apoio,_aos administradores, 
Regionais, à NOVACAP e às firmas consirutot:as S_NdiCREL SjA e BAR
SIL SjA, sem os quais seria impossível exeCutar esse trabalho. 

O SR. PRESIOENTE (Passo& Pôrto) ~Concedo a palavra ao nobre 
Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP. tê o~ seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. SenadOres: -

As empresas brasileiras de distribuição dos derivados de petróleo têm de
nunciado as multinacionais do setOr, alegando que elas desrespeitam nossas 
leis e cometem toda ~orte de abusos~~ poder económico, que acabam por de
sestimular o pequeno empresário nacional. 

A esse respeito, o jornal Posto de Observação , edição 23 _de janeiro
fevereiro de 1981, órgão oficial da Associac3.o P<iulista do Comércio Varejista 
de Combustíveis Minerais, chama a atenção para o processo movido por um 
empresário brasileiro contra a SHELL BRASIL S/A (PETROtEO)junto ao 
CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 

A representação feita ao CADE pelo Sr. \Vj}son Meirelles de Souza San
tos acusa a empresa SHELL BRASIL S/ A (PETROLEO) da prática de inú· 
meras irregularidades, como a sonegação de produtos e a imposição de con~ 
tratos de compra e venda, financiamento, locação e sublocação contendo cla
usulas "leoninas", que acabam por enfraquecer as pequenas empresas e, o 
que é maiS grave;-li:Vam-nas a depender da multinacional para alterar a com
posição dos quotistas ou qualquer outra modifiCação nos contratos ou no ca
pital social. 

O Relator do processo no CADE, Conselheiro Wanor Pereira de Olivei
ra, além de aceit:3i as denúnciaS, votou peta abertura de processo administra
tivo para a apuração doS fatos, apontados como característicos de abuso do 
poder económico. --

Estes fatos são da maior gravidade, Sr. Presidente, e estão a exigir uma 
ação enérgica do Governo brasileiro, que deve Verificar, inclusive, a origem 
dos lucros exibidos pelas empresas multinacionais em seus balanços, classifi
cados por elas como "lucros de inventário" provenientes de ganhos com esto
ques existentes antes dos aumentos de preços, numa época por todos classifi
cada como particularmente .dífícil para o setor. 

E, por sua extraordinária relevância, transcrevo nbaixo a decisão do 
Conselho Administrativo de Defesa Económica- CADE abrindo·processo · 
administrativo contra a SHELL BRASIL 57 A (PETROLEO),como parte in
tegrante deste pronunciamento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Pr.esidente. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRANCO MON-
TORO EM SEU DISCURSO: ~ 

Diário Oficial. Ano CXVlll- N• 221, quarta-feira, 19 de novembro de 1980. 
Brasília - DF 

SECRETARIA GERAL 
CONSELHO ADMINISTRATIVO-DE 

DEFESA ECONOM!CA 

Processo: Averiguações Preliminares nll l03 
Representante: Wilson Meirelles de Souza Santos 
Representada: Shell Brasil S/ A (Petrófeo) 
Relator: Conselheiro Dr. Wanor Pereira de Oliveira 
Ementa- Ê de instaurar-se o processo administrativo contra a Representa
da, erp.face da constatação, nos autos, de_ indícios veemente da prâtica de a tos 
infringentes ao art. 29, inciso I, alínea "g'', da Lei n'<' 4.137, de 10 de setembro 
de 1962. 

Decisão 
Resolvem os membros do Conselho Administrativo de Defesa Econômi~ 

ca- CAD E, reunidos em sessão de julgamento, por unanimidade de votos e 
acompanhando o Relator, abrir processo administrativo contra a Represen
tada, Shell Brasil S/ A (Petróleo), a fim de apurar os fatos que lhe são imputa
dos e que configurariam infração a:o art. 2'1, inciso I, alínea "g", da Lei n'i' 
4.137, de 10 de setembro de 1962. 

Eduardo Galil- Presidente, Vicente Tourinho- Conselheiro, _w_anor 
Pereira" de Oli~eira - Relator, Feres Nader, Elbruz Moreira de Carvalho
Procurador~Geral. 
Averiguações Preliminares n'i' 103 
Representante: Sr. Wilson Meirelles de Souza Santos 
Representada: Shell Brasil S/ A (Pêtróleo) 

Relatório 
Em a representação feita ao CADE pelo Sr. Wilson Meirelles de Souza 

Santos, o mesmo acusou veementemente a empresa Sheel Brasil S/ A (Pe
tróleo) da prática de irregularidades, consubstanciadoras, no dizer dele, do 
abuso do poder económico estabelecido no artigo 2'i', inciso I, letra ug", da 
tei n' 4.137-62. 

Para justificar sua denúncia, o autor--da representação fez juntar ao seu 
substancioso petitório, reprografias de Uma séde de documentos que efetiva
mente alicerçaram sua acusação~ -tais como: 

a) Contrato Social constitutivo dã- sociedade Test-Car Aiito Posto 
LTDA. (fls, 6 e 7), da qual o denunciante particípou, como sócio quot~sta e 
gerente, asseverando que foi obrigado a retirar-se da sociedade devido à per
seguição movida pela representada; 

b) Contrato de Promessa de Compra e Venda de Produtos Derivados de 
Petróleo (fls. 8- a ll ),-assinado entre as empresas referidas, pelo prazo de cinco 
anos; 

c) Contrato de Sublocação de Posto de Serviço e Abastecimento para 
Automóveis e seus PÚtences (fls.l2 a IS, repetido às fls. 19 a 25), assinado en
tre as empresas citadas, pelo prazo de quatro anos, que o denunciante consi
dera como contendo cláusulas .. leoninas" que o levaram a negociar suas quo
tas sociais e a representar contra a Shell; 

d) Notas Fiscais e Faturas (fls. 36, 30-31 e 37-38), emitidas pela Shell 
contra a Test-Car onde ·se verifica que efetívamente a Shell se utilizou de duas 
linhas de descontos; 

e) Cheque emitido em favor da Shell e cartas da firma Test-Car ende
reçada à Shell (fls. 28. 32-35 e 39-41); 

f) _ Reçibo da Shell de retirada de produtos da firma Test-Car e carta da 
Shell concordando com a alteração contratual de saída do denunciante e seu 
sócio da firma Test-Car (fls. 29 e 36); 

g) Telegrama do denunciante dirigido à Shell (tl. 42), em que o mesmo 
reitera a carta de fls. 39-41, e, ainda, Aviso Bancário de Cobrança de fls. 43. 

A vista da petição e documentos a pensados, foi feita a distribuição dare-
presentação à minha pessoa, na forma regimental, às fls. 45, tendo logo a se
guir,já como relator, despacho pedindo o pronunciamento da Douta Procu
radoria. 

Às fls. 46-47 consta o parecer da zelosa Procuradoria que, ap6s tecer ju
diciosas considerações, opinou ~ela abertura das .. Averiguações Prelimina-

...res". 
Ãs fls. 48 despachei para a Diretoria Executiva providenciar o cumpri~ 

mente do artigo 29 da lei antitruste, determinando ainda, para o DEPEC pio
cederão levantamento cadastral das empresas mencionadas na denúnCia . 

. As fls. 49-55 são encontradas as informações prestadas pelo setor de 
Análise Económica e Mercado e pela Diretoria Executiva do CADE. 
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As fls. 60 e-61 foramjuritados instrumento de procur"a.ÇãO do denuncian
te, habilitando advogado para acompanhar _o andamento da representação, e 
o questionário ·CaáàStral dã firma Test-Cai. · 

Logo a seguir, às fls. 62-.70, coÍlstam os dados cadas_trais_da Shell. 
Às fls. 72-74, novamente instada 3-dar seu pãrecer, a Douta Procurado

ria tem oportunidade de reiterar suas judiciosas considerações anteriores de 
fls. 46-47, renovando-as às fls. 75-76. 

Cumprindo exigência solicitada, às fls. 83 consta a ratificação da denún
cia feita pelo oUtro ex-sócio da firma Test-Car, Sr. Noboru Yoshioka. 

Nova promoção da ilustrada Procuradoria é encontrãda às fls. 88-90, em 
que a mesma renova todos os seus judiciosos pt'(:rnunciamenfos anteriores. 

Finalmente, às Os. 91-93, consta carta_~os aiuais sócios q_u_otistas da fir
ma Test-Car, remetendo ao CADE cópias da Alteração Contratual de saída e 
ingresso· na sociedade dos denunciantes e dos novos sócios. 

Este é o Relatório. 
Passo a dar o meu voto. 
Originado de denúncia formulada por Pessoa física e nã.o por pessoa _jurí

dica, conforme interpretação equívoca,_ conStádã nós diversos pronunciamen
tos existentes nos. autos, de vez que a repfesentaç_ão foi feita por ex-sócio ge
rente e quotista da firma Te:st.:carAuto Posiõ-LTDA. Qâ, por agOra, também 
ratificada pelo outro ex-sócio), as averigUações preliminaies, sumariamente 
procedidas conforme determinação do artigo 27 da lei antitruste, são de mol
de a concluir-se pela constatação dos indícios veemerites caracterizadores do 
Real Motivo para a instauração do Processo Administrativo, valendo-me, 
nesta oportunidade, do brilhante parecer de fls. 96-97, emitido pela Douta 
Procuradoria, parecer que adoto integralmente como razã.o de convencimen-
to, ao pronunciar-se que: --

••A peça vestibular enquadra os fatos narrados na alínea ••g", inciso I, do 
artigo 29, da Lei n9 4.137-62, o que, se confirmado no contraditório proces
sual, também se nos afiguram correspoilder-Õ-s a tos apontados como criado
res de dificuldades ao funcionamento e ao desenvolVimento da empresa Test-
Car Auto Posto L TDA." ~-

Desnecessário "adUzir qualquer outrO pronunciamento ou mesmo 
alongar-me em novas considerações, posto que estâ regular a representação 
que se ampara no artigo 28, alínea "b", da lei antitruste, sendo ainda evidente 
os indícios veementes caracterizadores do Real Motivo para a instauração do 
Processo Administrativo, objetivando a apuração do fato denunciado- que 
ao meu modo de ver interessa sobremodo a toda a atividade de comercili
zação de produtos derivados de petróleo - e a adoção de medidas suplemen
tares visa'ndo a cessação do abuso, se efetivamente comprovado,-9e vez que 
os contratos juntados às fls~ 8 e 11 e 12 a 18, noticiam um fato juridicamente 
inusitado no DireitO CiVil brasileiro, qual s"eJa: Um-a pessoa jurídica de direito . 
privado, legalmente constituída e registrada, praticando normalmente seus 
ates de comércio estabelecidos nos objetivo:S s-oChiiS, depender do Conseiiti
mento de outra pessoa jurídica, que não seja a autoridade governa~ental 
constituída, para alterar composição social dos quotistas ou qualquer outra 
modificação no contrato- ou no cãpital social. 

Efetivamente 6 C6i:Itfat0 ·ae SUblocaçãO de posto- de sCrViço e Abasteci
mento Para Automóveis e seus Pertences! assinado entre as empresas citadas 
e cuja cópia ê encon-trada às fls. 1.2-~ 18 doS-aUtoS, que o denunciante considera 
como contendo cláusulas "leoninas", realmente, ao meu modo de ver, con
têm dispositivos insólidos que, acredito~ no decorrer do processo administra
tivo serão devidamente apurados e equacionados, posto que a empresa acusa
da, além de ser uma multinacional, vem operando em todo o território nacio
nal hã muitos decênios, indubitavelmente, tudo leva a crer, com o mesmo tipo 
de contratação ou sublocação de serviços e abastecimentos nas c;entenas de 
postos instalados em todo o País, sob sua bandeira comercial, e é evidente, 
suponho, que tais_ serviços devem ser controlados e fiscalizados pdo Conse
lho N aciçmal do Petróleo pois o assunto abrangente se me deparou deveras 
interessante e a apuração ou conclusão final, acredito, trará ensinamentos 
que discipliriarão oS_ contratoS que reg~m_-_oS-atos Praticados pelas empresas 
petrolíferas e as distribuidoras de petróle~ ou postos de serviço em todo o ter
ritório nacionaL 

É o meu voto. 
Já eStava com o meu_ relatório e voto prontos, quando chegou-me às 

mãos a petição de fls. 99, em que o denunciante pediu juntada de cópia do 
auto de infração imposto à Shell pelo Conselho Nacional do Petróleo, cujo 
textO de fls. I 00, c-ondUz indUbitavelmente à necesSidade imperiosa de abertu
ra do Processo AdminiStrativo para apUiação dos fatos apontados como abu
so do poder económico. 

Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1980. 
Wanor Pereira de Oliveira ...:..... Conselheiro Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Nada mais havendo a tratar, 
vou encerrar a presente sessão, "designando para a sessão extraordinária de 
hoje, a realizar-se às 18 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Discussão, em turno úiüco, do Parecer l:fa-COmissão de Relaçõf:.s Exte~ 
riores sobre a Mensagem n' 19, de 1981 (n' 47/81, na origem), de 26 de feve
reiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberac;;ão do Seriado a esColha do Senhor Albefio- VasConCellos da Costa e 
Silva, Embaixador do Brasil junto à República da Nigéria, para, cumulativa
mente, exercer a função de Embaixador do--Br3sil junto à República Popular 
do Benin. 

-2-
DisCussão, em turno_ único, do Parecer da Comissão de Relações Exte

ríores sobre a Mensagem n9 35, de 1981 (n9 68/81, na origem), de 16 de março 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deli
beração do Senado a escolha do Senhor Celso Díníz, Embaixador do Brasil 

.Nn.to ao Rejoo da Arábia Sa_udita, para, cumufativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto aos Estados de Bahrain e Catar. 

O sR: PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25_minutos.] 

ATA DA 28' SESSÃO CONJUNTA, EM 2 DE ABRIL DE 
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA-

PRESIDJ!:NCIA DO SR. JARBAS PASSARiNHO 

ÃS 18 HORAS E JQ MINUTOS, ACHAM'SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Eunice Michiles- Evandro Carreira..:.:.. Raimundo Parente- Aloysío 
Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- José 
Sarney - Alberto Silva - Bernardino Viana - Helvídio Nunes - Almir 
Pinto- José Lins- Mauro Benevides -A.Senoi-Maria- Mariíns Filho
Cunha Lima - Humberto Lucena - Aderbal Jurema - Nilo Coelho -
Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- L_ourival Baptista
Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dir~ 
ceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Daila- Amaral Peixoto- Nelson 
Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró- Tanw 
credo Neves- Franco Montoro- Orestes Quércia- Henrique Santillo
Lâzaro Barboza- Benedito Canelas-- Gastão 1-1üller- Vicente Vuolo
José Fragelli- Mendes Canale- Affonso Camargo- José Richa- Evelá
sio Vieira - Jaison Barreto - Lenoir Vargas - Pedro Simon. 

O SlCPRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 52 Srs. Senadqres. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
D Si:~ -19-"Sei::i-etáiio- ProCederã. à-leituri do Expediente. 

E lido o seguinte 

_ E')(PEDIE~TE 

PARECER N• 97, DE 1981 

Da Comissão de Redacão 

Redação final do Projeto de Resolução n'~ 168, de 1980. 

Relator: Senador Moacyr Dalla 
A ComissãO apresenta a redaçãci fin-al" do Projeto de Resolução n9 168, 

de 1980, que autoriza o Governo dO EStado dO Cearã a realizar operação de 
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empr~stimo externo no valor de US$ 30,000,000.00 (trinta rriilhões de dólares 
norte-americanos) para aplicação no II Plano de Metas Governamentais. 

Sala das Comissões, 2 de abril de 1981.- Murilo Badaró, Presidente
M oacyr Da/la, Relator_- José Sarney. 

ANEXO AO PARECER N' 97, DE 1981 

Redação final do Projeto de Resolução n' 168, de 1980. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 

IV, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1981 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a realizar operação de 
empréstimo externo no valor de USS 30,000.000.00 (trinta milhões de 
dólares americanos) para aplicação no II Plano de Metas Governa
mentais -II PLAMEG- 79/83. 

O Senado--F-ederal resolve: 
Art. 19 É o Governo do Estado do Cearã autorizado a realizar, com a 

garantia !la União, uma operação de empréstimo externo no valor de US$ 
30,000,000.00 (tririfa milhões de dólares americanos) ou o equivalente em ou
tras moedas, de princiPal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a 
orientação do Ministêrio da Fazenda e do BanCo Central d"o Brasil, destinado 
a financiar os Programas do II Plano de Metas Governamentais - II PLA
MEG -79/83. 

Art. 29 A operaÇão realizar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder Exe
cutivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação, a ser 
efetuado pelo Minsitério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do 
Brasil, nos termos do art. }9, item II, do Decreto n9 74.157, de 06 de junho de 
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução 
da política econôrnico-fTnanceira do Governo Federal e, ainda, o disposto na 
Lei Estadual n' 10.443', de 13 de novembro de 1980. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de- sua publicação. 

PARECER N' 98, DE 1981 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n? 173, de 1980. 

Relator: Senador Moacyr Dalla 
A COmiSSã-o apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 173, 

de 1980, que auto_riza _a Prefeitura Municipal de Nova lguaçu (RJ) a elevar 
em Cr$ 119.000.000,00 (cento e dezenove milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Sala das COmissões, 2 de abril de 1981.- Murilo Badaró, Presidente
Moacyr Da/la, Relator -José Sarney. 

ANEXO AO PARECER N' 98, DE 1981 

Redação final do Projeto de Resolução nP 173, de 1980. 

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

RESOLUÇÃO N' , DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Muniçipal de N_ova lguaçu, Estado do Rio 
de Janeiro, a elevar em Cri 119.000.000,00 (cento e dezenove milhões 
de crozeiros) o montante de sua dMda consolidada. 

O Senado Fedenl resolve: 
Art.l9 É a Prefeitura Municipal de Nova lguaçu, Estado do Rio de Ja

neiro, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados- pelo item 
II do art. 2' da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela de 
n' 93, de II de outubro de 1975, modificada pela de n' 93, de II de outubro de 
1976, ambas do_Senado Federal, a fim de que possa realízar uina oPeração de 
crédito no valor de Cr$ 119.000.000,00 (cento e dezenove milhões de cruzei
ros), junto à Caixa Eco~ômica Federal,_d~stjl_:léldo_ a cobrir o déficit orçamen
tário, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no res
pectivo processo·. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N• 99, DE 1981 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n? 174, de 1980. 

Relator: Senador Moacyr Dalla 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 174, 

de 1980, que -imtotíza a Prefeitura Municipal de Palmeira dos Indios (AL) a 
elevar em Cr$ 147.227.806,44 (cento e quarenta e sete milhões, duzentos e vin-

te e sete mil, oitocentos e seis cruzeiros c quarenta e quatro centavos) o mon
tante de sua dívida corisolidada. 

Sala das Comissões, 2 de abril de 1981.- Murilo Badaró, Presidente
Moacyr Da/la, Relator -José Sarney.~ 

ANEXO AO PARECER N• 99, DE )981 

Redação final do Projeto de Resolução n' 174,_de 1980. 

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

RESOLUÇÃO N9 , DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Palmeira dos lndios, EstadoS 
de Alagoas, a elevar em CrJ 147.227.806,44 (cento e quarenta e sete 
milhões, duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e seis crozeiros e qua· 
renta e quatro centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 :E: a Prefeitura Municipal de Palmeira dos Indios, Estado de 

Alagoas, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autoriza a elevar em Cr$ 147.227.806,44 (cento e quaren
ta e sete milhões, duzentos e vinte e Sete mil, oitocentos e seis cruzeirqs e qua· 
rent3. e -quatrá-CCntavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que 
possa contratar um empréstiriiõ de igual valor, junto ao Banco do Estado de 
Alagoas S.A.; este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional dê 
Habitação - BNH, destinado à implantação do Programa CURA, em ãrea 
daquele 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. 

PARECER N' 100, DE 1981 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução nP 176, de 1980. 

Relator: Senador Moacyr Dalla 
A Conlissão apresenta a i'edaÇão final do Projeto de Resolução n9 176, 

de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Caicó (RN) a elevar em CrS 
78.586.099,00 (setenta: ·e õlto milhões, quinhentos e oitenta e seis mil e noven
ta e nove cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões;z de abril de 1981.- Murilo Badaró. Presidente
Moacyr Da/la, Relator - José Sarney. 

ANEXO AO PARECER N9 100, DE 1981 

Redação final do Projeto de Resolução n' 176, de 1980. 

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

RESOLUÇÃO N' , DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caicó, Estado do Rio Grande 
do Norte, a elevarem CrJ 78.586,099,00 (setenta e oito mil e noventa e 
nove crozeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Arl. }9 É a Prefeiüira Muilicipal de CaiCó, Estado do Rio Grande do 

Norte, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 78.586.099,00 (setenta e oito mi· 
lhões, quinhentos e oitenta e seis mil e noventa e nove cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de 
igual valor, junto ao Banco do Estado Nacional da Habitação- BNH, desti
nado à implantação do Projeto CURA, na sede do Município,--obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigór na data de sua publicação; 

PARECER N' 101,de 1981 

Da Coinissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n• 193, de 1980. 

Relator: Senador Moacyr Dalla 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 193, 
de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PJ) a elevar em Cr$ 
725.868.000,00 (setecentOS e vinte e cinco milhões, oitocentos e sessenta e oito 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 2 de abril de 1981.- Murilo Badaró, Presidente
Moacyr Da/la, Relator -_José Sarney. 
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ANEXO AO PARECER NO íOl, DE 1980. 

Redaçãofinal do Projeto de Resolução n" 193, de 1981. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos ter~ os do_ art. 42, inciso 

VI, da Constituição, e eu, - , -pfesídente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , de 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, a 
elevar em 725.868.000,00 (seteCentoS e vi'nte e cinco milhões, oitocen~ 
tos e sessenta e oito mil cruzeiros), o monúinte de sua divida consolida
da. 

O Senado Péderal resolve: 
Art. 111- É a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, nos ter

mos do art. 2~'- da Resolução n~'- 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede~ 
ral, autorizada a elevar em Cr.S 725.868.000,00 (setecentos e vip.te e-cinco rili~ 
lhões, oitocentos e sessenta e oito mil cruzeiros), o mont~nte de sua dívida 
consolidada, a fim de que possa contratar operação de crédito de igual valor, 
junto ao Banco do Estado do Piauí S.A., este na qualidade de agente financei
ro do Banco Nacional da Habitação - BN~, destinado à impiantaçâo do 
Programa CURA, naquele Município, ohedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo proceSso~ 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
PARECER N• 162, DE 1981 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n? 3, de 1981. 

Relator: Senador José Sarney 
A Comissão apresenta a fedação final do Projeto de Resolução n~'- 3, de 

1981, que autoriza o Governo do Estado do Paran? a r~lizar operação de 
emprêstimos externo, no valor de US$ 80,000,0_00.00 {oitenfa milhões de 
dólares norte-americanos), destinado a finariciar o Projeto PROR.URAL. na
quele Estado. 

Sala das Comissões, 2 de abril de 1981.- Muri/o Badaró, Presidente
José Sarney, Relator - Moacyr Da/la. 

ANEXO AO PARECER. Ni 102, DE 1981 

Redação final do Projeto de Resolução n• 3, de 1981. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.12. inciso IV, 

da Constituição.- e eu, , 7!T-f:sidente. promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1981 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a realizar operação de 
empréstimo externo no valor de USS 80,000,000.00( oitenta milhões de 
dólares), destinado a financiar o Projeto PRORURAL, naquele Esta
do. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 ];: o Governo do Estado do Paraná autorizado a realizar, com a 

garantia da União,, uma 6perac;:ão de erripréstimOs externo no valor de USS 
80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares), ou o equivalente em outra moeda, 
de principal, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, 
sob a orientação do Ministério da Fazenda e do B#nco Central do _Brasil, des
tinado a financiar o Projeto de Apoio Integrado iO Pequeno Pro-dutor Rural 
- PRORURAL, naquele Estado. 

Art. 211- A opcraçã~ realizar-~e-ã nos termos aprovados pelo Poder EXe
cutivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação a ser 
efetuado pelo Ministêrio da Fazenda, em articulação com o Banco Central do 
Brasil, nos termos do art. 1~'-, inciso II, do Decreto n~'- 74:157, de 6 d~ junho de 
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos ~ncarregados da execução 
da política econômico-financeira_ do Qoverfio_ Federal, e, aind_a, o disposto na 
Lei Estadual n• 7.391, de !3 de novembro de 1980. 

Art. 3~'- Esta Resolução entra C:m vigor na data de sua publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - As redações finais lidas 

vão à publicação. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão· lidos pelo--Sr. !~'--Secretário. 

São lidos e aprovados os seguirztes 
REQUERIMENTO N• 46, DE 1981 

Nos termos do art. 356 do Regiinento- :1nú:rno, n;,:queiro --dispensa de 
publicação, para imediata discussão e _yotação, da redação final do Projeto de 
Resolução n• 168, de 1980. 

Sala das Sessões, 2 de abril de 1981. - A1mir Pinto. 

REQUERIMENTO N' 47, DE 1981 

Nos termos do art. 356 do Regimento -Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votaç~o,_ da redação final do Projeto de 
Resolução n• 173, de 1980. 

Sala das Sessões, 2 de abril de 1981. - A1mir Pinto. 

- REQUERIMENTO N• 48, DE 1981 

Nos termos do art. 356 do Regiment~ Interno, requeiro dispensa de 
PU:9licação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n• 174, de 1980. 

Sala das Sessões, 2 de abril de 1981.- Almir Pinto. 

REQUERIMENTO N• 49, DE 1981 
Nos termos do art. 356 do RegimentO Interno, requeiro dispensa de 

publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n• 176, de 1980. 

Sala das Sessões, 2 de abril de 1981. - A1mir Pinto. 

REQUERIMENTO N• 50, DE 1981 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n• 193, de 1980. -

Sala das Sessões, 2 de abril de 1981. - Almir Pinto. 

REQUERIMENTO N• 51, DE 1981 

Nos termos do art. 356 do _Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para irriediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n• 3, de 1981. 

Saia das Sessões, 2 de abril de 1981. - Almir Pinto. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Aprovados os requerimen

tos, passa-se à imediata apreciação das redações finais -anteriormente lidas. 
Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n9 168J80. (Pausa) 

- Não havendo que queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matêria vai à_ ptomulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se à apreciação da 
redação final do Projeto de Resolução n• 173, de 1980. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem queira discuti~la1 declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matêria vai à Promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em discussão a redação fi-
nal do Projeto de Resolução n~'- 174, de 1980, anteriormente lida. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matêria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em discussão a redação fi-
nal do Projeto de Resolução n' 176, de 1980. (Pausa} 

Não havendo quem queira discuti~la, declaro~a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR, PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se à apreCiaÇão da 
redação final do Projeto de Resolução n• 193, de 1980. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovaria. 
A mª'têria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em discussão a redaçào fi-
nal do Projeto de Resolução n• 3, de 1981. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti~la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam perniã.neçam sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador José Lins, que falarã como Líder. 

O SR. JOSt UNS (PDS- CE. Como Líder, pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão dó orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
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A propósito do assunto tratado há poucos momentos da tribuna desta 
Casa pelo nobre Senador Roberto Saturnino, relacionado com o financia
mento de um projeto para a Destilaria Indiana, como Líder do Governo e na 
ausência do Senador Nilo Coelho gostaria de informar que, se reãlmente o 
Senador Nilo Coelho prometeu uma resposta ao Senador Teotônio Vilela, 
certamente ela serâ dada em momento oportuno. 

Em segundo lugar, não aceitamos a alegação de que o não financiamento 
do prOjeto, nos termos em que se encontra no momento, se deva a qualquer 
objeção de natureza política. Certamente hâvefâ outras razões para isso, pois 
sabemos que o empresário, através de suas múltiplas empresas, tem operado 
normalmente com o Banco do Brasil e este fato, por si só, indica que não há 
objeção ao tratamento normal da empresa, dem • ..., dos principais bancários. 

E, finalmente, Sr. Presidente, eu gostaria de dar conhecimento à Casa, 
devidamente autorizado, do segui:nte telegrama remetido à Presidência do Se
nado e assinado pelo Presidente do Banco do Nordeste, Dr. Camillo Cala
zans de Magalhães, cm que diz o seguinte: 

Exmo. Sr. 
Senador Jarbas Passarinho 
Senado Federal 
Brasília DF 

Retransmito, para corihecimento, telex que dirigi ao Ministro 
Mario David Andreazza, do Interior, relacionaao a declarações que 
a mim foram atribuídas e transmitidas na imprensa, através do Jor
nal do Brasil: 

Exmo. Sr. 
Mario David Andreazza 
DD. Ministro do Interior 
Brasília DF 
N/N 565- 02 Abr 81 
GAPRE-31 /0554 não tem a menor procedência a notícia publi

cada no Jornal do Brasil de hoje, e em outros Jornais do País, segun
do a q'ual o Presidente do Banco do Nordeste teria comunicado ao 
Senador Teotônio Vilela que o empréstimo para a destilaria India
na, de propriedade do Senador, teria sido indeferido por razões 
Políticas et em decorrência de determinação da Presidência da Re
pública. 

O que ocorreu, realmente, é que, atendendo a determinação do 
Miriisiro Camillo Pena, comuniquei ao Senador Teotôoío Vilela de 
que o seu projeto, do qual o Banco do Nordeste seria simples agente 
financeiro do BNDE, não seria coritraüido pOis não foi possível ob
ter os recursos necessãrios, da ordem de CrS 1 bilhão. 

Foi unicamente este o diálOgo -manTído com o Senador, não 
tendo sido tocado, em nenhum instante, que houverá interferência 
de motivos políticos de qualquer ordeni: 

Esses os esclarecimentos que julguei oportuno levar imediata
mente à consideração de Vossa Excelência, princiPalmente tendo_ 
em vista a visita de Sua Excelêflda o PrCSideOte da República ao 
Nordeste, amanhã. 

Atenciosamente,- Camillo Ci:zlazans de MagalhãeS, Presidente 
Banco Nordeste. 

Cordiais Saudações 
Camillo Calazans de Magalhães 
Presidente Banco Nordeste 

Esse é o texto do telex que foi dirigido, -à Presidência do Senado, trans
crevendo outro dirigido ao Ministro do Interior. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Discussão; em turnO úniCO, do parecer da Comissão de Re
lações Exteriores sobre a Mensagem n• 19, de 1981 (n' 47/81, na ori
gem), de 26 de fevereirõ do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Sr. Alberto Vasconcellos da Costa e Silva, Embaixador do Brasil 
junto à República da Nigéria, paTa, cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República Popular do Be
nin. 

Item 2: 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Re
lações Exteriores sobre a Mensagem n9 35, de 1981 (n'i' 68/Sl. na o ri-

gero), de 16 de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presiden
te da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. 
Celso Diniz, Embaixador do Brasiljunto ao Reino da Arábia Saudi~ 
ta, para, cumulativamente, exercer a função de Em baixado; do Bra
sil junto aos Estados de Bahrain e Catar. 

As matérias constantes da pauta da presente sessão, nos termos da alínea 
"h" do arL 402 do Regimento Interno, deverão ser apreciadas em sessão se
creta. 

Solicito aos Srs. funcíonãrios as providências necessárias, a fim de que 
seja respeitado o dispositivo regimtinta1. 

(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 45 minutos e volta a ser 
pública às 18 horas 50 e minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nada mais havendo que 
tratar, vou encerrar a presente sessão designando para a ordinãria de amanhã 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 172, de 1980 {apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.258, 
de 1980), que autoriza o Goveno do Estado de Mato Grosso do Sul a elevar 
em Cr$ 1.785.620.157,75-(um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, 
seiscentoS e vinte mil, cento e cinqUenta e sete cruzeiros e setenta e Cinco cen
tavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.259 e 1.260, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de-Resolução n'i' 177, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 1.273, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) a elevar em 
CrS 315.464.652,36 (trezentos e quinze milhões, quatrocentos e sesse!ilta e 
quatro mil, seiscentos e cinqUenta e dois cruzeiros e trinta e seis centavos), o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça,. pela constitUcionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

3 

Votação, em turno único,_ do Projeto de Resolução n'i' 178, de 1980 {apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.277, 
de 1980), que autoriza a PrefeitUra Municipal de Rio das Pedras (SP) a elevar 
em CrS 29.983.645,00 (vinte e· nove milhões, novecentos e oitenta e três mil e 
seiscentos e quarenta e cinco cruzeiros), o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.278 e 1279, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 179, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 1.280, 
de 1980), que aUtoriz-a a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a elevar 
em CtS 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidade, tendo 

' PARECERES, sob nos 1.281 e 1.282, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pera-constitUcionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favOrâveil. 

5 

Votação, em turno ú_niCo, do Projeto de Resulução n'i' 180, de 1980-(apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.283, 
de 1980), que autoríza a -Preféitura ·Municipal de Araripina (PE) a elevar em 
CrS 2.600.000.00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n• 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões: 
- de ConstitUição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de MunicípioS, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do_Projeto de Resolução n"' 181, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Econoniia como conclusão de .seu Parecer N9 
1.286, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em 



Abril de 1981 DIÁRIOBO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 3 817 

Cr$ 1.448.100,00 (um-milhão, quatrocentos e quarenta e oitó mil e cem cru
zeiros), o montante de Sua dívida consolidada, tendo 

PARECÉRES, sob n• 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
- de Const1tuiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 182, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia coriló coridusão de seu Parecer nQ 1.289, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a ele
var em CrS 23.600.000,00 (vinte e três milhões e seiScentos mil cruzeiros); o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade juridicidade; e 
-de Municípios, faVofãvel. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nQ 183, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de· Economia como conclusão de seu Parecer nQ 1.292, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Muncipal de Campos Belos (GO) a elevar 
em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e noventa e Cinco mil e cem cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorãvel. 

9 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n'i' 184, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conClusão d_e seu Parecer nQ 1.295, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré (GO) a elevar em Cr$ 
767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e setecentos cruzeiros), o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de MunicípioS, favórâvel. 

lO 

Votação, em turno único, do Projeto" de Resolução n'i' 189, de 1980 (apre
sentado pela Comissão- de Economia como coi:tclusão de seu Parecer n<? _1_.310, 
de 1980), que autoriza -a- Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a elevar 
em Cr$ 2.909.300,00- (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos cruzei
ros), o montante de sua dívida cq,nsolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e JUstiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorãvel. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nQ 194, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como ConclUsão de seu Parecer n9 1.325, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal-de TereSina (PI) a elevar em 
Cr$ 37.265,300,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e tre
zentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Municípios. favorável. 

12 

Votação, em primeiro turno {apreciação pÍ"eliminar dajuridicidade, nos 
termos do art. 296 d_o Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nQ 
357, de 1979, do Senador Oreste 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 ConstitUição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos 
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Ader
bal Jurema. 

13 

Discussão em tUrnO único, da RedaçãO Final (oferecida pela ComissãO 
de Redação em seu Parecer n'i' 78, de 1981), do Projeto de Decreto Legislativo 
no 35, de 1979 (no 30/79, na Câmara dos Deputados), que aprova as contas do 
Presidente da República, relativas ao exercício financeiro de 1978. 

14 

DiscusSão, em turno úniCo, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer no 88, de 1981), da Emenda do Senado ao Projeto 

de Lei da Câmara no 24, de 1980 (no 2.591, de 1976, na Casa de origem), que 
modifica o art. 649 da Lei no 5.869; de II de janeiro de 1973, acrescentando 
dispositivo que -torna impenhorável o imóvel rural até um módulo. 

15 

Discussão, Cm- turno único, da Redação Final( oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n'i' 77, de 1981 ), do Projeto de Lei do Senado n<? 
35, de 1980, do Senadoi Passos Pôrto, que estabelece normas de proteção à 
Empresa Privada Nacional Produtora de Bens de Capital e de Serviços de En
genharia. 

16 

Discussão, em turno úniCo, dã. Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer no 69, de 1981), do Projeto de Resolução no 175, 
de 1980, que aUtoriza a Prefeitura -Municipal de Nova Era, Estado de Minas 
Gerais, a elevar em Cr$ 19.132.400,00 (dezenove m-ilhões, cento e trinta e dois 
mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Estã encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 53 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE L!NS NA 
SESSÃO DE 3I-3-8I E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR. SERIA PU'"LJC.4- - P•i'iTER!ORMENTE. 

O SR. • JS!': Lu <S (PDS- CE. Para on<:f .ninhar a votação.)- Sr. Pre
sidente, Srs. :.. ... u.:tdores: 

Desejo agrar!ecer a solid .. ·:edade baiana, aqui manifestada pelo nobre 
Senador Jutahy Magalhães, como também, fazer um apelo ao Plenário para 
que considere a importância desses emprêstimos aos Estados mais pobres do 
Nordeste. 

i:.. evidente, Sr. Presidente, que não poderemos aprovar indiscriminada
menk qualquer proposição. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM)- Mas aprovaram 128. 

O SR. JOSÉ LINS (PDS - CE) - Não me refiro, Senador Evandro 
Carreira, a números, que em geral não dizem nada. Refiro-me ao voto cons
ciente. Esse é o problema. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Contra aquele que inflado-
na. 

O SR. JOSÉ LINS (PDS- CE)-- O que se dã, Sr. Presidente, é que es
tamos nos acostumando a desprezar a anâlise de assuntos que foram longa
mente estudadOs rias comissões. 

Ouvi referências- de que o Senador deveria basear-se num trabalho ade
quado, feito a nível das comissões que são os _órgãos destinados- a cumprir 
esse papel. 

Ora, Sr. Presidente, este projeto sofreu essa anâlise, tendo sido examina
do pelos membros da COmissão de Finanças. Cumpriu todas as exigências le
gais, e do ponto de vista administrativo. De outro lado, este é o primeiro pro
jeto desta natureza votado este ano. Se estamos falando de volume de emprés
timos, jâ não temos a que nos apegar, pois é o primeiro projeto que estamos 
analisando este ano. Não hã inflação de números de projetas e nem de quan
tidade de recursos. Do ponto de vista do mérito, ê preciso considerar as gran
des dificuldades pelas quais vem passando o Ceará. Vimos de passar dois 
anos de seca, Sr. Presidente, dois anos sem produção. Hã um milhão de ho-
mens sendo assistidos diretamente pelo Governo Federal. · 

Os recursos são necessários para implementar um programa que está cir
custanciadamente apresentado no pedido. Não há, portanto, Sr. Presidente, 
como alegar falta de conhecimento de causa ou falta de mérito. 

Faço um apelo ao Senado para que dê o seu apoio a uma adminstração 
que está dando tudo de si para ajudar o povo do Ceará. Este apelo eu o esten
do a todos os projetas da mesma natureza que dizem respeito aos Estados do 
Nordeste. 

Deixo, Sr. Presidente, o meu apelo para,que os nobres pares ajudem a 
aprovar esses recursos para o meu Estado. Eles são essenciais para um Esta
do. 

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

ATO DO PRESIDENTE 

No 28, 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 nl' 2-, de 1973, resOlVe exOnerar Luiz Carlos de Oliveira Chaves, Téc-
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nico LegiSlativo, Classe .. Especial", do cargo, em comissão, de Dirctor da 
Subsecreta!;ia de Relações Públicas, SF-DAS-f01.3, do Quadró Permanente, 
a partir desta data. 

Senado Federal, 19 de abril de 1981. ....:..:.Jarbas Passarinho, Presidente do 
Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 29, de 1981 

O Presidente do Senado Federal, no uso_ das attjibuições que lhe confe~ 
rem os artigos 52, item 38, c 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 1973, e à vista do disposto na Resolução n• 130, de 1980, re
solve autorizar a contratação, sOb o regimejurldico da Consolidação das Leis 
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de Eduardo Bri
to da Cunha para o emprego de Assessor TécnicO, com o salário mensal equi
valente ao vencimento do cargo DAS-3 a partir de 30 de março de 1981, com 
lotação e exercício no G"abinete do Senador João Calmon. 

Senado Federal, 2 de abril de 1981. - Jarbas Passarinho, Presidente do 
Senado Federal. 

ATO DO PRESÍDENTE 
N• 30, de 1981 

O Presidente do Senado Federal, rio u-so das atribuições que lhe confe
rem os artigos 52 item 38, e 97, inciso IV, do Regimerito 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 n"' 130, de 1980, re
solve autorizar a contrãtação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis 
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de Elsi Silva 
para o emprego de Assessor TécniCo, com o salârio mensal equivalente ao 
vencimento do cargo DAS-3,·a partir a: e 30. de março de 1981, Com lotação e 
exercício no Gabinete -âa -Senadora Eunice Michiles. 

Senado Federal, 2 de abril de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente do 
Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 31, de 1981 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe
rem os artigos 52, ifCm 38, e 97, ::1ciso IV, do Regimento Interno e de acordo 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão 
Diretora no 2, de 1973, e à vista do disposto na Resolução n• 130, de 1980, re
solve autorizar a co-ntratação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis 
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo- de Serviço, de Antônio 
Cândido Lima Furlan para o erDPi-ego de Assessor Técnico, coln o salário 
mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 30 de março 
de 1981, com lotação e exércicio no Gabinete do senador Amaral Furlan. 

Senado Federal, 2 de abril de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente do 
Senado Federal. • 

CONSELHO OE SUPERVISÃO DO CEGRAF 
Ata da 54• Reunião, realizada em 4-3~81 

Às nove horas do dia vinte e quatro de inarço do ano de mil riOVecentos e 
oitenta e um, no- Gabinete do Senhor Oiretor Executivo do CEGRAF, 
reuniu-se o Corifelho de Supervisão do CEGRAF, sob a _Presidência do Sena
dor Jorge Kalume, presentes os Conselheiros Aiman Nogueira ·da Gama, 
Vice-Presidente, Luiz do Nascimento Monteiro, Luciano de FigUeiredo Mes
quita e Sarah Abrahão. Presente, tarnbêm, o Sr. Direior Executivo do CE
GRAF, Arnaldo Gomes. Abertos os- tiãhalhos, o Senhor Presidente colocou 
em votação o processo referente à Tomada de Preços n"' 02/81, cujo relator 
foi o Conselheiro Aiman Nogueira da Gaina~-q)Je-aprCsCntou parecer favorá
vel, aprovado unanimemente, sem restriçõeS, pelo Conselho. A citada Toma
da de Preços refere-se à compra de papêis diversos para impressão ·gráfica, 
conforme proposta- apresentada. Em seguida. o Senhor Presidente autorizou 
Sr. Diretor Executivo a paiãr a cãda Conselheiro, jeton, correspondente a 
uma diâria, Coilforme critéri6-adotaáo- Para- as reuniões do Conselho de Ad
miriísúação do SCnado Federal. N8.da mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerrou a reunião. Eu, José Paulino Neto, Secretário do Conselho~ la
vrei a presente Ata, qué: depois de lida e aprovada, segue assinada pelo Se
nhor Presidente do Conselho. -Jorge Kalume, Presidente do Conselho do 
CEGRAF- Aiman Nogueira da Gama - LuiZ do Nascimento Monteiro
Luciano de Figueiredo Mesquita - Sarah Abrahão. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUI':RITO 
(Resolução n• 62, de 1980) 

I• Reunião (instalação), realizada em 20 de maio de 1980 
Ás dezessete horas do dia vinte de maio de mil novecentos e oitenta, na 

Sala .. Rui Barbosa", presentes os SenhoreS Senadores RaimUndo Parente, 

Luiz Cavalcante, Franco Montoro, Agenor Maria e Henrique Santillo, 
reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução n9 62, 
de 1980, para apúrar as causas relacionadas com. a rotatividade de mão-de
obra no País, r~tce·da execução_ do sistema do Fundo de Garantia do Tempo 
·de Serviço. -

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Dinarte Mariz, Jofge Kalume, José Caíxeta e Alberto Silva. 

.])e acordo com o que preceitua o Regimento Comurri, assume a Presi
dência. eventualmente, o Senhor Senador Luiz Cavalcante, que declara insta-
lada a Comissão. -

Prosseguindo o Senhor Presidente esclarece que, em obediência a dispo
sitivo regimental, irã proceder a eleição do Presidente e do V ice~ Presidente da 
Comissão. Distribuídas as cédulas de votação, o Senhor Senador Luiz Caval
cante convida o Senhor Senador Agenor Maria para funcionar como escruti
nador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para presidente: 
Senador Franco Montoro ... -. c-.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 votos 
Para Vice-Presidente: 
Senador Alberto Silva ................................ _ _5 votos 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Pre~idente, os 

Senhores Senadores Franco Montoro e Alberto Silva. 
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Franco Montoro agradece 

em nome do Senhor Senador Alberto Silva e no seu próprio, a honra com que 
foram dfstinguídos e desígna o Senhor Senador Raimundo Parente para rela
tar a ma~éria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião-e para constar, eu, Eli
zabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida~ aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 

2' Reunião, realizada em 9 de outubro de 1980 

As dezesseis horas e trinta minutos, do dia nove de outubro do ano de 
mil novecentos e oitenta, na Sala Rui Barbosa, presentes os Senhores Senado
res Franco Montoro (Presidente), Raimundo Parente (Relator), 1orge Kalu
me, Henrique Santillo e Agenor Maria, reúne-se a Comissão Parlamentar de 
Inquérito, criada peça Resolução n9 62, de 1980, pãra apurar as causas rela
cionadas com a rotatividade de mão-de-obra no País, face da execução do sis
tema do fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Deixam de comparecei, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Dinarte Mariz, Luiz Cavalcante, José Caixeta e Alberto Silva. 

Havendo número regimental, o S~nhor Presidente, Senador Franco 
Montoro, declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reu
nião anterior, que logo -após é dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica que a finalidade da presente 
reunião ê a apresentação do Roteiro da Comissão, elaborado pelo Senhor 
Relator, Senador Raimundo Parente. 

Com a palavra, o Senhor Relator expõe aos presentes o seu Roteiro que, 
colocado em votação, é aprovado por unanimidade. 

Finalizando, o Senhor Presidente comunica que, conforme o Roteiro, a 
Comissão se reunirá nO ptõxiin:o dia 24, para ouvir o depOimento do Senhor 
Edmo Lima de Marca, Coordenador-Geral do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Eli
zabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente áa ·comissão, lavrei a presente Ata 
que; lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 

~ -3' Reunião, realizada em 24 de outubro de 1980 

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de outubro do ano 
de mil novecentos e oitenta, na Sala Rui Barbosa, reúne-se a Comissão Parla
mentar de _Inquérito, criada pela Resolução n"' 62, de 1980, para apurar as 
causas relacionadas com a rotatividade de mão-de-obra no País, face da exe
cução do si tema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, com a presença 
dos Senhores Senadores Franco Montoro (Presidente) e Raimundo Parente 
(Relator). 

Dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada, o Senhor Presidente co_mu_ni_ca que, por haver número regimental, 
serâ_ouvido o depoimento do Senhor Coordenador-Geral do Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço, Doutor Edmo Lima de Marca. 

Com a palavra, o depoente procede a leitura de sua exposição, sendo ar
gUido pelos Senhores Senadores Franco Montoro e Raimundo Parente. 

Finalizando, o Senhor Presidente agradece a presença do Dr. Edmo 
Lima de Marca, dando por encerrada a reunião. 

Nada mais havendo a tratar, eu Elizabeth Gil Barbosa Vianna, Assisten
te da Comissão, lavrei a presente Ata que lida e aprovada, será assinada pelo 
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Senhor Presidente e irã à publicação, juntamente com o apanhãinento taqui
grâfico. 

ANEXO À ATA DA Je REUNIÃO, DA COMISSÃO PARLA
MENTAR DE INQUERITO, CRIADA PELA RESOLUÇÃO N' 
62, DE 1980, PARA APURAR AS CAUSAS RELACIONADAS 
COM A ROTATIVIDADE DE MÀO-DE-OBRA NO PAIS, FACE 
DA EXECUÇÀO DO SISTEMA DO FUNDO DE GARANTIA DO 
TEMPO DE SERVIÇO, REALIZADA EM 24 de outubro de 1980. 
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUJGRÃFICO, COM 
PUBLICAÇÁO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SE
NHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, SENADOR FRANCO 
MONTORO: 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Vamos dar início à reunião 
da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a mobilidade de mão-de-obra e, 
particularmente, sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS. 
O objetivó da Comissão ê apurar as- c8.usas relacíonada"s ·com a rotatividade 
da mão-de-obra, face a execução do sistema Garantia_do Teinpo de Serviço. 

Presentes o Relator e outros membros da Comissão, declaramos aberto 
os trabalhos, e passamos a palavra ao Dr. Edmo Lima de Marca, CC?ordena
dor Geral do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

O SR. EDMO LIMA DE MARCA -Sr. Presidente, Senador Franco 
Montara, Sr. Relator, Senador Raimundo Parente, como sempre faço quan
do presto depoimentos em Comissões de Inquéritos, ou palestras;ls Comis
sões especializãâas da Câmara ou do Senãdo, trago um pequeno resumo do 
que teria a dizer. - - · -

Em depoimento prestado perante a Comissão Parlamen-tar de Inqúerito 
institufda em 1975, pela Câmara dos DepUtados, para analisar a política sala
rial adotada pelo Governo, tivemos ocasiãO 'de ·nos pronunciar sobre a ma
téria objeto da constituiÇão daquela CPI. 

Atribuía-se ao FGTS, então, a responsabilidade do aumento da rotati
vidde de mão-de-obra, vista sob um ângulo inteíraiúente diverso daquele que, 
no dizer de algumas entidades representativas de categorias econômicas, esta
ria sendo provocada por iniciativa doS: PrópriOS empregaâoS, ou seja, a rotad
vidade considerada como urn mcd_o de aviltar o sa-lário. 

Dizíamos, naquela opOrtunidade, que seria preciso compreender que a 
mobilidade da mão-de-obra não é em si, necessariamente~ um fator determi
nante de aviltamento salarial, não podendo ser considerada, isoladamente, 
corno nociva sob o ponto de vista de remun~ração. ~ntes, e até mesmo pelo 
contrário, seria oportuno salientar que, em alguns casos, essa mobilidade 
pode constituir um verdadeiro indicador de rrlaior procura do fator trabalho, 
ocasionando a busca continuada de melhores salários, fato -eSse verificado, in
clusive, em países ou regiões onde hã regime de pleno emprego. 

A reciclagem de mão-de-obra e a formação profissional de técnicos, in
flui também nas decisões contratuais provocadas pelos empregados. Em ou
tras palavras, a imobilidade da mão-de-obra não se afigura como compatível 
com o desenvolvimento econômico e com O aperfeiçoamento técnico e educa
cional dos trabalhadores. Esses, à medida que adquirem novos conhecimen
tos e se submetem a uma reciclagem contínua, proporcionada pelos órgãos 
próprios do Governo,õu por eles -mesmoS, procurados em seus estabelecimen
tos de ensino, tendem a buscar, normalmente, melhores condições para não 
apenas desenvolverem as suas potencialidades, como também serem melhor 
remunerados. 

A título ·de ilustração, valeria situar o problema também sob o prisma da sua 
universalidade e atualidade. Como já observou Alvim Toffler, em seu livro 
Choque do Futuro, a sociedade superindustrial se caracteriza, entre outros as
pectos, pela transitoriedade que impregna todo o seu relacionamento. Especi
ficamente, no que se refere às ocupações ou prOfissões, essa transitoriedade se 
expressa no fato de que a especialização faz aum'elltai o- numero das qiferen
tes ocupações e, ao mesmo tempo, a inovação tecnológica reduz a expectativa 
de vida de qualquer ocupação determinada. Por outro lado, na sociedade su
perindustrial o trabalhador não pensa em termos de uma carreira, mas, sim 
de carreiras continuadas. 

Uma pesquisa realizada em 1971, pelo Departamento do Trabalho dos 
Estados Unidos, revelou que 71 milhões dos que constituíam a força de traba
lho norte-americana, haviam mantido seus reempregas atuais numa média de 
4. 2 anos. Isto, comparando com os 4. 6 de apenas três anos anteriores. acusa
va um declínio de duração no emprego de quase 9%. 

Nas condições que prevaleciam no começo da década de 1960, afirma 
outra informação advinda do Departamento do Trabalho Americano, um 
homem de 20 anos, no contexto da força de trabalho, poderia ter a expectati
va de mudar de emprego cerca de 6 ou 7 vezes, ao longo de sua vida profissio
nal. Em países de alto índice de-oferta de emprego, cOmo é o caso da Suécia, 

por exemplo, igualmente se constata que a rotatividade de mão-de-obra atin
-ge a percentagens de 25 a 40% ao ano. 

Não se poderia, outrossim, deixar de mencionar a preocupação das enti
dades representativas das categorias econômicas, também com a intensifi
cação de mão-de-obra em determinados setores. Com efeito, sabe-se que, 
para um trabalhador adquirir os conhecimentos mínimos indispensáveis ao 
desempenho de suas funções bem como a executar com maior eficiência a ta
refa a seu cargo, é necessário um lapso de tempo variãvel, mas que pode atin
gir a mais de 6 meSes ou até mesmo um ano. Ora, esse tempo significa para a 
empresa um verdadeiro investimento, pois depois de concluído o aprendiza
do, começada O trabalhado!- -a produzir dentro das expectativas. Então, se em 
pouco tempo o trabãlhador deixa o emprego à vista da oferta de melhor re
muneração em outra empresa, esse procedimento, sobretudo quando se gene
raliza, causa grandes transtornos à própria organização produtiva das empre
sas. Assim-, e esse seria um outro lado do problema, a rotatividade pode ser 
prejudicial basicamente para oS interesses da produção. Dir-se-ia que essa ro-
tatividade atinge apenas a pequenas parcelas de mão-de-obra mais especiali
zada. Mesmo assim, a observação nos parece contiriuar válida e a merecer 
atenção dos que se preocupam com o problema. Por outro lado, parece indill-
cutível, tambêm, que a segurança no emprego é um dos elementos que possi
bilitam ao empregado, no seu trabalho diãrio, condições para produzir maiS e 
melhor. Por isso, também, a rotatividade seria igualmente nociva à própria 
produtividade. Vê-se, portanto, que a rotatividade de mão-de-obra, nesses ca
sos, não acarreta conseqüências prejudiciaiS aos trabalhadores do ponto de 
vista de sua remuneração. Por outro lado, verifica-se que a rotatividade de 
mão-de-obra não pode ser considerada como um fenômeno propiciador de 
redução de salários, quando o rompimento do vínculo laboral seja de iniciati
va do próprio empregado. Neste caso, será lícito presumir-se que se o traba
lhador, ele mesmo, rescinde o seu contrato de trabalho, é porque tem em vista 
emprego de melhores condições, com remuneração, no mínimO, igUal ou su-
perior. _ 

Na análise do c:aso 'f)rasileiro é -de se notar que, além dos fatores acima 
indicados, tais como o crescimento vegetativo do número de empregos e o 
aperfeiçoamento da mão-de-obra,- alguns outros devep1 também ser mencio
nados. Assim, há de se levar em conta a cresc<:nte oferta de empregos na in
dústria da construção ciVif, incrementada pelo pr6prio BN H, ao aplicar os re
cursos do FGTS no finaziciamento dC haóüações, e em outros programas de 
desenvolvimento urbano. Por ser a rotatividade de mão-de-obra não qualifi-

- ~da inerente àquela atividade _econômica, o Fundo de_ Garantia, neste parti
cular, poderia ser responsabilizado pelo .. turn-over", na medida em que criou 
naquele setor novas e m,uitas oportunidades çie emprego. Também o encerra
mento das atividades de-indústria qÚe, Po~ não terein acompanhado o desen
volvimento tecnológicO, se tornaram-obsoletas e, em conseqüência, insOlven
tes, é uni dos motivos determinantes da mobilidade da mão-de-obra. 

No que se refere às rescisões cOritnitUais-de iniciatiVa dos empregados a 
que nos referimos anteriormente, dCve-se sublinhar que uma das vantagens 
do FGTS foi, justainente, liberar o trabalhador do aprisionamento em que 
era submetido C:m virtúde do tradicional sistema indenizatório da CLT, pois, 
muitas vezes, o empregado não se desvinculava de uma empresa, mesmo ten
do possibilidade de em outro emprego auferir melhor remuneração, tão
somente pelo fato de que, saindo por vontade própria, nenhuma indenização 
recebia em troca dos anos de trabalhos prestados à empresa da qual estava 
pretendendo afastar-se. 

Estas considerações têm o proPósito de chamar a atenção :Para o fato de 
que a rotatividade de mão-de-obra não deve ser encarada como decorrente, 
única e exclusivamente, de uma mesma causa, pois, como se disse, diversos 
são os fatores que influenciam na sua determinação, de acordo com as con
dições sócio-econômicas e mesmo conjunturais de cada nação, nem tampou
co deve ser visto o turn-over como acarretando a redução do salário do traba
lhador. De qualquer forma, tem-se afirmado com freqUência que a rotativida
de de mão-de-obra teria sido agravada com o advento da Lei n9 5.107, criado
ra do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Afora as razões acima expe-rididas, demonstrando que o FGTS não pode 
ser considerado como causador da mobilidade de mão-de-obra, acrescen
taríamos um dado bastante significativo. Apurações realizadas ·com base no 
processamento de autorizações para movimentação de conta vinculada, que é 
o documento mediante o qual se efetiva o saque no Fundo de Garantia, reve
laram que quase 70% desses saques se referiam a empregados afastados antes 
de completar um ano de serviço na empresa. 

Ora, sem contar Um imenso contingente de trabalhadores na indústria da 
construção civil, atividade à qual, por motivos óbvios, ê inerente a mobilida
de de mão-de-obra, sabe-se que, mesmo antes do advento da lei do Fundo de 
Garantia, a maior incidência de rescisões do contrato de trabalho se situava 
justamente nas fãixãs dos empi'egados coffi menos de um ano de casa, fato 
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esse que se explicava por não terem aS empresas, nesse caso; de pagar qual
quer indenizã.Ção ao trabalhador despedido. 

A rotatividade, assim, e issó é importante enfatizar, preexistia à Lei do 
FGTS. Esta, muito ao contrário, é que veio~ ein princípio, eliminar, por assim 
dizer, os intere-sses -das_ empresas em despedir empregados antes daquele 
período de um ano de casa, pois, na verdade, sejam eles optantes ou não, no 
caso de serem despedidos com menos de um ano de casa, farão jus ao levanta
mento dos depósitos efetuados pelas empresas. De qualquer forma e porque 
muitos inSiStiam, a despeito de tudo, em afirmar que o instituto jurídico do 
FGTS, uma vez criado, veio, no mínimo, agravar o problema da rotatividade, 
seria op-ortuno lembrar que a ComisSão Revisora da CLT, instituída em 1975, 
e da qual tive a honra de fazer parte, propôs alteração nas normas do FGTS, 
objetivando tornar mais onerosa para o empregador, a despedida injusta. 
Com efeito, de acordo com a legislaçãO d-o Fundo, quando a empresa dispen
sa sem justa causa um empregado optante, fica obrigado a pagar-lhe a impor
tância equivalente a tO% do total dos depósitos efetuados na respectiva conta 
vinculada, estes acrescidos de juros e correção monetária. 

A modifiCãÇão sugerida objetivava dobrar _esse ônus. Todavia, po~ moti
vos de ordem operacional, em vez de simplesmente passar-se o encargo de 10 
para 20% sobre o saldo da conta, preferiu-se estabelecer a obrigatoriedade do 
pagamento da importância de 2% da maior remuneração percebida pelo em
pregado no curso de seu contrato de trabalho, multipljcados pelo número de 
meses trabalhados. 

Indiscuvelmente, essa medida tornaria mais onerosa pata o·empregador 
a despedida imotivada de qualquer empregado, contribuindo então para di
minuir a- pfOPalada rotatividade. 

Mas, há uma outra questão s_Obre a qual já nos pronunCiamos e que se 
refere à discussão em torno dO regime do Fundo e o da estabilidade, matéria 
que vem constituindo a tôriica -de toda e qualquer reunião onde se discute os 
grandes temas atuais do Direito do Trabalho no Brasil. ~ sempre, ou quase 
sempre, esses institutos são colocados em posição de confronto, partindo-se 
da premissa de que, pelo fato da opção pelo FGTS afastar a aplicação das 
normas sobre estabilidade, haveria, atê mesnio doutrinariamente, total in
compatibilidade entre ambos. Justifica-se, até certo ponto, este entendimen
to, porque, quando foi ci'iHdo, o Fundo se apresentava em termos de alterna
tiva ao sistema então VigeritC: de estabilidade e idenização. ~ que, na época, 
estava-se diante de uma realidade, havia um sistema Chamado de .. estabilida
de" que, na prática, não assegurava ao trabalhador a desejada permanência 
no emprego, a não ser para uma ínfima parcela de privilegiados, que lograva 
ultrapassar a barreira dos 10 anos de casa. 

Na verdade, paradoxalmente, a idéia da estabilidade, tal como instituída 
na CLT,jã trazia dentro de ..si mesma o germem de sua própria distruição na 
exata medida de sua quase inacessibilidade pela prática rotineira d_as empre
sas em despedir aqueles seus empregados que se avizinhavam do decênio. 
Essa prática levou, inclusive, os nossos tribunais trabalhistas a firmarem ju
risprudência, hoje cristalizada na Súmula 26 d~ Egrégio Tribunal Superior do 
Trabalho, no sentido de se pressumir obstativa à estabilidade a despedida sem 
justo motivo de empregado_ que alcançar 9 anos de serviço na empresa. E, 
mais do que isto, mesmo que o empregado tenha tempo de serviço inferior, 
ainda assim, pode a despedida ser considerada, à vista do exame das particu
laridades do caso concreto, como obstativa da estabilidade. 

Então,justamente em face desses aspeCtos é qtie se poderia compreender 
por que os dois institutos, o FGTS e a estabilidade, vêm sendo vistos como si
tuados em pólos antagônicos. Enquanto o FGTS vinha oferecer uma garantia 
efetiva de patrimonialização do tempo de serviço do empregado, a estabilida
de, nos moldes existentes, era simplesmente ilusória. Isto não significa dizer, 
todavia, que exista incompatibilidade entre o sistema do Fundo e uma forma 
que efetivamente garanta a_o trabalhador a sua permanência no emprego. O 
que se pretende enfatizar é que essa garantia de permanência não deveria de
correr do simples decurso de prazo. Ela seria a natural decorrência do pró
prio contrato de trabalho vencida, evidentemente, a fase considerada como 
de experiência. Mas, por outro lado, não_se estaria pretendendo que o empre
gador se visse em qualquer situação compelido a manter os trabalhadores em 
seu quadro de pessoal, quando motivos não apenas disciplinares, mas tam
bêm de ordem técnica, econôrriica- ou financd.fi~-jtiStifiCásse-m ã res.cisão do 
seu contrato de trabalho, sob pena de ser afetada a própria sobrevivência da 
empresa. 

Então; se é v-erdade que essa garantia não deveria depender do decurso 
de um prazo, não é-irienás-verdade que ele deveria estar sujeita a-limitações 
taxativamente pfCvistas em lei. Deve, portanto, ficar bem claro que, sob o_ 
ponto de vista doutrinário, não seria inviável cOrripatibilizar-se o atual regime 
do FGTS com uin sistema que vieSse a garantir o próprio emprego, impedin
do as despedidas arbitrárias; ãssirri- conSideradas aquelas que não se fundas-

sem em motivos que a lei entendesse justos, como, por exemplo, os acima :s
pecifiCados e genericamente indicados. 

De qualquer forma, uma medida desse alcance teria necessariamente t ue 
ser estudada à luz dos objetivos da própria ordem econômica c social defi-ni
dos pela Carta Magna em seu art. 160. Em outras palavras, à luz do binómio 
.. desenvolvimento e justiça social", dentro de um quadro de uma economia 
emergente, como é a da Nação brasileira. 

Sr. Presidente, acabei de ler o resumo que tive oportunidade de fazer 
sobre o tema desta CPI. Agora, complementando, a~ho que seria tamb&n 
vantajoso que a Comissão tivesse conhecimento de alguns dados sobre a rota· 
tividade da mão-de-obra. Esses dados são indicados pelas chamadas "Autori· 
zações pará Movimentação de Conta Vinculada" do Fundo de Garantia. 
Todo empregado despedido sem justo motivo, mesmo que não seja optante, 
cõin menos de um ano de casa, recebe os depósitos efetuados pela empresa, 
recebe pelo banco depositário. E a empresa lhes dâ, ou o órgão do Governo 
ou o BNH ou o Min~stério do Trabalho, esse documento chamado resumida
me~te de "AM", que '? habilita a receber a importância depositada. 

. Então, o indiC-ador ê preciso sobre o emprego, sobre o desemprego em 
fase da quantidade desses documentos. 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) - O que é AM? 

O SR. EDMO LIMA DE MARCA- AM é a autorização para movi
mentação de conta vinculada. ~ o documento que permite o saque. 

Nos casos do Fundo de Garantia, existem 29 hipóteses de saque. Não é 
só a motiVada pela despedida. O empregado pode sacar, também, por exem
plo quando deixa o emprego, espontaneamente, para se estabelecer por conta 
própria, em atividade autônoma; por necessidade grave e premente; quando 
se aposenta; se do sexo feminino, para casamento. São algumas das hipóteses. 

Então, como nós vimos na exposição, 70%, aproximadamente, desses sa
ques são com menos de um ano. Os dados que vou lhes dar, do ano de 1975 a 
1979, são bastante significativos para o estudo da mã.téria. 

Nós tivemos um número total de AM's, quer dizer. de saque, em 1975, 
de4 milhões 800 mil, 638. Vejam bem: para uma força de trabalho, àquela al
tura, de 11 milhões de trabalhadores urbanos. 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Há uma indicação de qual é 
a percentagem por rescisão de contrato de tabalho nesse conjunto? 

O SR. EDMO LIMA DE MARCA- Há. Vou dar a primeira, para que 
V. Ex• veja que, de 1975 a 1979, não cresceu assim exacerbadamente. 

Então, tivemos e-m -1975, 4 milhões e 800 mil, em números redondos; em 
1976, 4 milhões e 806 mil; em 1977, 5.345.776; em 1978, 5 milhões e 513 mil; 
em 1979, 5 milhões e 859 mil. 

Vejam bem: sabendo-se, pelos indicadores do Ministério do Trabalho, 
que o crescimento da nossa força de trabalho é de 1 milhão de empregos por 
ano, chegando mesmo a determinado ano- que não me lembro- a um mi
lhão e 200 mil e tendo uma constante de 4 mi:hões e 800 mil, essas diferenças 
havidas não chegam a 30% do ingresso dos brasileiros na força de trabalho. 
E, ainda mais, conforme tivemos oportunidade de dizer, e V. Ex• lembro mui
to bem, eu tenho uma apuração feita em 1975 com projeções futuras. No pri
meiro ano de trabalho 62.88% de empregados que sacaram o Fundo de Ga~ 
rantia foram de O dia a I ano. Quanto aos outros, nós temos que considerar o 
quê? Aposentadoria, é claro. O INPS pode dar claramente o número de apo
sentados por ano e estes sacam o Fundo de Garantia e estão incluídos nesses 
4 milhões de saques. 

No ano de 1979, até o mês de agosto, o quadro era o seguinte na região 
de São Paulo que é a maior: na maior tivemoS 175 mil saques em janeiro, 170 
mil em fevereiro, 196 mil em março, 170 mil em abril, 184 em maio, 155 mil 
em junho, 180 mil em julho e 178 mil em agosto. 

É cla_ro que se~ aqui, mas eu poderia até trazer o gráfico mostrando o 
pique: quando há o primeiro mês do trimestre, há sempre o crédito de cor
reção monetária; então, o empregado, o trabalhador brasileiro já aprendeu a 
guardar AM's, esperar vencer o trimestre, para ter aquela correção mone
tária. Por isso, esses piques no primeiro mês dos trimestres. 

O Fundo de Garantia também é um indicador muito b_om para se a"ferir 
o crescimento na faixa econômica. Em dados comparativos de arrecadação 
do Fundo, do ano de 1979 para 1980: em janeiro de 1979 foram 5 bilhões,435 
milhões, em números redondos; em 1980, em janeiro, 8 bilhões, 827 mil. En
tão, tivemos um crCsdiilerilo de 62%. Em fevereiro, o-crescimento foi de 76%, 
e jâ no mês de_ agosto deste ano, em confronto com agosto do ano passado. O 
crescimento foi de 96%. -Este, o crescimerito nominal. Mas o crescimento real 
não deixa também dúvidas de que o sistema, não só não se esvazia, como 
também cresce. Crescendo o número de empregados, é claro, cresce o número 
de salários pagos, cresce o depósito do Fundo de Garantia. ~evidente que 
uma coisa é conseqUência da outra. 
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Mas, Senador, com estes dados eu queria apenas complementar, a leitu
ra, que fiz do pequeno resumo que trouxe. Ei'ãrii necessãrios. 

O SR. FRANCO MONTORO- Perguntaria~ a;, V. S• seê possível dei
xar cópias desses dados, podemos tirar uma xerox. 

O SR. EDMO LIMA DE MARCA- O quadro não, é isoladamente, 
este, temos outros dados. Eu poderia mandá~los depoi_s, se V. Ex• permitisse, 
porque, assim, eu faço um resumo da evolução do Fundo de Garantia, com 
destaques que seriam também, valiosos para a COmissão. Agora, para isto, eu 
precisava que V. Ex• me mandasse a cópia da gravação, para eu saber exata~ 
mente qual é a ordem que eu dei para os trabalhos. 

O SR. FRANCO MONTORO - A secretaria providenciará. Se fosse 
possível, fazer-se isso com a maior urgênciã Para qtie os -OUtros depoentes da 
Comissão pudessem partir d_esses dados para o seu debate .. Isto poderia ser 
feito na segunda~ feira-, ou terça? 

O SR. EDMO LIMA DE MARCA- Pois não, não hã dúvidas. 

O SR. PRESIDENTE (Franco M-ontoro)- Consulto o Relator se tem 
alguma pergunta a fazer? 

O SR. RELATOR (Raimundo Parente)- Sr. Presidente, eu estou satis
feito com as informaçõeS-prestadas pelo Dr. EdrrÍo e renovo o apelo no senti
do que ele realmente entregue à Comissão estes dados e mais alguns, porque 
eles serão importantes para nós no nosso relatório _final. Agora, só para o 
meu esclarecimento, uma vez que o Dr. Edmo, só de Pã.ssagem, tocou no 
problema, no assunto, eu gostaria de saber se ele poderia nos informar qual a 
percentagem da rotatividade da mão.-de-obra no Brasil. 

O SR. EDMO LIMA DE MARCA - O o percentual, nós podemos ver 
examinando exatamente esses saques do Fundo d_e Gar.ã;nfi3., eu posso saber, 
por cada código de saque. Aliâs, muitos deles não representam rotatividade. 
O empregado que se aposenta e saca o Fundo poderá se empregar de novo, 
mas isso não seria considerado rotatividade de mão-de-obra, evidente, por
que ele se emprega se quiser. Rotatividade de mão-de-obra que eu entendo é 
aquela que é imotivada e que prejudica a economia da nação. O empregado 
saca também o Fundo de Garantia por necessidad~ grave e premente, pores
tar doente. Não é justo que ele tenha um dinheiro depositado e uma pessoa de 
sua família, ou ele próprio, esteja necessitado e ele não saque. Mas, nesse ca
so, ele contínua no emprego, não há rotatividade. 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Os dados que V. S• apresen
tou, parece-me, respondendo a minha perg~nt~. _estavam indicado _que 62% 
decorria da rescisão do contrato de trabalho. 

O SR. EDMO LIMA DE MARCA- Não, 47%. 62% no primeiro ano. 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- 47% dos saques correspon
dem a rescisão. 

O SR. EDMO LIMA DE MARCA -lõ o chamado Código 01, Código 
01 é o saque por rescisão imotívada. Quer dizer, empregador despede o em
pregado; dá, então, o Código 01 para ele sacar. De empregados de zero a um 
ano foi 47% do total dos saques de 1975. 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- E de tempo maior de per-
manência, há possibilidade de nos fornecer? 

O SR. EDMO LIMA DE MARCA - De freqüência? 
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) - Sim. 
O SR. EDMO LIMA DE MARCA- Temos de I a 2 anos, de 2 a 3; de 

zero a 3 anos chega a 73%. Bom, eSse dado a'qlli ~ -im.por~ante, porque ele re
flete a rotatividade necessária, própria da mão~de-obra da construção civil. Ã 
construção civil impõe-se a rotatividade, porque não é possível a empresa 
manter um trabalhador, mesmo especializado, quando termina uma obra. 
Então, nitidamente, esse dado de zero a dois anos é mão-de-obra, da cons
trução civil que vai a 62%. 

O SR. RELATOR (Raimundo Parente)- De zero a dois anos. Quer di
zer, neste caso a parcela de mão-de-obra mais atingida é a da construção cí
vil? 

O SR. EDMO LIMA DE MARCA - Exa!amerite, é o que se pode ana
lisar. E uma rotatividade que não pode ser indesejável, ela ênecessâria, inclu
sive. O BNH, mesmo, há algum tempo, já havia feito convênio com -o Minis~ 
têrio do Trabalho para a especialização da mão-çl~-obra na construção civil. 
E o servente era treinado no próprio canteiro de-obra e depois recebia uma 
mala com algumas ferramentas rigorosamente de graça. O trabalhador passa~ 
ra, por exemplo, de carregador do carrinho de pedra para aprendiz de marce-
neiro, num razoável tempo. Eram-lhe ministrados esses ensinamentos. Ele re .. 
cebia esse material de graça e ainda tinha uma reciclagem feita na própria em
presa. A empresa, então, nessas condições, poderia manter esse empregado 

em uma outra obra, em melhores condições e Com melhol-es salãrios. Eis a ra
zão por que, como-dis_se antes, as vezes a rotatividade da mão-de--obra é até_ 
necessária para o desenvolvimento económico da Nação. 

O SR. RELATOR (Raimundo parente)- Estou satisfeito, Sr. Presiden-
te. 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Eu gostaria de fazer algu
mas perguntas també(O. Tenho a impressão de que o sentido do seu depoi
mento foi orientado para demonstrar que o Fundo de Garantia não tem ne
nhuma responsabilidade pelo aumento da rotatividade da mão-de-obra. Está 
certo? 

O SR. EDMO LIMA DE MARCA- Eu não diria, Senador, para ser 
bem franco, que ele não tem nenhum. Eu diria, sim, que ele não é o único res
ponsável e, se é reSponsável, a parcela é uma parcela pequena de responsabili
dade pela rotatividade da mão-de~obra. 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- E'istem dados estatísticos 
sobre essa rotatividade antes do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e 
depois do FUndo de Garantia por Tempo de Servi'ço? 

O SR. EDMO LIMA DE MARCA- Eu não sei se o Ministério do Tra
balho teria em arquivo. Eu sei que proferi uma palestra na Federação das In
dústrias de São Paulo, em 1973, e fiz uma apuraç_ão sobre as reclamações tra
balhistas. Pelo número das reclamações e o número da massa trabalhadora 
da época, eu tirei uma HãÇão, mas não com dados precisos sobre a rotativida
de. Claro que nem todos foram à Justiça do Trabalho para reclamar~!.;:.:==. 
coisa. Mas, se 300 mil, (não sei assim de Cabeça o número,) foram em r mano, 
em São Paulo, é porque houve rescisão motivada de 300 mil numa f rçtl de 
trabalho de I milhão e 500 miL Acho que o número era mais ou men· ·S este, 
na época, mas não recordo bem. Mas seria um estudo que poderia, po~ ·erior~ 
mente .. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Se V. S• pudesse nos forne
cer dados que permitis~em urna apuração estatística dessa diferença, seria um 
dado empíricO, assim, muito importante para a Comissão. 

O SR. EDMO LIMA DE MARCA - Não hã dúvidas. Acredito qu< 
poderia fornecer esses dados, não no tempo em que fornecerei o número · 
saques. Peço, pois, maíor prazo, porque tenho que reformular, tenho que fa
zer um programa de computador para poder apurar esses números. 

O SR. FRANCO MONTORO (Presidente)- Em qualquer tempo. Na 
realidade, como o Sr. não ignora, os sindicatos sustentam a tese de que o 
Fundo de Garantia é um çlos princ~pais responsáveis pela elevação dessa rota
tividade de mão-de-obra. No seu dep'?imento, V. S• fala na imóbilidade que é 
indesejável, claro. O que se quer não é a imobilídade, mas a estabilidade. E o 
que se critica é o excesso de rotatividade. E esse excesso seria decorrente , 
Fundo de Garantia, exatamente pelo fato do empregador poder, agora, dr · 
pedir sem maiores ônus o séu empregado, porque não é obrigado a pagar •1-

denizações. Isso facilita, da parte do empregador, a despedida dos seus C::lli-

pregados. _ 
O SR. EDMO LIMA DE MARCA - Senador, eu responderia que, 

realmente, o empregador, ao despedir imotivadamente, ele teria que pag~!" .U~
retamente ao empregado 10% do total da conta, lembro que, no dep-,imento, 
eu disse que, quando fazia parte da Comissão Revisora da CL T pr -pus C fi. 
cou no texto que esse percentual seria de 2% por mês sor-rr- · remune-
ração, multiplicados por mês de cada trabalhador. I. n; .•.:UH ., vai dar 
24%, o que oneraria bastante a empresa. 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Nesta sua pr r'ost , me pa
rece que há uma certa, não digo inc_oe!~_nci3:, __ mas_~e se afirma ! o r·undo de 
Garantia nâo é o reSPCnisável, V. S• apresentou o remédio P•-· _, ~•Jrri! 1r o mal 
que foi negado no início. Não é? Seria ·aumentar a multa, em lugar ' ~pagar 
10% o empregador pagaria 20% ou ent_ão essa fórmula proposta de 2ló sobre 
o maior salário calculado pelo número de meses que o empregado trabalha. 

Então, se no seu trabalho V. S• sugere uma pena maior é porque reco~ 
nhece qui, na sltuáçãÓ atual .• hã o -inCo~VCriiente gue facilita a despedida. 
Tanto que V. S• quer dificultar a despedida. Não ê isto? 

O SR. EDMO LIMA DE MARCA - Senador, V. Ex• lembra e de 
que, na outra pergunta, e~ tentei responder e disse que n~o a~hava que o ~·-u~
do de Garantia fOsse o maiO! 'resPonsável, mas que poderia ter uma parcela 
de responsabilidade. E a nossa proposição foi, exatamente, para acabar com 
essa parcela de responsablidade. Acho mesmo, como tive oportunidade de 
advir antes, que se devia criar d.ificuldade, para o empregador despedir ·'"' 
pregado, quando ele empregado, não desse motivo nenhum. Tanto é que: 
bém falei numa pOssível estabilidade, numa ~ompatibílidade do Fundv 
Garariiiâ com a est3.bllidade, mas não a estabilidade como essa, dca~· 
dez anos de casa. Ningúem pode ser Contra uma permanência d 
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no emprego. Em 15 nações existe o instituto da estabilidade, sendo uma de 
o Japão. No Japão, a pessoa quando ingressa no trabalho ele é dono do tra
balho, ele não pode ser despedido a não ser por justa causa. De maneira que 
esse estudo é também um estudo que fizemos para conhecer bem o assunto. 
Isso tudo tem a ver com o problema da rotatividade de mão-de-obra. Tam
bém, disse aqui no meu script que não .via dificUldade e nem achava que um 
instituto- O do FGTS- estivesse em corifronto com o outro- o da estabi
lidade. Ambos poderiam ser compatibilizados, desde que não fosse aquela es
tabilidade que tínhamos, ou que temos, que é ilusória. 

O SR. FRANCO MONTORO- Pefa Siia declaração, V. S• então, con
corda que uma das fórmulas ou sugestões para o problema do trabalhador, 
do que ele se queixa hoje, seria assegurar estabilidade no emprego. 

O SR. EDMO LIMA DE MARCA- Não. Assegurar a permanencia 
do empregado na empresa. Garantia de perm-anência. 

O SR. FRANCO MONTORO- Exato. Existe no Congresso um proje
to nesse sentido e como técnico de um órgão oficial sobre o assunto, o pensa
mento de V. S• nos é valiosp.-Jã no seu depoiffiCi:tio, hã uma referência a esse 
fato de que, em quase todos os países que têm uma teg1slaçã0 m31s adiantada, 
existe esta garantia do emprego. Hã um projeto em andamento no Congresso 
que estabelece que o empregado não poderã sofrer despedida arbitrária, 
entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, 
econômico ·ou financeiro. Passo a suas mãos. Esse projeto, praticamente, es
tende esta garantia de emprego a todo empregado. Essa garantia jâ é hoje 
concedida, nesses termos, aos que são membros da ClPA, das Comissões In
ternas de Prevenção de Acidentes. Foi a proposta do Professor Délio Mara
nhão, que a defende, e de vários outros professores de Di~eito. Se bem enten
di o depoimento, V s• é favorável a uma sugestão desse tipo. Para, sem prejuí
zo do fundo de Garantia que, realmente, acho-que não hâ nenhuma incompa
tibilidad~ entre um e outro, mantido o Fundo de Garantia, estabelecer a ga
rantia do emprego. 

O SR. EDMO LIMA DE MARCA - Senador, estou conhecendo o 
projeto. Certamente, pelas vias normais, ele chegará à nossa CoOrdenação. 
Vamos-opinar sobre ele. 

Eu disse, também, o seguinte: que o ·aovei'no Poderia estudar de acordo 
com a situação sócio-eConômica da Nação, esse problema da compatibili
zação. Eu, particularmente, não tenho nenhuma objeção à compatibilidade 
dos dois regimes, -dos dois institutos. Agora, o GovernO poderâ, dentro do de
lineãmento ecOnômico e social;-fer opiniãO diferente. 

Mas, de qualquer forma, nós iríamos ... 

O SR FRANCO MONTO RO- Parece-me que essa sugestão estâ exa-
tamente na linha de pensamento de V. S• Não é? 

O SR. EDMO LIMA DE MARCA - Não. Eu poderia até ... 
O SR. FRANCO MO!'TORO- V. S! se referiu aos 15 países. 

O SR. EDMO LIMA DE MARCA- Aos 15 países membros da OIT, 
ainda digo mais. - -

O SR. FRANCO MONTORO- O Brasil é membro da OIT também. 

O SR. EDMO LIMA DE MARCA- Também. Citei o caso do Japão, 
mas, por exemplo, na Alemanha é mais ou menos o que existe nesse projeto 
de lei: depois de seis nieSes, o empregado não pode ser despedido, a não ser 
quando haja motivo disciplinar, é evidente, quando haja motivo econômico 
ou financeiro que possa atê mesmo por em risco a própria existência da em
presa. Para isto existe também uma outra sistemática. Existe uma comissão 
que vai julgar a justeza da despedida, ou não. 

Mas, também não seria justo matar-se a &alinha dos ovos de ouro- di
gamos assim- ou seja, impedir-se de despedir Os seUs empregados e com isSo 
levá-la à insolvência. A compatibilidade que vejo seria a de que, em determi
nado número de anos, a empresa poderia despedii ou não, pagando uma in
denização bastante onerosa, porque, aí sim, não teria condições de despedir 
todos os seus empregados, ou mesmo parte deles porque seria muito onerada. 
Nesse período não haveria, é evidente, qualquer demissão. Depois de deter
minado período, aí sim, esses motivos apOntadOs no projeto seria motivos 
justos para dispensa. Seria um regime misto. 'E o que tenho em mente, pen
sando em voz alta, aqui e agora. 

O SR. FRANCO MONTO RO- Aliâs, hâ vârios projetos em andamen
to no Senado e na Câmara, propondo exatamene isso que V. Ex• sugere, a 
compatibilidade do Fundo de Garantia e estabilidade. Não como institutos 
alternativos, mas·--cómo iristitutos que podeilí-ex1stir-cumulativameil.te. Nesse 
sentido, acho muita valiosa a opinião de V. S•, assim como essa referência ao 
problema da garantia do emprego. 

Hã uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, ligada ao seguinte 
problema: sindicatos de uma forma geral queixam-se de que essa despedida 

ocorre logo depois dos acord_o_s coletivos. Hã uma elevação gerai dos salários 
e a empresa, então, para fugir ao dever de págar maior salârio, recorre ao ex
pediente de despedir. Manda o empregado receber o Fundo de Garantia. Isso 
poderia ser perfeitamente caracterizado apenas pelos dados que o Fundo de 
Garantia deve dispor: na cuiva- eStatíStica não ocorre- uma modificação no 
comportamento, não é maior a despedida Jogo depois desses acordos coleti
vos? V. S• tem no momento ou poderia nos mandar, oportunamente, estudo 
sobre isto? Acho que esse seria um ponto que corresponderia a ao- processo 
indutivo das chamadas variações concomitantes: se a variação da despedida 
correspondesse à época dos acordos, acho que estaria bem relacionada uma 
coisa com a outra. 

O SR. EDMO LIMA DE MARCA- Seria importante, sim, Senador. 
Ag-ora, lembro que aumentos salariais são pré-existentes do Fundo de Garan
tia. Se hã uma despedida quando se avizinha a data do acordo salarial para 
aumento, isso já existíã anteriõtmente, V. Ex• como ex"Ministro do Trabalho 
conhece o assunto muito bem. 

Agora, não acho que o assunto, aqui, seja relativo ao Fundo de Garan
tia. Seria õ caso das autoridades estudarem e isso já disse também na Comis
são de Legislação S_ocial da Câmara dos Deputados, certa feita o-piso salarial 
da atividade econqmica e o da função do empregado. Aí, sim, teríamos a não 
despedida quando se avizinhava a data do acordo. Seria um outro problema 
nada tendo a ver com o Fundo de Garantia. Existindo o piso salarial. se resol
veria o problema. É opinião minha. 

O SR. FRANCO MONTO RO ...:.~V. S• dispõe de dados dessa estatfsti· 
cas que tem em mãos s_obre a êpoca, para verificarmos se há coinscidência ou 
não desses períodos? 

O SR. EDMO LIMA DE MARCA ~ Não. Nunca fiz. 

O SR. FRANCO MONTORO- E seria possível fornecer à Comissao -
um estudo por época? 

O SR. EDMO LIMA DE MARCA- Eu teria que fazer uma pesquisa 
sobre categorias de empregados e aumento salarial. Quer dizer, para fazer um 
estudo desses eu teria que armar um esquema que estou imaginando, seria 
enorme. 

O SR, FRANCO MQNTORO- Mesmo que não seja um estudo geral, 
tomando como exemplo umas cátegorias; metalúrgicos, tecelões, grâfi"cos. 
Três arrio-sfras. talvez âf seja mais fácil. Em relação a esses se verificaria o fe
nômeno, porque eles têm data certa. 

O SR. EDMO LIMA DE MARCA- ~Esses dados poderia se obter atra
vés da RAlS, Relação Anual de Informações Sociais. A apuração feita até 
agora ê de 1977. E teríamos, também, de fazer uma programação. Esses da" 
dos poderia~ ser obtidos também através do SERPRO. Melhor seriam os da
dos da RAIS, porque a RAIS é mais pormenorizada, ela diz a data certa, diz 
a atividade económica da empresa de que se pediu esses pormenores todos. 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) - Finalmente, uma última 
pergunta, mais de ordem histórica. 

Sabe V. S• que o instituto da estabilidade, com os defeitos que tinha, foi 
o objeto do grande debate que se travou e a sugestão do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço surgiu no Brasil com a alegação de que era preciso com~ 
bater aquela forma anormal que, na realidade, não era estabilidade, porque, 
V. S• disse muito bem, a estabilidade é a garantia no emprego e não urna iode~ 
nizaÇão. A eStabilidade não tem preço. O emprego é uma propriedade é a for" 
ma usada hoje pelos tratadistas de Direito do Trabalho, o empregado tem a 
propriedade do emprego. E: o que se dã no Japão, como V. S• apresentou. 

Essa garantia representou, historicamente, uma dificuldade para as em
presas estrangeiras que vinham para o Brasil e houve, então, uma reivindi
cação de que se eliminasse o velho processo de estabilidade. E foi aí que veio a 
idéia do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

V. S• certamente, conhece o problema e gostaria de saber qual é a sua 
opinião • sobre essa matéria. 

O SR. EDMO LIMA DE MARCA- Do histórico do Fundo de Garan
tia, essa versão, Senador, francamente, não conheço. Sei que o Fundo de Ga~ 
nintia foi imaginado por dois Ministros de Estado e o Presidente do BNH 
para aperte financeiro ão BNH. t a importância econômica do Fundo de 
Garantia o seu a~Pêctó-eCi:mômico. A pa_rte é a social. Quanto à parte social 
não há dúvidas de que ele dâ mais vantagens do que a inde_nização da CLT. 
Na indenização, o empregado só a recebia quando era despedido imotivada
mente. Hoje, o empregado tem o depósito e não perde nunca o direito a ele. E 
também a estabilidade ficou opcional. Om regirfle ou outro. A estabilidade, 
como disse, era ilusória. Nas pesquisas realizadas no Estado de São Paulo, no 
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Estado de V. Ex•, nós vimos que, mesmo nas empresas que teriam mais de 10 
anos, 15% de toda a universalidade dos trabalhadores é que conseguiam 
transpor a barreira da estabilidade, sendo que vârias dessas empresas enl.m 
empresas do Governo, ainda empresas tradicionais, que mantinham os em~ 
pregados mais por amizade. Então os estáveis chegavam somente a 15% e nós 
citamos a jurisprudência, hoje súmula do Tribunal Superior do Trabalho, de 
que o direito a essa estabilidade foi, pela jurisprudência, sendo baixado no de
coprer do tempo. Tivemos, mesmo, uma decisão em certo Tribunal Regional 
do Trabalho no sentido de que, depois de 6 anos e I dia o empregado não po
dia mais ser despedido, porque tal dispensa est~va sendo considerado com 
obstativa da estabilidade. De maneira que os Próprios juizes dos tribunais su
periores jâ eliminavam a poSsibilidade da existência daqueles de es~abilida
des, nos moldes em que foi ori,Siriariainerlte concebida. 

O SR. PRESIDENTE - (Franco Montoro) - Fico satisfeito e devo 
concluir dizendo apenas que essa fundamentação de que o Fundo teria vindo 
para atender a interesses dos estrangeiros é tese defendida, entre outros, pelo 
Professor Mozart Russomano, Presidente do Tribunal do Trabalho, Evaristo 
de Morais Filho, CesarinoJúnior, José GomCs-Cataríno, que dão a documen
tação, inclusive cfão a referência às comissões estrangeiras que vieram ao Bra
sil pleiteando previamente a mudança do regime de estabilidade para que fi
zessem os seus investimentos no País. 

No entanto, isto serã matéria de debate no futuro. Agradeço a·presença 
de V. S• e os dados que trouxe à ComissãO, pedindo, se fosse possível, que V. 
S• nos complementasse os dados com aquela indicação da variação concomi
tante ou não desse índice de despedida, logo após os acordos coletivos. Muíto 
obrigado. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão. 
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ANO XXXVI- N• 021 SÁBADO, 4 DE ABRIL DE 1981 BRASíLIA - DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, 

Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 7, DE 1981 

Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.812, de II de novembro de 1980, que "dispõe sobre recursos da União, estra
nhos ao Fundo Federal de Eletrijicação e dd outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.812, de 11 de novembro de 1980, que "dispõe sobre recursos da 
União, estranhos ao Fundo Federal de Eletrificação e dá outras providências". 

Senado Federal, 3 de abril de 1981 - Senador Jarbas Passarinho, Presidente 

SENADO FEDERAL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do l!rt. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 2, DE 1981 

Autoriza o Governo do Estado do Parand a realizar operação de empréstimo .externo no valor de US$ 
80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares), destinado a financiar o Projeto PRORURAL, naquele Estado. 

Art. I• É o Governo do Estado do Paraná autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operaÇão de emprês
timo externo no valor de USS 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares), ou o equivalente em outra moeda, de principal, junto 
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banc.o Central do Brasil, 
destinado a financiar o Projeto de Apoio Integrado ao Pequeno Produtor Rural - PRORURAL, naquele Estado. 

Art. 2• A operação realizar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos 
termos do art. 1 o, inciso II, do Decreto no 74.157, de 06 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarrega
dos da execução da política económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual no 7.391, de 13 de 
novembro de 1980. 

Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 2 de abril de !981. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 3, DE 1981 

Autoriza o Governo do Estado do Ceard a realizar operação de empréstimo .externo no valor de USS 
30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos) para aplicação no TI Plano de Metas Governamentais - ll 
PLAMEG- 79/83. 

Art. !O É o Governo do Estado do Ceará autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação deemprêsti
·mo externo no valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhôs de dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de princi
pal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinado 
a financiar os Programas do II Plano de Metas Governamentais - II PLAMEG - 79/83. ·· · 
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Art. 29 A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições creditícias da operação, a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos 
termos do art. I •,item Il,do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados 
da execução da política econômico-financeira do Governo Federal e, ainda, o disposto na Lei Estadual n• 10.443, de 13 de no-
vembro de 1980. · 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 3 de abril de 1981. - Senador Jarbas Passarinho. Presidente 

SUMÁRIO 

I- ATA DA 29• SESSÃO, EM 3 DE ABRIL DE 1981 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Ofícios do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados 

Comunicando a aprovação das seguintes matérias: 

- Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 43 (75 (n' 
973/72, na Casa de origem), que torna obrigatório o-Liso de dístico, reco
mendando a eliinínação das embalagens de comercialização após sua utili
zação. (Projeto enviado à sanção, em 3-4-81.) 

- Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 79 j76 (nll 
64/75, na Casa de origem), que.acrescenta parãgrafo único ao art. 20 do 
Decreto-lei n• 3.689, de 3 de outubro de 1941- Código de Processo Pe
nal. (Projetoenviado à sançilo em 3-4-81.) 

Encaminhando à revisão do Senado autOgrafos dos seguintes projetos: 

- Projeto de Lei da Câmara n' 21/81 (n' 3.974/80, na Casa de cri-~ 
gem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que cria cargos no 
Grupo-Polícia Federal, no Quadro Permanente do Departamento de Polí
cia Federal do Ministério da Justiça. 

-Projeto de Lei da Câtriara n9 23f8l_(n~' 1.041/79, na ca-sa de ori
gem), que dispõe sobre licença motivada por interesses particulares, dos 
empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 23/81 (n• 1.041-79, na Casa de ori
gem), que dá nova redação ao§ 21' do art. 43 da Lei n9 5.108, de 21 de se
tembro de 1966- Código Nacional_de TrânsitO. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 24(81 (n' 285(79, na Casa de origem), 
que dã nova redação ao art. 245 do Decreto-lei o9 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 - Código Penal. 

1.2.2 - Pareceres 

Referentes às seguintes matéri:is: 
- Indicação n'i' 1/81, sugerindo que a Comissão de Constituição e 

Justiça elabore ProJeto de Lei sobre nova Lei de Segurança Nacional, 
atendendo à aspiraçãO -popular, e inspirada nos recentes pronunciamentos 
do Ministro da Justiça, e de Ministros do Superior Tribunal Militar. 

- Projeto de Lei do Senado n9 198/80, que torna obrigatória a colo
cação de balanças à disposição dos compradores nos estabeleciment( ~ ;;o
merciais que vendem gêneros alimentícios. 

1.2.3 Comunicações da Presidência 

-Recebimento do Oficio n' S(ll/81 (n' 145(81, na origem), do Go
vernador do Estado de Mato Grosso do Sul, solicitando autorização do 
Senado Federal a fim de que aquele Estado possa realizar operação de em
préstimo externo, no valor que mencioha para o fim que especifica. 

--Designação de Srs. Senãdores para integrarem a Delegação Brasi
leira, em Manila, à Centésima Vigés1ma Oitava-Reunião do Conselho In
terparlamentar. 

1.2.4 - Discurso do Expediente 

SENADOR JOSE RICHA- Recursos à medida anunciada peloGo
verno Federal, referente à co'ncessão de crédito-prêmio às exportações de 
manufaturados. 

1.2.5 - Comunicação da Presidência 
-Presença na Casa, da Sr• Laélia Contreiras Agra de Alcântara, su

plente convocada, em virtude da licença concedida ao· Sr. Senador Adal
berto Sena. 

1.2.6 - Prestação do compromisso regimental e posse da Sr~ Laélia 
Contreiras Agra de Alcântara 

1.2.7- Discursos do Expediente (continuação) 

SENADORA EUNICE MICHILES- Saudação à Senadora Laélia 
de Alcântara. 

SENADORA LAELIA DE ALCÃNTARA - Propósitos que ani
mam S. EXf no désempenho do mandato de que ora se investe. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Telex recebido do Senador 
Marcos Freire, comunicando discriminação que teria ocorrido contra S. 
Ex' em recente reunião da SUDENE. 

1.2.8 - Comunicação 

-Da Sr• Senadora Laélia de Alcântara, referente ao seu nome parla
mentar e filiação partidária. 

1.2.9 - Leitura de projetos 

--Projeto de Lei do Senado n9 50/81, de autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena, que modifica- dispositivo da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 51/81, de autoria do Sr. Senador Rai
mundo Parente, que dá nova redação ao§ 19 do art. 39 da Lei n9 5.988, de 
14 de dezembro de 1973, que regülamenta o direito autoral no Brasil. 

1.3 ~ ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n9 172/81, que autoriza o Governo do Esta
do de Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$ 1.785.620.157, 75 (um bilhão, 
setecentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e vinte mil, cento e cin
qUenta e sete cruzeiros e setenta e cinco cent:ivos) o montante de sua dívi
da consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'i' 177 /8_0, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Mossoró (RN) a elevar em CrS 315.464.652,36 (trezentos e quinze 
milhões, quatrocentos e sessent_a e quatro mil, seiscentos e cinqUenta e 
dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 178/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rio das Pedras (SP) a elevar em CrS 29.983.645,00 (vinte e nove mi
lhões, novecentos e oitenta e três mil e seiscentos e quarenta e cinco cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n9 179/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Joaquim (SC) a elevar em CrS 1.530.000,00 (um milhão, qui
nhentos e trinta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'i' 180/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Araripina (PE) a elevar em Cr$2.600.000,00 (dois milhões e seiscen
tos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada 
por falta de quorum. 

--Projeto de Resolução nl' 181/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Arês (RN) a elevar em CrS 1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e 
quarenta e oito mil e cem cruzeiros)_o montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 182/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campina Grande (PB) a elevar em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três 
milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n9 183/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campo&- Belos (GO) a elevar em CrS 895.100,00 (oitoCentos e no-
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venta e .cinco mil e cem cruzeiros) o morltaiite-de sua dívida consolfdada. 
Vota•;ão adiada por falta de quorum. 

-ProjetO de-Resolução n9l84(80, que a-uioriza a Préfeíhiia Munici
pal de Duerê (GO) a elevar em Cr$-767 .700,00 (setecentos e sessenta e sete 
mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projetá de Resolução n9189f80, que aUtoriza a Prefeitura Munici
pal de Pedro Velho (RN) a elevar em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, no
vecentos e nove mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 194/80, qU:e autoriza a Prefeitura Munici
pal de Teresina (PI) a elevar em Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, 
duzentos e sessenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 357/79, do Senador Orestes Quérciá, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e 
empregados em cemitérios.- (Apreciação PiCiim1riar da juridicidade.) Vo
tação adiada por falta de quorum. 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n' 35, de 1979 (n' 
30/79, na Câmara d_os Deputados), que aprova as contas do Presidente da 
República, relativas ao exercício financeiro ~-e 1978. Aprovada._ Ã promul
gação. 

- Redação final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câinara 
n' 24(80 (n' 2.591(76, na Casa de ori~em), que modifica o art. 649 da Lei 
n9 5.869, de 11 de janeiro de 1973, acrescentando dispositivo que tOrna im
penhorável o imóvel rural até um módulo. Aprovado. A Câmara dos De~ 
putados. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 35/80, do Senador 
Passos Pôrto, que estabelece normas de proteção à Empresa Privada Na
cional Produtora de Bens de Capital e de Serviços de Engenharia. Aprova-
da. A Câmara dos Deputados. ·· 

- Redação final do Projeto de ResoluçãO n9 175/80, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Nova Era, Estado de Minas Gerais, a elevar em 
CrS 19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e trinta e dois mil e quatro
centos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovada. A pro
mulgação. 

1.4- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA 

SENADOR ITAMAR FRANCO -Atentado terrorista praticado 
contra a "'Arte Grãfica Americana". -Pfoâução de alirrientos de consumo 
popular e a partiCipãÇão deSses <ilim_e_ritos- lia -dieta do brasileho: 

/.5- FALA DA PRESIDENCIA 

- Referente ao pronunciamento do Sr. Henrique Santillo, feito na 
presente sessão. 

1.6 - DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA (Continuação) 

SENADOR EVELÃSIO VIEIRA -Situação atual da economia na
cional. 

SENADOR JUTAHY MAGALifÃES- Apuração e penalização 
do~ responsáveis por irregularidades no mercado de capitais. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO - Considerações sobre o 
Decreto-lei n"' J .813, de 24-11-80, que-ül.Stitui regime especial de incentivos 
para os empreendimentos integraritc;:s do Programa Grande Carajâs, e dâ 
outras providências. - - - -

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Solenidade comemorativa 
do transcurso dos 90_anos do Tribunal de Contas da União. 

1.7- DESIGNAÇÃO DA ORDEM Db DIA DA PROXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO 

2 - DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO ANTERIOR 

- Do Sr. José Lins, pronunciado nã sessão de 2-4-81. 
-Do Sr. Gilvan Rocha, pronunciado na sessão de 2-4-81. 

-3- RETIFICAÇOES 

- Ata da 3' Sessão, realizada em 10-3-81. 
-Ata da 4• Sessão, realizada em 11-3-81. 
- Ata da S• Sessão, realizada em 12-3-81. 
- Atada 6' Sessão, realizada em 12-3-81. 
-Ata da 7' Sessão, realizada em 13-3-81. 
- Ãta da 8' Sessão, realizada em 16-3-81. 
- Ata da 9• Sessão, realizada em 17-3-81. 
-Ata da IO• Sessão, realizada em 18-3-8!. 
-Ata da 12• Sessão, realizada em 19-3-81. 
-Ata da 14' Sessão, realizada em 20-3-81. 
-Ata da 15• Sessão, realizada em 23-3-81. 
-'- Ata da 16• Sessão, realizada em 24-3-81. 
-Ata da 18• Sessão, realizada em 25-3-8!. 
- Ata da 19• Sessão, realizada em 25-3-8!. 

4- ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO 
N•s 32 a 35, de !981 

5 - MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLO_CO.S PARLAMENTA
RES 

ATA DA 29~ SESSÃO CONJUNTA, EM 3 DE ABRIL DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46ª Legislatura 

PRESID~NCIADOSSRS. JARDAS PASSARINHO EITAMAR FJUNCO 

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACl{AM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: -

- Eunice Michiles ~ Raimundo Parente- Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Alberto Silva- Bernar
dino Viana --Helvídio Nunes- Almir Pinto'- Martins FiThO- Cimha 
Lima- Humberto Lucena- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha- Lourival 
Baptista- Passos Pôi"to- Jutahy Mag3Ihães- Dirceu Cardo_so- ~ciber
to Saturníno - Itamar Franco - Henrique Santillo - Lâzar~ Barboza -
Gastão Müller- Vicente Vuolo- Mendes Canale- Affonso C<imargo
José Richa - Evelásio Vieira-- Lenoir Vargas - Pedro SimOn. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 30 Srs. Sen-adores. HaVendo número regimental, 9-eclaro 
aberta a sessão. 

Sob_ a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 

O Sr. I •-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E !idÕ o seguinÚ 

EXPEDIENTE 

OF!CIOS DO PRIMEIRO-SECRETÁTIO 
DA CAMARA DOS DEPUTADOS 

N9 49f8L de 3 d~ corrente, comunicando a aprovação do Substitutivo 
do Senado ao Projeto âeLei d~ Câmara n' 4J, de 1975 (n' 973j72, na Casa de 
origem), que_ t~rna obrigatório o uso de d.istícO, recomendando a eliminação 
das embalagens de comercialização após sua utilização: (Projeto enviado à 
sanção, em 3 de abril de 1981 ). 

N9 50/81, de 3 do corrente, comunicando a aprovação da Emenda do Se
nado ao Projeto de Lei da Câmara n' 79, de 1976 (n' 64(75, na Casa de ori
gem), que acrescenta parágrafo único ao art. 20 do Decreto-lei n'? 3.689, de 3 
de outubro de 1941 -Código de Processo Penal. (Projeto enviado à sanção 
em 3 de abril de 1981). 



828 Sábado 4 DIÁRIO PO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Abril de 1981 

O FI CIOS 

Do Sr. lP-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafos dos seguintes projetos 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 21, DE 1981 

(n• 3.974/80, na Casa de origem) 

de iniciativa do Sr. Presidente da República 

Cria cargos no Grupo-Policia Federal, do Quadro Permanente do 
Departamento de Policia Federal do Ministério de Justiça. 

O Congresso Nacional d~creta: 

Art. }9 Ficam criados, no Quadr:o Permanente do Departamento de 
Polícia Federal do Ministério da Justiça, os cargos do Grupo-Polícia Federal, 
Código PF-500,. cons_tantes_do_ Anexo a 'esta lei. 

Art. 2'~ As despesas decorrentes da exeCução da presente lei serão aten
didas à conta de dotações orçamentárias próprias. 

Art. 39 Esta Lei entrará eril vigor· na- data de sua publicação. 
Art. _49 Revogam~se as disposições em contrãrio. 

(Art. lQ d~ Lei n(l ' ,, ,, c~ 19 

DE"'~MlNAÇi'!.O COOIGI' CLAS~~ 1lG~I~Pç. D[ C~RGGS CRIAOOS 

DELEGADO OE PQL!CI~ fEO(RAL Pr-~cl 

Pt~ITO CR!Ml~AL rr-~o~ 

Ttcmco OE CENSURA rr-~o3 

ESCRlVM DE FOLlC!A FEGE.PAL Pf·5.0~ 

AGEt.":'E DE l'Ot lCT_A fEDERAL Pf-505 

PAPJLOSCOP!SiA POLICIA~ Pr-~C( 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à ele~ 
vada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de_Mo~ 
tivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, o anexo Projeto de Lei que 
"cria cargos no· Grupo-Polícia Federal, no quaélro Permanente do Departa-
mento de Polícia FederÇ~.l do Ministêri'o da Justiça". -

Brasílía, !O de no~ernbro _ _de 1980. - J_oão Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 0162, DE 12 DE MAIO DE 1980, DO MI
NISTERIO DA 

JUSTIÇA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
O Diretor-Geral dO Departamento de Polfcia Federai propõe a criação 

de cargos no quadro Permanente daquele Orgão, nas classes iniciais das cate
gorias integrantes do Grupo-Polícia Federal, Cóáígo PF-500, tais como Dele
gado de Polícia Federal, Código PF-501; Perito Criminal, Código PF·502; 
Têcnico de Censura, Código PF~503; Escrivão de Polícia Federal, Código PF~ 
504; Agente de Polícia Federal, Código PF~505 e Papiloscopista Policial, Có~ 
digo PF-506. 

2.- O Departamento de Polícia Federal necessita ampliar-se de forma 
gradativa, a fim de cumprir com totalidade suas finalidades estabelecidas na 
Constituição Federal, alêm do acréscimo de noVas missões a curto prazo, no 
campo da Segurança Interna, decorrentes do progressivo desengajamento das 
Forças Armadas, das ações tipicamente policiais. 

3. O "Diãrio Oficialn do dia 12 de setembro de 1975 publicou lotação 
aprovada para aquele Departamento, decorrente de estudos procedidos pela -
Fundação Getúlio Vargas. Na ocasião, previu-se se que o efetivo policial se
ria completado atê o ano de 1984, fato que não se verificará, por motivos de 
ordem financeiro-orçamentária, nos ·próximos exercícios. 

4. Nestas condições, a fim de que aquele Órgão possa dar continuidade 
aos trabalhos, formando policiais -a curto prazo, lorna--se imperiosa a criação 
de mais cargos a partir do ano corrente, respeitado o limite de 3% de acrê:sci~ 
mo da despesa anual para novas admissões, conforme preceituam as normas 
contidas no Decreto n~ _78.120/76, que regula o ingresso de pessoal civil na 
Administração Pública Federal. 

S. Esclareço que a matéria já foi objeto de estudo e parecer do Departa
mento Administrativo do Serviço Público e da Secretaria de Planejamento da 

Presidência da República e tem por objetivo completar a lotação num~rica do 
Departamento de Polícia Federal. 

6. Nestas condições, tenho a honra de submeter o assunto à elevada 
consideração de Vossa Excelência, junt~ndo, desde logo, o anexo projeto de 
lei destinado a consubstanciar a medida em referência. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de 
profundo respeito. - Ibrahim Abi-Ackel, Ministro da Justiça. 

(Às Comissões de Sel"'iço Público Civil e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 22, DE 1981 
(j'l• 1.517 j7S, na Casa de origem) 

Dispõe sobr!? ~icença motivada por inttrtssts particulares, dos 
empregados regidos pela Consolidação da Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l ~ O empregado sujeito ao regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~ 5.452, de 19 de maio de 1943, poderá 
obter licença sem salário ou remuneração, para tratar de intesses particulares. 

Art. 2~ A licença de q~e trata esta lei poderá _ser negada quando o afas~ 
tamento do empregado for inConveniente ao interesse do serviço. 

§ I~ O empregado deverâ aguardar em serviço a concessão da licença, 
§ 29 O empregado poderá desistir da licença a qualquer tempo, reassu

mindo o .exercício em seguida. 
Art. 39 A licença não ultrapassará o prazo de 2 (dois) anos, podendo 

ser renovada por igual período, a critêrio d_o empregador. 
Art. 4~ Quando houver motivo relevante, o empregador poderá fazer 

ceSsar a licença, comunicando o fato ao empregado, o qual deverá retornar 
ao serviço no prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 5~ Durante o períOdo de afastamento do empregado, o emprega
dor ficará âiSpensado das contribuições obrigatórias relativas aos Instituto 
Nacional da Previdência Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço._ 

Art. 69 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 79 Revogam-se aS disposições em contrário. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

DECRETO·LEI N• 5.452,_PE I• DE MAIO DE 1943 
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

TITULO IV 
_ Do Contrato Individual do Trabalho 

CAPITULO IV 
Da Suspensão e da Interrupção 

Art. 475. O empregado que for aposentado por invalidez terá susperi'so 
o seu contrato de trabalho ,duran.!_e o prazo fixado pelas leis de Previdência 
Socíai para a efetivação do b_eneficio. 

29 Se o empregador houver admitido substituto para o aposentado, po
derá rescindir, com este, o respec.tivo contrato de trabalho sem indenização, 
desde que tenha havido ciência. inequívoca da interinidade ao ser celebrado o 
contrato. 

LEI N• 1.711, DE 28 DE OUTUBRO DE 1952 
Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União 

TITULO IIl 
Dos Direitos e Vantagens 

CAPITULO IV 
Das Licenças 

SEÇÃO VI 
Art. 110. Depois de dois anos de efetivo exercício, o funcionário pode

rã obter licença sem vencirriCnto ou remuneraçãO, para tratar de interesses 
particulares. 

§ }9 O requerente aguardará em exercício a concessão da licença. 
§ 2~ Será negada a licença quando inconveniente ao interesse do ser

viço. 
Art. 111. Não se concederá a licença a funcionário nomeado, removido 

ou transferido, antes de assumir o exercício. 
Art. 112. Só poderã ser concedida nova linceça depois de decorridos 

dois anos da terminação da anterior. 
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Art. 113. O funcié:márío podedi a qualquer tempo desistir da licença. 

(Às Comissões 'diiLegislaçdo Social e_ de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 23, DE 1981 
(N• 1.041/79, na Casa de ,origem) 

Dd nova redaçiio ao§ 2~' do art. 43 da Lei n' 5.108, de 21 de se
tembro de 196ó- Código Nacional de Trânsito. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O§ 2•do art. 43 da Lei n• 5.108, de21 desetembro.de 1966, que 

instituiu o Código Nacional de Trârisito, passa a Vigorar corii a segllinte re
dação: 

"Art. 43. 

§ 29 O transpOrte de pas-sageiros somente poderâ ser feito em 
ônibus e similares, sendo vedada, para esse fim, a utilização de veí
culos de transporte de carga. ainda _que adaptados, sujeitando-se os 
infratores às penalidades previstas nos arts. 96 e 99 desta lei." 

Art. 21' Outros aspectos indispensâveis à execução da presente lei serão 
disciplinados por regulamento baixado pelo Poder Executivo, ouvido o Con
selho Nacional de Transito, no· prazo de90 (noventa) dias de sua publicação. 

Art. 31' Esta Lei entr_arâ em ·vigo! ria dataoe-Sria poblfcã.çã-o. 
Art. 49 Revogam-se· as .J!J_sposições em cóntrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.108, DE 21 DE SETEMBRO DE 1966 
Institui o Código Nacional de Trânsito 

Dos Veículos 
CAPITULO VI 

Art. 43. Os veículos de aluguel para transporte coletivo dependerão 
para transitar de autorização, concessão ou perinissão da autoridade compe
tente. 

§ 19 Os veicules de que trata este artigo deverão satisfazer às condições 
técnicas e os requisitos de higiene, segurança -e -conforto do pú"blico, exigidos 
em lei, regulamento ou documento de autorização. 

§ 29 Quando no município ou região não existirem linhas regulares de 
ônibus, ê facultado à autoridade competente autorizar, a título precârio, que 
veículo, não enquadrado nas exigências do§ 19 deste artigo, transporte passa
geiros, desde que submetido à prévia vistoria. 

(Às Comissões de Constituição-e Justiça, e de Transportes, Co
municações e Obras Públicas.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 24, DE 1981 
(N• 285/79, na Casa de origem) 

Dá nova redação ao art. 245 do Decreto-_lei nP 2.848, de 7 de se
tembro de I 940 - Código Penal. 

Q_ Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Dê-se-ao art. 245 do Decreto-lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal, a seguinte redação: · · 

••Art. 245. Entregar filho menor de dezoito anos a pessoa em 
cuja companhia sáiba, ou deva saber, que o menor ficã.rã moral ou 
materialmente em perigo. 

Pena - detenção de uma a -dois anos. 
§ J9 A pena será de um a quatro anos de reclusão quando o 

agente praticar o delito para obter lucro, ou qua-ndo o menor for en
viado para o exterior. 

§ 29 Incorrerão também na pena do parâgrafo anterior todos 
quantos, embora excluído o perigo moral ou material, tenham de 
qualquer forma concorrido para ato que vise ao envio de menor 
para o exterior, com o fito de obter lucro." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data: de s-ua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contráriO. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LIÜN• 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 
Código Penal. 

TITULO VII 
Dos Crimes Contra a Famfiia 

CAPITULO III 
Dos Crimes Contra a Assistência Familiar 

Art. 245. Entregar filho menor de dezoito anos a pessoa, com a qual 
saiba ou deva saber que fica moral ou materialmente em perigo. 

Pena - detenção, de um a seis meses. 
- Parágrafo único". A pena é aUmentada de sexta parte, aplicando-se cu

lffUlatiVa-mente com a de multa, de um cruzeiro ·a dez cruzeiros, se o agente é 
movido por fim de lucro. 

À Co-,nisSão de Constituição e Justiça 

PARECERES 

PARECER N• 103, DE 1981 

Da Comissão de ConstitUição e JustiÇa. Sobre a indic.ação nP 01, 
de 198i~ -apresentada pelo Senador Orestes Quércia, sugerindo "que a 
Comissão de Constituição e Justiça elabore Projeto de Lei sobre nova 
Lei de Segurança Nacional, atendendo à aspiração popular, e inspira
d4 nos _recentes_ pronunciamentos do Ministro da Justiça, e de Minis
tros do Superior Tribu1t.al Militar". 

Relator: Senador Murilo Badaró 

_ Sob a forma. de indica_ç;io, o nobre Senador Quércia sugere que a Co
misSão_ de Cónstltuição e Justiça elabore projeto de lei sobre nova Lei de Se
gurança Nacional. 

Fundamenta-se a proposição no art. 247 do Regimento Interno do Sena
do, in verbis: 

"Art. 247. Indicação corresponde a sugestão de Senador ou Co
missão, para que o assunto, nela focalizado, seja objeto de providência 
ou estudo pelo órgão competente da Casa, com a finalidade do seu esw 
clarecimento ou formulação de proposiÇão legislativa." 

Conseqüenteinente", a inctíCãÇão tem acoihida regimental, no sentido de 
provocar, da ComiSsão -de Constituição e Justiça, não um estudo da Lei de 
Segurança Nacional, para esclarecer qualquer doS seus artigos, mas a "for~ 
mulação de proposição legislativa", ou seja um projeto de lei que, atendendo 
às críticas veiculadas na imprensa e por algunS juristas, reformule a Lei de Se
gurança Nacional. 

Fala o autor na necessidade de profundas alteraçõeS naquele estatuto, 
Sem especificá-las, Senão com O intuito da -..Iíbeializaçào dÕs seus dispositi- · 
vos", o que, data venia, configura um objetivo muito vago. 

Não há, tambêril, óbice constitucional flagrante à proposição, desde que 
compete à União "planejar e promover o desenvolvimento e a segurança na
cio-nal", nos termos do art. 89, item V, da Lei Maior, sendo a matêriadecom
petêncüt de iniciativã ge"nêrica, seja do ExecutiVo, seja das Casas do Congres~ 
so, seus representantes os suas Comissões. 

Vencidas as preliminares- constitucionalidade e juridicidade- a indi
cação se apresenta conforme a técnica legislativa, restãndo examinar-lhe a 
conveniêricia. -

Decerto, a Lei de Segurança Nacional configura um estatuto da maior 
importância e rhagriifi1de, preocUpação fundamentai do Estado, como objeti .. 
vo nacional permanente. 

Sua disciplina está compendiadã. rla Lei n9 6.620, de 17 de dezembro de 
1978- assim, votada p"elo Congresso, Com pouco·mais de dois anos de vigên
cia- que H define os crimes contra a sé!futifáça naCional, estabelece sistemáti
ca para o seu processo e julgamento, e dá outras providências". 

Seu artigo }9 aperias reedita o art~ 86 da Constituição, in verbís: 

"'"Art. 86. Toda pessoa, natural ou jurídica, é responsável 
pela segurariça naCiorial, nos limites definidos em lei." 

O estatuto em vigor é a reformulação do Decreto-lei n9 898, de 1969, 
consolidando, ainda, preceitos contidos no Decreto-lei n9 975/69 e_ n9 
5.786/72, estes últimos "referentes a crimes de contrabando e transporte de 
subversivos praticados por meio de aeronaves, além de apoderamento crimi
noso das mesmas. Nos seos 54 art~gos, define a segurança nacional, os crimes 
contra ela e penas respectivas, disciplinando seu processo e julgamento. 
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Sustentando sua revogação - sem especificar se parcial ou total -cita, 
sem explicitá-lo o pensamento do Ministro -da Justiça, de Chefes Militares e 
membros do Superio-r Tribunal Militar, admitindo a possibilidade do seu 
abrandamento ou mesmo extinção, segundo opinamento do General Josê Al
buquerque, Comandante da 3• Região Militar. 

Mas a indicação do ilustre Senador não encomenda a este órgão técnico 
seja um prOjeto simplesmente revocatório, ou alterações susbstanciais previa
mente indicadas. 

Inegavelmente a "Lei de Segurança Nacional é um problema do Legisla
tivo", embora sua alteração se possa iniciar- mediante anteprojeto do Poder 
Executivo, que elaborou, sem ajuda congressual, o Decreto-lei n,.. 975, de 
1969. 

Decorre, porém, o estatuto em vigor de iniciativa preSidencial, acolhida 
pelo Congresso, no final da última legislatura, ou seja, em dezembro de 1978. 

De então para câ, o tema continuou sC:rido discutido, o que ocorre, com 
insistência, nos últimOs o i tos an-os,- CitadOs, esporadicamente, artigos da Lei 
que estariam em conflito com as liberdades democráticas. 

Mas não esclarece a indicação on-de pretende abrandar o texto em vigor, 
nem, sequer, defende a simples derrogação, tanto mais quanto o texto consti
tucional prevê uma lei que define a responsabilidade de cada um perante a se
gurança nacional. 

Ora, pode a Comissão de Constituição e Justiça - órgão técnico, mas 
também de política legislativa - elaborar projeto sobre qualquer assunto. 
Mas tem sido da sua tradição, até hoje, esperar a iniciativa singular dos parla
mentares ou do Executivo, tanto mais quanto obrigada a opinar sobre a cons
titucionalidade, juridicidade e técnica Jegislativa de todas as proposições le
gislativas em cada Casa. 

Assim, hã menos de dois anos, opinou sobre a reformulação da Lei de 
Segurança Nacional, submetida ao exame das duas Casas do Congresso em 
1978. 

De então para câ~ nâo nos parece tenha encanecido tanto a lei em vigor, 
a ponto de suscitar exame aprofundado deste órgão, que decerto o fará, como 
lhe cumpre, na oportunidade da apresentação de novo projeto de lei. 

Parece-nos inconveniente se dedique toda a Comissão de Constituição e 
Justiça ao reexame da Lei fi'? 6.620/78, cumpridos pouco mais de dois anos de 
vigência, o qUe--aconselharia maior maturação do tema. 

Se hã falhas técnicas no- tf!Xto, apontadas por seus aplicadores, o nobre 
autor da indicação não as aponta e esclarece, como não lhe penetra os aspec
tos políticos dignos de reparo. · 

Registre-se, por outro lado, que os partidos oposicionistas, os mais ardo
rosos críticoS da Lei de Segurança Nacional, dispõem de abalizados juristas 
para examiná-la e expungi-la dos defeitos inquinados, mediante proposição 
legislativa. 

De outro lado, a aceitação da incumbência, por este úrgão Técnico, en
volveria, implicitamente, um julgamento de mérito, que se deve reservar para 
a oportunidade da apresentação de proposta pertinente, seja pelo Executivo 
ou qualquer parlamentar. 

Assim, constitucional, jurídica, fiel à técnica legislativa, somos, no méri
to, pelo arquivamento da indicação sob nosso exame, dada a sua inconve
niência. 

Sala das Comissões, l'? de abril de 1981.- Aloysio Chaves, Presidente
Murilo Badaró, Relator- João Calmon- Aderbal Jurema- Moacyr Da/la 
- Bernardino Viana - Almir Pinto - Oreste Quércia; vencido. 

PARECERES Nos 104 e 105, DE 1981 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 198, de 1980, que "torna 
obrigatória a colocação de balanças à disposição dos compradores 
nos estabelecimentos comerciais que vendem gêneros alimentícios"._ 

PARECER No 104, DE 1981 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Argumentando, principalmente, que o Brasil ainda não dispõe de meca
nismos apropriados de defesa dos interesses do consumidor, aqui inteiramen
te submetido à ganância ilimitada e ao inescrúpulo dos comerciantes e indus
triais, o ilustre Senador Lãzaro Barboza traz à consideração da Casa as medi
das consubstanciadas no projeto -de lei atrás epigrafado, visando: 

I -obrigar os estabelecimentos comerciais, que vedem gêneros ali
mentícios, a terem, à disposição dos compradores, balanças devidamente afe
ridas pelo INPM, para o fim de verificação do peso das mercadorias adquiri
das; 

II- possibilitar aatuação fiscalizadora e sancionadora da SUNAB con
tra os casos de irregularidade, por provocação do interessado lesado; 

I II -aplicação de pesadas penas pecuniárias aos comerciantes desones
tos. 

Aborda, ainda, o ilustre autor, em sua justificação, caso recentemente 
denunciado pela imprensa, em que latas de óleo comestível, que deveriam 
conter 900 mi de acordo com a indicação da embalagem, na verdade conti
nham apenas 750 ml. Tal configura, a seu ver, imperdoável logro ao consumi-
dor. • 

Asseve~a_, por fim, que a adoção das medidas preconizadas certo contri
buiria para evitar os abusos reiteradamente praticados contra a população. 

O projetO versa matéria comportável na competência legislativa da 
UniãO, sendo certo, outrossim, que não arrosta qualquer dispositivo ou 
princípio adotado pela vigente CoristitUiÇão Federal, nem, tampouco, a or
dem jurídica. Está, ademais, elaborado em conformidade com a técnica legis
lativa recomendável. 

Quanto ao mérito, é evidente que consubstancia matéria do maior inte
resse social, constituindo, de fato, eficaz instrumento de defesa dos interesses 
da generalidade dos consumidores, e que será melhor examinado, quanto ao 
mérito, pela -aouta Comissão de Legislação Social. 

Pela constitucionalidade e juridicidade. 
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1980. - Aloysio Chaves, Presiden

te em exercício- Nelson Carneiro, Relator- M oacyr Da/la- Orestes Quér
cia - Lenoir Vargas - Aderbal Jurerna- Bernardino Viana - Raimundo 
Parente - Leite Chaves - Franco Montoro. 

PARECER No 105, DE 1981 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Gabriel Hermes 
Quer o eminente Senador Lázaro Barboza, com o presente projeto, que 

os estabelecimentos comerciais que vendam gêneros alimentícios tenham, 
obrigatoriamente, balanças aferidas à disposição dos compradores para veri
ficação do peso das mercadorias. 

Estabelece, tambêm, que, no caso de ser comprovada a inexatidão do 
pesa· indicado na embalagem da mercadoria, seja o fato denunciado à "SU
NAB", cominando a pena de 50 vezes o valor de referência para aqueles ·que 
inobservarem as disposições da fei. 

Na justificativa alude o Autor a fatos notlciados pela Imprensa, relacio
nados cor:n a inexatidão do peso de diversos produtos industrializados, em 
verdadeiro ludíbrio à boa fê dos compradores. 

Parece-nos, e o fato é notório, que os estabelecimentos comerciais estão, 
de há muito, obrigados a ter balanças para a venda de produtos no varejo ou 
nõ-atacado, pois, de outro modo, não haveria, nem mesmo, condições de co
rnerciafizar (ais produtos. 

A_ q1,1_estão, ª-ssim se, restriº"giria às _mercadorias jâ embaladas pelas in
dústrlas, o que aras ta,- cte plano, responsabilidãde do Comercíante jã que, tais 
produtos são fiscalizados, ou, pelo menos, deveriam ser, na origem. De qual
quer modo, mesmo nos ''supermercados", existem, obrigatoriamente, ba
lanças para a venda de outras mercadorias insuscetíveis de serem embaladas 
que são vendidas a quilo ou fração. 

Assim, a exigência do projeto nos parece redundante e, mesmo, inócua, 
pois, ainda que novas balanças fossem colocadas, exclusivamente, para uso 
dos consumidores, estas, também, estariam sujeitas a imperfeições ou defrau
dações. 

Ora, o artigo 2'? do projeto determina que "comprovada a inexatidão" 
seja o fato denunciado à "SUNAB". Entretanto, tal possibilidadejâ está pre
vista na Lei de Economia Popular. Todo e qualquer consumidor, desde os 
tempos da "COFAP",já tem por lei todos os meios para denunciar e fazer 
punir os infratores. De resto, o mencionado artigo é vago ao falar em ~·com
provação da inexatidão" do peso da mercadoria. 

Ora, quem tem competência legal para "comprovar" a irregularidade é a 
própria usUNAB", que comparece, na pessoa de seus fiscais, ao estabeleci
mento mediante denúncia do consumidor. Vê-se, assim, que o dispositivo 
conduz a uma confus~o. pois o -simples fato de se verificar o peso numa ba
lança, que pode estar fraudada ''em favor" dO comerciante, não dará a certe
za ao consumidor de que ele está sendo lesado. 

De todo o exposto, o que se conclui é que o problema se insere mais na 
área da fiscalização, competindo ao Poder Público, não aos consumidores, 
exercê-la de modo mais efetivo e enérgico. Do mesmo modo, nessa questão de 
produtos já acondicionados em embalagens, o comerciante tem uma respon
sabilidade muito relativa e até discutível, pois não seria crível que ele fosse 
obrigado a conferir, U:Oidade por unidade, todas as mercadorias que chegam 
ao seu estabeleçimento prontas para a venda. · 

Nestas condições, em que pese a nossa preocupação com o problema, 
parece-nos que a solução preconizada no projeto não terá a eficácia desejada, 
razão pela qual opinamos pela sua rejeição. 
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Sala das Comissões, 2 de abril de 1981.- Raimundo Parente, Presidente 
- 6abrie/ Hermes, Relator - Lenoir Vargas - Eunice Michiles - Almir 
Pinto - Aloysio Chaves. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência recebeu, do 
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, o OflcioS/11, de 1981_ (n' 
145/81, na origem), solicitando, nos termo~ do ~tem IV dQ artigo 42 da Cons~ 
tituição, autorização do Senado Federal a fim de que aquele Estado possa 
realizar operação de empréstimo externo, no valor de Us$ 30,000,000.00 
(trinta milhões de dólares norte.-americanos), Parã o fim que especifica. 

A matéria ficará aguardando, na Secretaria-Geral da Mesa, a comple
mentação dos _documentos necessários. 

O SR. PRESIÚENTE (Jarbas Passarinho) - Devendo realizar-se, no 
período de 20 a 2$-do corrente mês, em Manila, a Centésimã. Vigésima Oitava 
Reunião do Conselho Interparlamentar, a Presidência designa, além dos 
nobres .Senadores Oreste Quércia e Raimundc;> ~arent~, jã indicadps, os Sena~ 
dores Murilo Badaró, Almir Pinto e Mauro Berievides para integrarem a De
legação Brasileira àquele conclave. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) Há oradores inscritos. 
Concedo a palilvra ao nobre Senador José Richa. 
O SR. JOSt RIÇHA (PMDB - PR. Pronuncia o seguinte discurso. 

Sem revisão do orador). - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
O Sr. Ministro da Fazenda anunciou, anteontem, mais uma reviraVolta 

na condução da política econômica. Os-embarqUes-ae produtos manufa"tuia~
dos brasileiros para o exterior vão receber um-crêdito, em dinheiro, de 15% 
sobre o valor de contrato_ de câmbio. 

A ressurreição do crédito-prêmío às exportaçõeS Vem demonstrar, mais 
uma vez, como trabalham as multinacionais em nOsso País. -0 sistema de 
crédito-prêmio às expórtações de manufaturad_as_ havia sido suspenso pelo 
pacote económico de dezembro de 1979, quando foi promovida a maxidesva
lorização de 30%, do cruzeiro. 

~bom lembrar que, na época, o próprio Governador considerou que os 
incentivos fiscais não estavam produzirido os efeitos desejados~ ati Seja, ate~ 
nua r o desequilíbrio do balanço de pagamentos e contribuir para trazer mais 
dólares ao País. 

Ao contrário, o que se viu foi que os irlcentivos causav-am enorme evasão 
de receita tributária, forçavam o consumidor brasileiro a pagar mais caro pe
los mesmos produtos que os povos mais ricos recebiam a preços de banana do 
Brasil. É bom que se diga que houve um período em que esses ipcentivos tis~ 
cais à exportação de produtos manufaturados eram tão elevãdos, que , no 
caso da exportação de tratares e implementes agrícolas, chegavam até 50% do 
valor de mercado do produto, no caso do calçado, chegavam até a 62% do v a~ 
lo r· do produto; e no caso de automóveis, chegavam até 2/3 do valor do pro~ 
duto, porque totalizavam 6,7% de incentivos na: exportação etC: automóveis. 
Além disso, é evidente que, em troca do valof-dado como inceiltivo às expor~ 
tações, o Governo tudo fazia para recuperar esse-dinheiro a ··és do r!.rrocho 
nos_ impostos internos, princiPalmente nõs indiietos: - -

Chegou-se ao absurdo de subsidiárias brasileiras de multinacionais dis
putàrern mercados anteriormente exclusivos de suas matrizes. Acontece que 
estas perceberam que, como o custo interno no Brasil mais os incentivos tis~ 
cais tornavam o produto subfaturado, a matriz se apropriava d~ difefençci, ao 
efetuar a venda no exterior. As vantagens chegavam a ser tão grandes que as 
matrizes abriam tpão de suas próprias exportações para colocar produtos rna
nufaturados do Brasil. Além disso, com o subfaturamento, desCobriram uma 
forma indireta de remeter lucros, sem sofrer qualquer tr~butação. 

E tudo isso p-orque os responsâveis pela política econômica brasileira só 
vêem a saída da exportação, e não se cansam de repetir s/ogans como "expor
tar é a solução", "expoi:"tar é o que importa", e por aí vamos. 

Levantamentos efetuados à época em que vig.oravarri os incentivos fiscais 
à exportação demonstram que centenas de firmas "fantasmas" foranl criadas 
para desviar os recursos dos incentivos. Houve casos em que a arrecadação de 
tributos em toda uma região não era suficiente Para cobrir o pagamento de 
créditos-prêmios às exportações efetuadas naquela mêsma região. -

Aí veio a maxidesvalorização corno alternativa-, em dezembro de 1979. O 
argumento era que aumentava a competitividade dos nossos produtos de im~ · 
porta:ção, ao passo-que todos os incentivos até então oferecidos Õ.ão contri
buíram em nada para melhorar a situação de nossa bala_nça comerciai que 
continuava deficitãria. - - - · 

Sem falar na corrupção em torno do vazamento da notícia, a maxidesva
lorização não res_olveu. Veio então, a reces-são e as multinacionais começaram 
a pressionar. 

Vieram as demissões de funcionários, o aumento dos estoques, sem con
tudo haver qualquer redução nos preços, como o próprio Presidente João 
Baptista Figueiredo chegou a sugerir no caso de uma conhecida montadora 
de veículos. 

O Sr. Henrique Santil/o (l'MDB- GO)- Permite-me V. Ex• um apar-
te'? 

O SR. JOSE RICHA (PMDB - PR) - Pois não. 

O Sr. Henrique Santil/o (PMDB ~ GO)- V. Ex• tem inteira razão em 
estar protestando contra .uma medida do Governo que representa um retro~ 
ces.llo na política econômica dos mais sérios, porqúe se hã um setor exultando 
com as medidas são as multinacionais, quase 3 mil e 300 grupos estrangeiros 
atuando nesse Pais, sem sombra de dúvi9,as. Tanto é verdade que elas centra~ 
lizam a sua atuação justamente nos produtos manufaturados, nos setores 
mais dinâmicos da economia brasiieira e que praticamente monopolizam o 
setor de exportações. No Brasil, 75% dos investimentos estrangeiros se-locali
zam nos manufaturados e, destes, nos setores mais dinâmicos, mais ágeis, e 
mais lucrativos. O que é mãis grave, na atuaÇão delas ãqui, que hoje exultam 
com essa medida, sem -sombra de dúvida,- ê que começam a concentrar, tam
bém, investimentos no setor de serviço. Tenho aqui uma publicação do Jornal 
do Comércio, bastante recente, em que ao fazer um apanhado da atuação de~ 
las no País, no que diz respeiito, também, às exportações, diz: Destaque espe~ 
cial merece o -crescimento da participação do crescimento do capital estran
geiro no setor formador de opinião. O item publicidade, consultaria, repre
sentação, participação, e admiriistração de bens, registrado pelo Banco Cen~ 
trai, como a maior posição de ínvestimentos externos, na ampla ãrea de ser
viços. Tem razão V. Ex•, essa medida, tudo faz crer, foi lançada por pressões 
das multinacionais. Continua o Governo ·quererido submeter-nos ao falso di~ 
lema, a um impasse fictício, de que ou nos aceitamos a política econôrnica 
que ele nós impõe de internaciOnalizar, cada vez mais, a nossa economia ou, 
então, teremos que nos _submeter à chamada direita nacionãlista, disposta a 
expulsar as multinacionais, mas estabelecendo no País o mais escuro e o mais 
negro totalitarismo. Não é vérdade, esse dilema é falso, esta não é bem a ver
dade. Apresentam~nos isso como forma de termos que apoiar, de qualquer 
maneira e a qualquer custo, a política deste Governo~ que é a de internaCiona
lizar, ainda mã.is e mais amplamen-te, a economia brasileira. Tem V. Ex' ra~ 
zão, as multinacionais é que se estão beneficiando com esta medida. A políti
ca do Governo voltada loucamente Para a exPortação; na verdade, não tem 
sentido, na medida em que uma providência corno esta sofrerá represálias de 
outroS países importadores, que aceitam, inclusive, este tipo, esta modalidade 
de subsídio às exportações. Essa represãlia jã estâ existindo e continuarâ au
mentando. E, mais, constitui, segundo nosso modo de ver, uma grande falã~ 
cia pretender aumentar extraordinariarriehte as exportações, -na medida em 
que nós sabemos que, sobretudo no mundo ocidental, há tendência de um 
certo equilíbrio nas balanças comerciais: desses países, excetuando-se os paí
ses exportadores de petróleo. Este sim, -apresentam um superâvit extraordi
nário. Quanto aos d~mais países, a tendência de todos os governos é estabele
cer um certo equilíbrio-·nas balanças coffierciais. Não hã comO, portanto, re
solver esta crise exportando loucamente, sacrificando o povo brasileiro ex
traoldiOariamente, faú:nd_o o povo brasiieiro, a sociedade brasileira pagar pe
sadíssimos ônus com essa ·política exportacionista aloucada do Governo. Eu 
agradeço a V. Ex' 

O SR. JOSt RICHA (PMDB- PR)- Eu é que agradeço a extraordi
nária contribuição que V. Ex' dã ao meu discurso, ao meu pronunciamento. 
V. Ex•, tem toda razão, se hã ·setor em que o País realmente não tem con
dições de competição lá fora, ou pelo menos seria um risco o Governo jogar 
toda a eficiência do meu modelo econômico em cima das exportações, é exa~ 
tamente com relação aos rrianufaturados. Como muito bem enfatiza o Sena~ 
dor .Henrique Santillo, de n~da ~di anta o Brasil a dotar a técnica de incentivar 
a exportação de produtos manufaturados, por~ue exatamente os países aos 
quais se destinariani esSes Prodútos, podem, se for. o casO, de haver prejuízo 
para as sUas indústriás Tocais~ fazer incidir imposto de importação, Foi o que 
aconteceu durante um certo período, até dezembro de 79, com relação às ex~ 
portações de calçados brasilei~os_. E o que fizeram o~ Estados Unidos, o 
maior mercado importador do q.qsso produto, para eliminar esse tipo de con~ 
corrência que fazíamOs? Passaram a taxar a importação. 

Daí é que me parece a colocação do Senador Henrique Santillo absoluta
mente correta. O que importa é mudar esse modelo econômico, fazendo com 
que a agricultura seja o setor econornicamc;::nte prioritârio porque nesse cam
po não podemos nem temos o que temer qualquer tipo de conc-orrência lã fo
ra. Enquanto gue com os m_an1lfatu_rados seria tirar do povo brasileiro uma 
fatia enorme daquilo que poderia ser colocado no mercado interno; enxugar 
o mercado interno, portanto, e fazer o preço interno se elevar. enquanto o 
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Governo transfere isso para fora, parao·Õtifros país-es multo maiS ricos do que 
o nosso. 

O Sr. Henrique Santil/o (PMDB- GO)- Fala-se em poupança interna, 
necessidade de aumentar a poupança interna, etc, e tomaram-se algumas me
didas tendentes a aumentar essa p-oupança interna. Muito bem, vem o Minis
tro da Fazenda e declara à Nação, que--os recursos destinados a esse subsídio 
serão retirados di Caixa Econôffiica. Justamente da poupança interna que es
tã aumentando extraordinariamente; de modo artificial, mas está aumentan
do. E, ao niesmo tempó, boa parte desses recursos será utilizado para finan-
ciar esses subsídios. -

O SR. JOSf: RICHA (PMDB- PR)- Perfeito. V. Ex• tem toda razão 
e acrescenta ao meu pronunciamento mais este argumento que nele não esta
va-contido, é de que os recursos para"Subsidiar essas exportações serão, entre 
outros meios, exatamente retirado_s das cadernetas de poupança e, portanto, 
da poupança interna dos brasileiros. 

O Sr. EvelásiO -Vieira (PP - SC) - PermitC V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ RlCHA (PMDB - PR) - Com todo prazer. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC) --Nesta mesma liriha de raciocíiliO, nós 
temos aqui, ao longo dos anos, sustentado que a política econômica adotada 
pelo Brasil, dando ênfase às exportações, tem causado prejuízos enormes à 
sociedade brasileira. O Brasil se transformou no paraíso dos subsídios, o que 
é um escândalo, uma imoralidade, porque se priviligia um grupo reduzido de 
grandes empresas nacionais e, principalmente, empresas multinacionais. O 
brasileiro passou a subsidiar o consumo das sociedades dos países desenvolvi
dos no mundo. Em razão desta política, aí eStá a recessão, o desemprego. O 
Ministro do Trabalho, ontem, disse nãO estã havendo desemprego. Está e em 
alta escala. No meu Estado de Santa Catarinã é enorme o número de empre
sas que estão demittnao empregados; principalmente empresas pequenas e 
médias. E não é a peitas do setoi têxtil, do setor mOveleiro, €: de todos os seto
res. E isto estâ ocorrerido_ não apenas em Santa Cãiarina. Sanla Catarina não 
é exceção, este é 6 panorã.ma nacional. Agora mesmo, as indústrias da Cidade 
de Americana estão ameaçando de demissão em massa, e mais, estão 
ameaçando cessar suas atividades. Mas não é só na Cidade de Americana, ê 
na totalidade das cidades de SãO Paulo. O quadro é grave no Brasil. Onde nós 
iremos parar, Com esse aumento de desemprego no Brasil? Por tudo isso, a 
abordagem de V. Ex• merece de nossa parte, do Partido Popular, os aplausos, 
e é preciso que eSta Casa:, sistematicamente, levante problemas como este. 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB- PR)- Agradeço o aparte, ao que V. 
Ex.• em termos de conteúdo acrescentou ao meu modesto pronunciamento, e 
sobretudo o apoio que, através de V. Ex•, o Partido Popular empresta ao nos
so ponto de vista. 

V . Ex• tem toda a razão quando diz que o nosso País estã se transfor
mando no paraíso das multinacionais. Realmente. Houve um determinado 
período, até 1979, quando os incentivos fiscais para exportação de manufatu
rados eram concedidos adoidadamente pelas autoridades econômicas do Bra
sil. Nós tivemos até a oportunidade fazer uma comparação entre o tratamen
to que os que produzem manufaturados recebem ao exportar o seu produto 
-e que na sua imensa maioria são empresas multinacíonãis -e o tratamen
to que os brasileiros que plantam, que labutam de sol a sol na agricultura re
cebem, quando vão exportar o seu produto. Eu citava até um exemplo: a mul
tinacional que produz cigarro, para exportar o seu cigarro para outros paises 
tem uni incentivo do Governo - tiilha, -até T979, e pelo jeito agora voltará a 
ter - de 70% sobre o valor de mercado desse produto. Em compensação, os 
brasileiros que prOduzem café, para exportá-lo eram penalizados em 70% 
através de confisco cambial, imposto de exportação e outros tributos como o 
ICM, Fundo Rural e tantos outrOs que incidem sobre os que produzem neste 
País. -

V. Ex• tem toda razão quando diz que o nosso País está~se tranformando 
no paraíso· das multinacíonais, e aí é que me piireCe estar o grande problema, 
porque medidas como essa, que jã foram adotqdas no passado, as próprias 
autoridades, quando reviram essa decisão, alegaram que ela não estava pro
duzindo os resultados esperados. Agora volta. 

Isso aí até nos lembra, se isto fosse põssível, a história de um mêdico que, 
ao invés de ir à raiz do mal, à causa da doença, começa a fazer um tratamento 
da febre do doente, que é apenas urna conseqüência e rião a causa da doença 
do organismo. f: exatamente aJsto que eStamos assistindo na área ecoriôrnica; 
trata-se das conseqUências, mas não se trata da causa, que ê basicamente o er
ro, a premissa errada deste modelo económico que tanto sacrifício tem im
posto ao povo brasileiro. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS ~ SE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOS~ RICHA (PMDB- PR)- Com prazer, ouço o nobre Se
nador Passos Pôrto. 
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~ciJ Sr: Pássos Pôr/o (PDS- SÊ)- Nobre Senador Josê Richa, sabe V. 
Ex• que os países em desenvolvimento precisam importar. Eles impo_rtam 'tec
nologia, importam insumos básicos, importam máquinas que vão fazer o seu 
desenvolvimento. E, para se importar, é preciso que se exporte. O Brasil, no 
mercado internacional, sempre foi uma Nação frágil. Nós éramos, atê há bem 
pouco temPo, exportadores de produtos agrícolas, muitos deles gravosos. 
Sabe mtiho bem y. Ex• que a-competição internacional no comércio é muito 
sêria, é muítci dificil, porque não temos uma tecnologia aprimorada, nem nos 
no§sos produtos agrícolas. Os produtos industrializados que são feitos pelas 
multinacionais no Brasil precisam de incentivo do Governo para que aumen
tem as nossas divisas, indispensáveis sobretudo nesta conjuntura à cobertura 
da importação de petróleo e daqueles insumos básicos às indústrias instala
das no Brasil. De modo que, eiD princípio, eu não vejo motivo para essa críti
ca de V. Ex~. porque não teríamos outra alternativa. Qual seria a alternativa 
na competição intefnàdonal, senão através de incentivos, senão através até 
do uso do dumping, que tem sido instrumento de todos os países, inclusive dos 
países socialistas, senão através de pôr o produto no mercado internacional a 
preços competitivos? Isso só pode ser feito com os nossos produtos não bem 
acabados, através de subsídios e da ajuda do Governo. De modo que eu nã·o 
vejo outra alternativa, ex.ceto que nós tivéss_emos uma tecnologia aprimorada, 
mesmo na crise internacional que estamos vivendo, em que países altamente 
industrializados estão com problemas de desemprego. Sabe V. Ex• que toda a 
Europa Ocidental está em crise de desemprego, por falta justamente de entra
da, nO mercado internacioflaf, de seus produtos, Diante de um quadro como 
este nobre Senador, manda a lógica que o Brasil subsidie para que ele tenha 
recursos, que este ano estão avaliados de 24 a 26 bilhões de dólares , o que 
ainda é pouco para as nossas reponsabilidades para com a dívida externa e a 
importação de insumos básicos. 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB- PR)- Não vejo razão para que V. Ex• 
considere as nQssas críticas injustas; eu é que vejo no aparte de V. Ex• o maior 
reforço à tese que estou defendendo. Quando V. Ex• alega que é preciso que 
todos os países que querem exportar têm também que importar, porque a 
conjuntura mundial é de crise, exatamente vejo nesta afirmativa de V. Ex•, 
que é correta o maior reforço ao meu argumento. 

Nada adianta ao Brasil incentivar a exportação de manufaturados. Por 
quê? Porque isto não vai contribuir em nada para melhorar a nossa balança 
de pagamentos, porque a situação da balança comercial vai continuar equi
librada. Se a cada exportação de manufaturados nós vamos nos obrigar a im
portar quase que a mesma quantidade, então, equilibra-se a balança comer
cial e não se atende às necessidades do nosso balanço de pagamento, defici
tário em função do petróleo e dos serviços da dívida. 

Ex.atarnente, V. Ex• me fornece o maior argumento de defesa de minha 
tese de que o setor em que o Brasil tem condições de competir lã fora é o de 
alimentos, porque nisto niio seremos obrigados a uma contrapartida de im
portação. Na parte de alimentos, ninguém consegue concorrer com o Brasil 
com esta extensão; basta ter competência no aproveitamento racional daquilo 
que temos condições de produzir, que é o alimento. 

O Sr. Henrique Santi/lo (PMDB- GO) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB - PR) - Com muito prazer. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Aliás, eminete Senador Josê 
Richa, tem sido justamente o raciocínio esposado aqui pelo Senador Passos 
Pôrto o grande motivo de não termos no Brasil uma evolução tecnológica ca
paz de nos dar auto-suficiência. Permanentemente se diz, se fala e se aplica 
uma política de importação de tecnologia, e se aceita isso cqmo se esse fosse 
um fato consumado ou um mal absolutamente necessário, quando isso não é: 
verdade. Esse raciocínio é apenas um corolário daquele dilema a que me refe
ri anteriorrnentee quer nos submeter e que é falaz. Não é verdadeiro. Não 
quer dizer que, ou abrimos as comportas ao capital estrageiro, ou temos que 
nos submeter à direita totalitária. Não é verdade isso . .e o Governo que I:IOs 
apresenta esse falso dilema para obter da consciência nacional o apoio de que 
necessita para continuar internacionalizando amplamente a nossa economia. 
Isso é falaz, isso não é verdade. 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB- PR)- Perfeito, V. Ex• tem toda ara
zão e reforça ainda mais o argumento que expendi ao responder o aparte do 
Senador Passos Pôrto. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB- PR)- Eu gostaria apenas de conceder 
o último aparte ao Senador Evelãsio Vieira, porque a Mesa jâ me adverte, 
com razão; vejo a lâmpada acesa e devo concluir o meu discurso. Também, 
não quero privar os que aquí lotam este recinto de verem a posse da ilustre 
Senadora, que será dentro de alguns minutos. 
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Concedo o aparte ao Senador Evelásio Vieira, pedirido a S. Ex• que seja 
bem sucinto para que eu tenha condições, em mais dois ou três minutos, de 
concluir o meu discurso. 

O Sr. EveláslO_ Vieira (PP- SC)- NObre Senador, no setor ag_ríco!a, e~ 
café, cacau, açucar, soja sofnoà- os maiores exportadores e temos, a nível de 
fazenda, os melhores índices de produtividade, somos competitivOs. 

O SR. JOSE RlCHA (PMDB - PR) - E, ainda, com uma mão-de
obra das mais baratas do mundo, o que torna, ainda, mais competitiva a nos
sa exportação de produtos agrícolas. 

· O Sr. Evelásio Vieira (PP-- SC)- OridC não temos, onde reside o nosso 
calcanhar de Aquiles, em índices de avanços tecnológicos, é, exatamente, nas 
manufaturas dos produtos elaborados. E, cofio não temos, uma tecnologia 
desenvolvida nesse setor, nós temos -crescimento, anualmente, maiores nas 
importações, principalmente na reposição de peças de máquinas que importa
mos para a produção de produtos elaborados, sofiSticados, voltados ao mer
cado interno. Se a nosSa -atenção, a nossa ênfase econômica fosse para a pro
dução agrícola, para alimentar os brasileiros e para alcançar excedentes ex
portáveis, para um púque industrial voltado â prodUção de bens populares, 
nós não estaríamos com esses desníveis na balança comercial, não estaríamos 
com o balanço de pagamento corno estamos hoje, exatamente as importações 
de tecnologia, de mâquinas, de equipamentes, em razão da extroversão da 
nossa política económica e, também, em razão do aumento das importações 
de insumos básicos para essa indústria voltada para a produção ao exterior. 
Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB - PR) - V. Ex• iem toda a razão e eu 
agradeço, inclusive, a contribuição que, mais Uma vez, V. -EXf. Vem dar ao meu 
discurso. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu falava a respeito- da maxidesva
lorização, que, na época, teria justificado a elirllinação dos subsídios e agora, 
quando os benefícios proporcionados pela maxidesvalorização já estão devi
damente capitalizados, as multinacionais utilizarain toda sorte de pressões 
para conseguir do Governo novas vantagens, que se traduzem sob a forma de 
revigoramento do crédito-Prêmio às exportações de manufaturados. 

Afinal, os inCentiVõS s-ãõ ou não perniciOSos, coffio jã em 1979 faziam 
crer os responsáveis pela política econôiilici, ·ao darem fim a esse sistema? 
Essa experiência nóS já ultrapassamos, e não deu resultado positivo. 

Somos levados a crer que o Pafs está nas mãos das empresas multinacio
nais, que demonstram mais uma vez não ter o menor apieço com a criSe que 

enfrentamos. Agora que poderiam ajudar um pouco, exportando seus esto
ques, pressionam o Governo para obter vantagens adicionais. Durante toda a 
fase do .. milagre" a até agora, foram deficitárias na balança comercial, em 
sua grande maioria, e na hora de contribuir efetivame":te, exigem mais benefí-
CIOs:: -- -

Como se vê, o Brasil estâ nas mãos dessas empresas, e os responsâveis 
pela política económica mudam até de justificativas para atendê-Ias. 

Com o retorno dõs incentivos fiscais à exportação de produtos industria
lizados, mais uma vez é afrontada a agricultura nacional. Essa deferência aos 
manufaturados demonstra cabalmente a inconsistência da prioridade atribuí
da pelo próprio Governo à agricultura. No caso desta, o próprio Governo 
manobra para derrubar preços na hora da colheita, através do crédito rural 
ou do controle do cornércío exterior. O qUe vemos-é que, ó.o início da-safra de 
arroz, que supriria convenienterríen1e o mercado inletnó, o Gáverno autoriza 
a importação de arroz. A mesma coisa acontece com o algodão. E no início 
da safra de soja~ a maior a ser colhida no País, é autorizada a importação da 
oleaginosa; - no caso do feijão, lemos hoje que o Governo novamente cogita 
de importá-lo. Quando será que os agricultores brasileiros poderão trabalhar 
em paz? 

Enquanto isso, as multinacionais seguem ganhando no aproveitamento 
de incentivos fiscais, ampliando seu capital - e conseqüentemente seu poder 
de remessa de lucros. Utilizam-se de emprêstimos de suas matrizes, ao invés 
de aplicarem capital de risco ~ pois a primeira modalidade não possui limi
tação __ de remessa e sofre tributação quase nula. Jâ utilizavam as artimanhas 
do subfaturamento nas exportações e do superfaturamento nas importações 
e agora ganham de graça 15% oferecidos pelo Governo. 

A tentativa de solução para o problema do balanço de pagamentos do 
Brasil não pode ser buscada favorecendo outros povos, bem mais ricos que o 
noSso. O povo brasileiro perde na inflação, perde na deflação, perde na reces
são e não ganha nada com o milagre. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em conseqüencia da li
cença concedida ao Sr. Senador Adalberto Sena, foi co"nvocada, nos termos 
do_§ 1 <~ do art. 36 da Constituição, a respectiva suplente, Sra. Laélia Centrei~ 
ras _Agra de Alcântara. 

S. Ex• se encontra na Casa e encaminhou à Mesa o respectivo diploma 
que serã publicado de acordo com o dispositivo no Regimento Interno. 

É o seguinte o diploma encaminhado à Mesa 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DiSTRITO FEDERAL 

DIPLOMA 

o Desembargador M_4 R 1 o O A N TE G U E R R E R A, Presidente do Tribunal Reglomil- Eleitoral do Distrito Federal, Estado do Acre e Território 

Federal de Rond6n!a, no uso das-atribuições de que trata o artigo 11, Inciso-vi!, do Regimento Interno, aprovado pela _Reso!Uçio n:.o 71s, de 7 de nove_mbro d~ 1:z.lere o 

presente DIPLOMA de SUPLENTE DE SEt_.lADOR FEDERAL pelo ESTADO DO ACRE, ao candidato ~€~ c;am/.....ey~ ?Cp..e;;r ~ ~- ~ 
eleito por_~.3'9':~( P/~~~~-!'?"~Q!-~<Z'~votos, sob a legenda dQ._~....b-.L..+..~-6~~~~~ 
no pleito d~ 15 de novemPro de 1974, l3;:endo-o em Cumprimento da decisão desta Corte de -Justiça, proferida na sessão do dia ..:?0 ( ';::"'""'r...-P?..,....ci?" ) 

do mês corrente-, conforme consta da Ata Geral através da qual lei proclamado Suplente do representante daquela Unidade da FederaÇão n-o SENADO FEDERAL e determinada a 

respecliv_'l diplomaçao, nos termos do arllgo, 197, inciso IV, t:1 parágrafo 1.o dO anlgo 202 do C_ódlgo Ele!loral. 

Este DIPLOMA é expedido em obediência ao disposto no artigo 215 e parágrafo único da Le! n.o 4. 737 de 15 de julho. de 1965, ·a fim de 

que o cit3do SUPLENTE DE SENADOR FEDERAL possa go;:er de IOdos os direitos e prerrogativas das Leis da República, 

="iL~ '""""'" ''!"""' ........ '""'"'}:.":7t.'""· '""' .. "" -.......__ ................ ; ... 
--' :_-
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Designo os Srs. Senadores 
Passos Pôrto, Evelásio Vieira e Agenor Maria para comporem a Comissão 
que deverá introduzir S. Ex• no plenário, a fim de prestar ·o Compromisso re
gimental. I Pausa.) 

Acompanhada.da Comissão designada, dá entrada em plenário a 
Sra. Laélia Contreiras Agrade Alcântara, prestando junto à Mesa o 
seguinte compromisso regimental: 

'~Prometo guardar a Constituição e as leis do País, desempe
nhar fiel e lealmente o mandato de Senadora que o povo me confe
riu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil." 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Declaro empossada, Sena
dora da República, a nobre Sr• Laélia Cont_reir:as Agra de Alcântara, que in
tegrará, no Senado, a representação do Estado do Acre. 

A partir deste momento S. Ex• passã.rá a partiCipar dos trabalhos da Ca-
sa. 

O Sr. A!oysio Chaves (PDS- PA),- Sr. Presidente, pela Liderança, so
liCito a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• tem a palavra. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS.- PA. Como Líder, pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador)_- Sr. Presidente, Srs. S~nadores; 

Solicitei a palavra pela Liderança do PDS para transferi-la, com muita 
satisfação, a nOssa ilustre colega Senadora Eunice Michiles. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex• serâ atendido. 
Concedo a palavra à nobre Senadora Eunice Michiles. 

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS - AM. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sempre foi do meu conhecimento ser o Senado Federal, uma Casa res
peitada pela sua dignidade, expressão, clareza, descortino e sabedoria nos 
seus julgamentos, sempre dando os melhores exemplos ao povo brasileiro. 

Acrescentaria, agora, que nossa _sabedoria, repousa a sua componente 
maior, que é a gentileza. 

Gentileza, por terem-me indicado para saudar a chegada de mais uma se
nhora que se investe nesta alta função da República, a Doutora Laélia Agra 
Cantreira Alcântara que nesta data passará, juntamente com os Senadores 
Jorge Kalume e José Guiomard a integrar a digna bancada do Estado do 
Acre. 

Registrõ com uma ponta de orgulho que novamente coube à Amazônia 
o privilégio de trazer para esta Casa mais uma-representante do sexo femini
no, fato que corresponde ao despertar da mulher em todo o mundo para um 
papel mais ativo na sociedade, pois nestes dias de incertezas muitas soluções 
terão que vir através da mulher face à sua experiência, sensibilidade e inegável 
vocação para os problemas sociais. 

Aos meus ilustres pares, o meu agradecimento, por este privilégio his
tórico de, pela primeira vez uma Senadora, uma mulher, saudar outra mu
lher, outra Senadora da República. 

Está de parabéns a mulher brasileira, o povo brasileiro; está de parabéns 
o povo e a mulher acreana e toda a Amazônia; estâ de parabéns o Senado Fe
deral e estâ de parabéns também o Brasil. 

Senadora Laélia Cantreira Alcântara, todos nós, seus companheiros de 
trabalho, aqui estamos, de braços abertos, transmitindoRlhe as boas vindas 
em nome do Senado da República Federativa do Brasil. 

Muito obrigada. I Muito bem. Palmas.) 

O SR. HENRIQUE SANT!LLO (PMDB- GOf= Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) --Concedo a palavra, pela 
ordem, ao nobre_Senador_ He_nri_que Santillo. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Sr. Presidente, solicitaria a V. 
Ex• que desse a palavra, agora, à Senadora Laélia Alcântara, para falar no 
horário destinado à Liderança do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• será atendido. 
Concedo a palavra a nobre Sra. Senadora Laélia Alcântara. 

A SRA. LAJl:LIA ALCÂNTARA (PMDB- AC. Lê o seguinte discur
so.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Agradeço, comovida e honrada, as demonstrações de apreço e carinho, 
que a ilustre Senadora Eunice Michiles acaba de me dispensar com suas gene
rosas palavras. 

Representante, como S. Ex• de uma região eminentemente problemática, 
espero poder cerrar fileiras com S. Ex• durante minha permanência nesta au
gusta Casa do CongressO, para com a ajuda e a experiência de S. Ex• e dos de-

mais ilustres Senadores, envid<!r os melhores esforços no sentido de equacio
nar c~nvenientemente e, se possível, resolver alguns dos mais angustiantes 
problemas da Região Amazónica. 

Quero, também, agradecer, penhoradamente, a acolhida fidalga que ve
nho recebendo de todos os eminentes Senadores, o que constitui para mirO 
penhor seguro de um convívio fraternal. 

Suplente de um dos mais eminentes homens públicos deste PaÍs, o nobre 
Senador Adalberto Sena, a S. Ex• desejo neste instante, externar, publicamen
te, a honra que experimentO em substitui-lo, temporariamente, nesta Casa-, 
que ele sempre soube dignificar, cóm as luzes de seu saber, com seu entranha
do patriotismo e com a h_onradez de seu carâter, 

Grcinde é, assim, míilha responsabilidade. Mas espero que, com a ajuda 
de Deus e a prestimosa colaboração de meus ilustres pares, tudo farei para 
corresponder à confiança do altivo povo que me elegeu. 

Sr, Presidente e Srs. Senadores 
A Amazónia apresenta-se; no inómento, como uma das preocupações 

nacionais mais agudas. 
Chegou o tempo de os governantes se ocuparem, com mais atenção, com 

o padrão de vida do homem do interior da Região Amazônica. 
Dentro desta vasta Região, o Estado do Acre, que tenho a honra de re

presentar n~sta Casa, assume uma importância singular, em decorrência de 
suas peculiaridades econômicas e de seus inúmeros problemas sociais. Os 
conflitos no Acre apresentam características peculiares. Basta analisar-se his
toricamente sua ocupação econômica, -a: epopêia da extração da borracha, as 
formas de relação de trabalho de seus habitantes, sua carência acentuada de 
recursos materiais e humanos. 

Hoje, o Acre passou a ser o novo Eldorado, registrando-se uma verda
deira corrida às suas terras. Seringais foram adquiridos e transformados, aos 
poucos, em pastagens. O preço da terra subiu assustadoramente. Atualmente, 
o Acre é um dos poucos EstadOs do Brasil que praticamente não- possui terras 
devolutas, apesar dos seus 152.598 Km2• No entanto, seus problemas sani
tários têm aumentado; o J)ãLiperisrrio ê g-rande. Há carência de quase tudo. 
Com pouco rtla1s de três lustros como Estado, o Acre não logrou até agora, 
mercado de trabalho. Metade de sua população de 306.916 habitantes sofre 
as conseqüências de uma violenta transformação econômica. 

Essas verdades que saltam aos olhos de_ todos quantos conhecem os 
problemas acreanos, que de resto, são os mesmos problemas que enfrenta o 
sofriâõ-povo da Região Amazónica, me preocupa sobremodo, notadamente 
os problemas ligados à saúde e à instrução públicas. constituirão eles, assim, 
objeto de minha especial atenção. A- eles espero dediCar o maior tempo de mi~ 
nha atuação nesta Casa que ora me acolhe com provas inequívocas de cari
nho e apreço. 

Aos meus ilustres pares, desejo, mais uma vez, externar os propósitos de 
minha admiração, e de meu respeito manifestar meu reconhecimento pela 
gentil acolhida que me dispensaram e colocar-me, prazerosamente, ao inteiro 
dispor de todos, prometendo honrar e dignificar o mandato que o povo 
acreano me confiou num dos momentos mais dificeis da vida nacional. 

O Sr. Gastão Mül/er (PP - MT) - V. Ex• me permita um aparte? 

A SRA. LAÉLIA ALCÂNTARA (PMDB- AC)- Pois não. 

O Sr. Gastão Müller (PP- MT)...:... Em nome do Partido Popular, espe
cialmente por determinação do Líder Evelásio Vieira, de Santa Catarina, eu 
Senador Gastão Müller, de Mato Grosso, portanto, um Estado da Amazó
nia, saúdo a V. Ex• quando ingressa nesta Casa do Congresso Nacional, re
presentando a nossa região tão sofrida e tão esquecida do Poder Central. Te
mos certeza de que V. Ex• saberã corresponder à confiança do povo acreano e 
do seu titular, esta figura já histórica do Senado Federal que é o Senador 
Adalberto Sena. E embora haja esses contratempos na nossa região, podemos 
ter orgulho de já termos aqui uma Senadora amazônica, a Sra. Eunice Michi
les; já tivemos- aqui O primeiro Senador negro, meu suplente, que durante 4 
meses aqui exerceu o mandato e temos também, especialmente, a figura do 
Uder inconteste deste Senado que é o Senador Jarbas Passarinho, do Acre, 
presidindo o Congresso Nacional e o Senado. De modo que, mais uma vez, a 
Amazônia brilha, pelo menos de um modo ténue, dentro deste Congresso~ O 
Partido Popular recebe-a de braços abertos neste Congresso, neste Senado da 
República. ~ 

A SRA. LAÉLIA ALCÂNTARA (PMDB- A C) -Agradeço o aparte 
e as suas palavras e espero realmente fazer jus aos seus votos. 

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

A SRA. LAÉLIA ALCÂNTARA (PMDB- AC)- eois não. 

O Sr. Henrique San til/o (PMDB- GO)- Com imen~o prazer, eminen
te Senadora Laêlia Alcântara, o bloco parlamentar do PMDB a recebe, nesta 
tarde, na certeza de que representando a Amazônia, V. Ex• ' a,.râ répresen· 
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tando toda a nossa nacionalidade e certo de que substituindo, por alguns me
ses, esta ilustre figura pública, expoente da vida política nacional, nosso ein.i
nente colega e companheiro, Senador Adalberto Sena, V. Ex• tambêm aqui 
representando os anseios da mulher brasileira, pelo estabelecimento de um es
tado efetivamente democráticO, estará conosco_lutando pela soberania nacio
nal e pela defesa autêntica deste País, de nossas ríquezas, de nossas culturaS1 

de nossa nacionalidade. Aceite, portanto, nosSas congratulãÇões -e nossa ex
pressão mâxima de alegria, neste momento. 

A SRA. LAlõLIA ANCÃNTARA (PMDB -A C)- Muito obrigada, 
agradeço as suas palavras e realmente é uma grande responsabilidade, como 
já disse, substituir o Senador Adalberto Sena, e espero não desmerecer da 
confiança que a Bancada coloca neste momento na minha pessoa. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. A oradora é 
cumprimentada.) ~ 

O SR. PREi·IDENTE (Jarb •• "• 'nho)- Consulto ao nobre Sr. Se-
nador Henrique Santillo, se S. Ex• q1.1..c; se inscreveu para breve comunicação 
deseja aproveitar os 5 minutos finais . 'a hora do Expediente? 

O Sr. Henri({UC 5' ..... •f!lo (PMDB- GO)- Perfeitamente Sr. Presidente; 
eu agradeço a V. Ex•. 

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

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

Antes de mais nada, nesta comunicação breve à Casa passo a ler os ter
mos do telex enviado pelo Líder de nosso bloco parlamentar, o eminente Se
nador Marcos Freire, ao ilustre Senador Alberto Silva, Presidente da Cernis~ 
são de Assuntos Regionais desta Casa. 

Este telex é vasado nos seguintes termos:--

Para.: Senado Federal - Brasília 
Att.: Senador Alberto Silva~ Presidente Comissão -de Assun

tos Regionais 
Satisfação, comunicar que, conforme roteiro traçado conjunta

mente, compareci qualidade Representante Corni~são As:suntos Re
gionais aos encOntros 30terlorinente marcados com Superintendên
cia e Assessoria Têcnica SUDENE, Federação Indústrias Pernam
buco, Associações Comerci"a.i"s, Presidentes Sindicatos, Federação 
Trabalhadores Agricultura Pernambuco- FETAPE, Pastoral Ter
ra e Comissão Justiça e Paz, debatendo assuntos Nordeste comes
sas diferentes entidades. 

Contudo, Dr. Valfrido Salmito Filho, Superintendente da SU
DENE informou-me que cerimonial Brasília, além Integrantes Po
deres Executivos Federal e Estaduais, inclui apenas Senador _Nilo 
Coelho, Líder PDS, como Orador sessão qoe conta presençã. Presi
dente da República, não me sendo dada oportunidade usar palavra 
condição Representante essa Comissão. Assim sendo, decidi não 
comparecer referida sessão como protesto absurda discriminação, 
não me conformando nosso papel fique restrito ali tão- somente 
anúncio final decisões já tolnadas executivo. 

Abrações, ~ 

Senador Marcos Freire. 

Sr. Presidente, em nome do PMDB, quero lavrar o nosso veemente pro
testo por esta discriminação. O eminente Senador Marcos Freire, além de 
nobre Líder do PMDB, neste Senado, compareceu ao Recife por incumbên
cia formal da Comissão de Assuntos Regionais desta Casa e ali representando 
essa COmissão, foi discriminadO durante a SessãO: fãlai--ã.m apenas 4 oradores, 
entre eles, o eminente Senador Nilo Coelho, Líder do PDS nesta Casa, o Se
nhor Presidente da República e o Sr. Superintendente da SUDENE e um go
vernador estadual, tendo sido impedida a palavra do Senador oposicionista, 
representando principalmente acima dos Partidos, a Comissão de Assuntos 
Regionais, desta Casa, lá na conferência da SUDENE. 

Portanto, Sr. Presidente, que fique aq}li lavrado O nosso mais veemente 
protesto e a estranheza de que isso ocorra, na medida em que se passa a en
tender que, na verdade, se procura usar das aflições e das angústias do povo 
nordestino, apenas para traficar influência polítiéa, -evítando-se que, na ver
dade, acima dos partidos se encontre uma alternativa adequada para a so
lução dos problemas dessa região tão prejudicada, tão discriminada e passan
do por problemas tão aflitivos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Agenor Maria- Luiz Viana- João Calinon -Amaral P~ixoto_-1'/el
son Carneiro - Tancredo Neves - Benedito Canelas - José Fragelli. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a mesa, comuni
cação que será lida pelo Sr. !~?-Secretário. 

E lida a seguinte 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no 

art. 79 do RegimentO Interno, Que-, assumindo nesta data a representação do 
Estado do Acre, ado tarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei 
a bancada do Bloco d_o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 

Atenciosas saudações, 
Nome parlamentar: Laélia de Alcântara 
Assinatura por extenso: Laélia Contreiras Agrade Alcântara. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A comunicação lida vai à 

publicação. 
Sobre a- mesa, projetas de ler ciue serão ridos pelo Sr. 19-Secretãrio. 

São lido,Ç õs seguintes 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 50, DE 1981 

Modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 O art. 391 da vigente Consolidação das-LC!s do Trabalho passa 
a vigorar com a seguinte redação: - - , 

.. Art. 391. Será nula a despedida injustificada da empregada 
gestante, a partir do atestado médico comprobatório da gravidez atê 
sessenta dias após o término do período de percepção do salário
maternidade. 

§ 19 O órgão COriipetente da previdência social anotará na 
CTPS da empregada seu estado de gravidez e a daté;l de sua verifi
cação. 

§ 29 A empregada dará ciênciã -ao seu empregador do atestado 
comprobatório de gravidez, podendo fazê-lo mediante a exibição da 
CTPS com as anotaçõeS referidas no parágrafo anterior." 

Art. 29 Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua publicação. 
__ Art. 39 Revogam-se as disposições em cont~ário. 

Justificação 

Nesta questão concernente à garantia do emprego para a mulher gestan
te, a jurisprudência de nossos tribunais trabalhistas tem estado muito à frente 
do disposto no art. 391 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Na verdade, o que os referidos tribunais têm feito é assegurar verdadeira 
estabilidade provisória ã errlpre8:ada geStante, de tal modo que o presente 
projeto de lei nada mais faz do que acompanhar mencionada jurisprudência. 
A lei é que está ddãSada, precisando ser alterada. 

Sala das Sessões, 3 de abril de 1981. -Humberto Lucena. 

LEGISLAÇAO CITADA 
DECRETO-LEI N• 5.452, DE I' DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Da proteção à maternidade 

Art. 391. Não constitui justo motivo.parã. a 'rescisão do contrato de tra
balho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em 
estado de gravidez. 

Parâgrafo único. Não serão permitidas em regulamentos de qualquer 
·natureza, contratos coletívos ou individuais de trabalho restrições ao direito 
da mulher ao seu empreio, por motivo de casamento ou de gl-avidez. 

(Às Comissões de Co,;stitui~ão e Justiça e de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 51, DE 1981 

Dá noJ-·a redação ao§ /'I do artigo 39 da Lei nP 5.988, de 14 de de
zembro de 1973, que regulamenta o Direito Autoral no Brasil. 

O Congre~st;> ~acional deCJ}lta. 

Art. I• O§ I• do artigo 39 da Lein' 5.988, de 14 de dezembro de 1973, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 39 ....................... -.................... .. 
§ }9 Essa participação será de cinco por cento sobre o aumen

to de preço obtido em cada alienação-, em face da imêdiatamente an
terior." 

Art. 29 -ESt8.- iei_entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio. 
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JustifiCação 

Com o advento da Lei n9 5.988. de 14 de dezembro de 1973, 
regulamentou-se o problema do direito autoral no Brasil. 

Mais recentemente, o Conselho Nacional de Direito Autoral, por inter~ 
médio da Resolução nll 22, de 9 de janeiro do ano em curso, regulamentou o 
exercício do .. direito de seqUência" previsto no artigo 39 e parágrafos do cita
do diploma legal, que fixa em 20% (vinte por cento) a participação do artista 
plãstico no lUdo apurado com a revenda de sua obra, 

A citada regulamentação prov-ocou a suspensão de numerosos leilõ~ de 
obras de artes programados para o início do ano, gerando, ainda, insatisfação 
na maioria dos artistas plásticos, teoricamente os beneficiários diretos da me-
dida. 

Marchands e artistas concordam com o f(,lto de que estes últimos devam 
receber direitos JJ.obre-a-ex:ploração de sua obra, mas julgam excessiva a parti
cipação de vinte por cento estabelecida pelo art. 39 da Lei nO? 5.988, de 1973. 

O presente projeto, portanto, reduz para cinco por cento o valor da taxa 
incidente no lucro da comercialização, com o objetivo de, embora preservan
do o direito do autor, impedir a estagnação de nosso mercado de artes. 

Sala das SessõeS, 3 de abril de 1981. -Raimundo Parente 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.988, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1973 

Art. 39. O autór, que alienar obra de arte ou manuscrito, sendo originais 
ou direitos patrimoniais sobre obra intelectual, tem direito irrenunciável e 
inalienável a participar na mais valia que a eles advierem, em beneficio do 
vendedor, quando novamente alienados. 

§ 19 Essa participação será de vinte por cento_sobre o aumento de preço 
obtido em cada alienação, em face da imediatamente anterior. 

(Às Comissões de Constit~ição e Justiça, de Educação e Cultura 
e de Economia.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Os projetes lidos serão 
publicados e remetidos às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Estâ finda a Hora do Ex
pediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Votação, em turno único, do projeto de Resolução n9 172. de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n' 1.258, de 1980), que autoriza o Governo do Estado de 
Mato Grosso do Sul a elevar em CrS 1.785.620.157,75 (um bilhão, 
setecentos e oitenta e cinco m'ilhões, seis~entos e vinte mil, cento e 
cinqüenta e sete cruzeiroS e setenta e cinco centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.259 e l.261J, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici

dade; e 
de Municípios, favoráVel. 

Em votação o projeto. _ _ 
Os Sis_. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.( Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Gastão Miilier (PP---. MT)- $r. Presidente, requeiro verificação 
da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Serâ feita a verificação so
licitada. 

Antes de proceder à verificação requerida, a Presidência irã suspender a 
sessão por alguns minutos a fim- de aguardar a chegada ao plenário dos Srs. 
Senadores que se encontram em seus gabinetes. 

Está suspensa a sessão. 

(A sessão é suspensa às I 5 horas e 30 minutos, sendo ~eaberta às 
15 horas e 35 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estã reaberta a sessão. 
Sendo evidente a falta de número em plenârio, a PresÍdência se dispensa 

de proceder à verificação solicitada, ficando adiada a votação da matéria. 
Pela mesma razão, não serão apreciados os itens 2 a 12 da pauta, cujas 

matérias estão eln fase de votação. 

São os seguintes os itens cuja votação é adiada 

2 
Votação, em turno único, do Proje_to de Resolução n9 177, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer 09 1.273, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) a elevar em 
CrS 315.464.652,36 (trezentos e quinze milhões, quatrocentos e sessenta e 
quatro mil, seiscentos e cinqUenta e dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 
- de Cmistiiuição e- Justiça, pela constitucionalidade e juf'idicidade; e 
- de Munictpios, favorável. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 178, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Pa~ecer n9 1.277, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a elevar 
em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e três mil e 
seiscentos e quà:renta e cinco cruzeiros) o montante de sua divida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.278 e 1.279, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juricidade; e 
- de Municípios, favorável. 

4 
Votação, effi turno único, do Projéto de Résolução n9 179, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como c;onclusão de seu Parecer O"' 1.280, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (RS) a elevar 
em CrS 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o moo~ 
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.281 e 1.282, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
""":"" de Municípios, favorável. 

5 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Lei nO? 180, de 1980 (apresentado 
pela ComiSsão de Economia .corno conclusão de seu Parecer n"' 1.283, de 
1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a elevar em CrS 
2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cru~eiros) o montante de sua dívi
da consolidada tendo 

PARECERES, sob n•s 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição· e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 181, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.286, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em CrS 
1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e cem cruzeiros) 
o montante de sua díVida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n• 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela- constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

7 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 182, de 1980(apre

sentado pela Comissão de Economia cqmo conclusão de seu Parecer n9 1.289 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a ele
var em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, fav.or4vel. 

8 
Votação, em turno único, do Projetro de Resolução n• 183, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.292, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos (GO) a 
elevar em CrS 895.100-,00 (oitocentoS-e noventa e -cinco mil e cem cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidâda; tendo 

PARECERES, sob n•s 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, .pela constitucionalidade e juridicídade; e 
- de Municípios, favorável. 

9 

• Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 184, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n' 1.295, 
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de 1980), que autoriza a Prefeitura Municpal de Dueré (MG) a elevar em Cr$ 
767.700,00 (setecentOs e sesSenta e sete mil e setecentos cruzeiroS) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s !.296 e !.297, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorável. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 189, de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conClusão de seu Parecer n9 1.310, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a elevar 
em CrS 2.909;300,00 (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s !.311 e !.312, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável 

11 

Votação,- em tUrno único, do Projeto de Resolução n9194, de 1980 {apre
sentado pela Comissão de Economia como con.::lusão de seu Parecer n9 1.325, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a elevar em 
Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e tre
zentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob, n•s 1.326 e !.327, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel 

12 

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 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 injuricidade, com voto vencido dos Se

nadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal 
Jurema. 

O Sr. Presídente (Jarbas Passarinho)- Passaremos, pois, ao exame do 
item n9 13: 

Discussão em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n9 78, de 1981), do Projeto de 
Decreto Legislativo n• 35, de 1979 (n• 30/79, na Câmara dos Depu
tados), que aprova as contas do Presidente da República, relativas 
ao exercício financeiro de 1978. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro~a encerrada, sendo a redação final dada 

como aprovada, de conformidade com o art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Redação jmal do Projeto de Decreto Legislativo n• 35, de 1979 
(n" 30/79, na Câmara- dos Deputados). 

Faço Saber que o Congresso Nacioilal aprovou; nos terinos do-art. 44, 
inciso VIII da Constitüíção, e eu, , Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1981 

Aprova as Contas do Presidente da República, relativas ao 
exercfcio financeiro de 1978, 

O CongresSo Niú;íoiiill-àecreta: 
Art. 19 São aprovadas as contas prestadas pelo Senhor Presidente da 

República, relativas ao exercício financeirolde 1978, conforme disposto nos 
arts. 44, inciso VIII e 81, inciso XX, da Con'Stituição Federal, com ressalvas 
aos valores lançados à conta .. Despesas Impugnadas", pendentes de ulterior 
verificação pelo Tribunal de Contas da União: 

Art. 29 Os diversos responsáveis da Administração Direta e lndireta 
que não apresentaram ao Tribunal de Contas da União os balanços anuais re
ferentes ao exercício de 1978, no prazo estabelecido pelo Decreto n9 80.421, 
de 28 de sete~bro de 1977, ficam sujeitos ãs penalidades previstas no art. 53 
do Decreto-lei n• 199, de 25 de fevereiro de 1967, e resoluções daquele Tribu· 
na I. 

Art. 39 O Tribunal de Contas da União tomará as providências cabí~ 
veis para a aplicação das sanções a que se refere o artigo anterior. 

Art. 49 Este Decreto Legislatiovo entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 14: 

Discussão, em turno único, da- Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n• 88, de 1981 ), da Emenda 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 24, de 1980 (n' 2.591, de 
1976, na Casa-de origem), que modifica o art. 649 da Lei n9 5.869, de 
1J de Janeiro de 1973, acrescentando dispositivo que torna impe
nhorável o imóvel rural atê um módulo. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é dada como definitivamente 

aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Redação jinàl da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n? 24, de 
1980 (n' 2.591/76, na Casa de origem), que modifica o art. 649 da Lei •' 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973, acrescentando dispositifiO que torna impenhorável o 
imóvel rural até um módulo. 

Emenda N• I 

(Corresponde à Emenda n• l, de Plenário) 
Dê~se ao inciso X do art. 649 a seguinte redação: 

"Art. 649 ................................................... .. 
X - o imóvel rural, até um módulo, desde que este seja o único de que 

disponha o devedor, ressalvada a hipoteca para fins de financiamento agrope
cuária." 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 15: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n'77 de 1981 ), do Projeto de 
Lei do Senado n' 35, de 1980, do Senador Passos Pôrto, que estabe
lece normas de proteção à Empresa Privada Nacional Proudutora 
de Bens de Capital e de Serviços de Engenharia. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 

discussão. 
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o 

art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Redaçãofinal do Projeto de Lei do Senado nP 35, de 1980, que es
tabelece normas de proteção à empresa privada nacional produtora de 
bens de capital e de serviços de engenharia. 

O Congresso Nacional decreta: -
Art. 19 O apoio do Goveno Federal-a empresa privada nacional produ

tora de bens de capital e de serviços de engenharia se dará em obediência ao 
dispostO nesta Lei. 

Art. 29 Os órgãos federais, bem como as instituições de apoio financei
ro e e_ntidades gestoras de incentivos fiscais, Sete riais e regionais, deverão dar 
prioridade nos processos de associação de capital nacional e estrangeiro: 

I - ao fortalecimento da posição do sócio nacional, que terâ preferência 
na negociação inicial, e a quem serão oferecidos, quando necessário, recursos 
para capitalização, através dos mecanismos oficiais; 

II - ao sócio estrangeiro, que der garantia da abertura da tecnologia ex
terna de processos efou produtos, de forma a possibilitar ao sócio nacional 
obter a efetiva transfefêricia da tecnologia e sua assimilação. 

Art. 39 As pessoas jurídicas de direito público ou empresas sob o seu 
controle, empresas públicas, sociedades de economia mista ou suas subsi~ 
diárias, bem co~o as instituições de apoio financeiro e entidades gestoras de 
incentivos fiscais e outros benefícios, setoriais e regionais, ãdotarão procedi· 
menta de, uma vez identificada qualquer oportunidade de investimento, pro
curar esgotar as possibilidades da participação do setor privado nacional. 

Art. 49 Para a utilização, absorção e nacionalização de tecnologia, as 
entidades mencionadas no art. 29 desta Lei, darão prioridade: 

I - ao aproveitamento da tecnologia existente no Pafs; 
II - à execução, no País, da engenharia b ãsica e processual; 
III -à realização, no País, de toda a engenharia de detalhamento; 
IV - ao maior índice de nacionalização poSsível nas máquinas, inclusive 

componentes. 

Art. 59 A importação de bens de capital, tais como máquinas, equipa~ 
mentes, aparelhos e instrumentos, com redução ou isenção de impostos e ta· 
xas, só poderão ser efetivadas, uma vez comprovada, pelo órgão competente, 
a inexistência de similar ejou capacidade de produção naciOnal. 
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Parágrafo único. O disposto neste artigo-~fplicar-se-á também à contra
tação de serviços de engenharia. 

Art. 6~' Na execução de projetas de interesse de empresas ejou órgãos 
oficiais, mesmo amparados por fiitanciamentos externos, adotar-se-á a obri
gatoriedade de determinar primeiro o montante do fórneciment_o de equipa
mento pela indústria nacional, realizando, em seguida, licitação internacional 
ou outra forma de negociação, para a parcela a ser adquirida no exterior. 

§ 19 O montante do fornecimento de equipamento pela indústria nacio
nal será determinado pelo exame, por órgão competente, de existência de si
milar nacional efou capacidade de produção nacional. 

§ 29 Nos casos de consórcios para fornecimentos; dar-se-á preferência 
àqueles sob a liderança de empresas nacionais, às quais deverá ser confiada a 
posição de contratante principal. 

Art. 79 Os órgãos e entidades da administração federal, direta e indire
ta, somente poderão importar diretamente ou adquirir no País, arrendar ou 
locar bens de capital de origem externa, tais como máquinas, equipamentos, 
aparelhos e instrumentos, uma vez comprovada, pelo órgão competente, a 
inexiStência de similar ejou de capacidade de produção nacional. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplicar-se-á também à contra
tação de :serviços de engenharia. 

Art. 89 A política a ser a dotada na área de bens de capital e de serviços 
de engenharia, deve;rá compreender, basicamente, os seguintes princípios e 
normas: 

I -os órgãos mencionados no art. 29 desta Lei e outros com atribuições 
legais da mesma natureza, quando da anâlise e aprovação de projetas, deve
rão observar um equilíbrio a fim de evitar, de um lado, o monopólio, e, de ou
tro, o excessivo número de empresas na mesma linha de produção, visando 
uma relativa especialização e a obtenção de um adequada grau de compe-
tição; -= -

II - a diretriz eStabelecida no inciso anterior deverã ser seguida pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento Económico- BNDE, no apoio e parti
cipação em financiarriento,- e pela AgênCia Especial de Financiamento 
Industrial- FINAM E, no credenciamento de fornecedores, bem como pelas 
empresas oficiais setoriais compradoras, inclusive as pessoas de direito públi
co .ou empresas sob seu controle, empresas públicas; sociedades de economia 
mista ou suas subsidíãrias; 

III -o Poder Executivo promoverá e incentivarA todo esforço pela pro
gressiva nacionalização de componentes. 

Art. 99 O disposto nesta Lei será aplicado aos órgãos da administração 
direta e indireta dos Estados e dos Municípios nos seus projetas que .tenham 
amparo e participação do Governo FederaL 

dias. 
Art. lO. Esta Lei serâ regulamentada no prazo de 180 (cento e oitenta) 

Art. II. 
Art. 12. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 16: 

Discussão, em turno único, da Redação filial (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n9 69, de 1981), do projeto de 
Resolução n9 175, de 1980, que autoriza a Prefeitüra Municipal de 
Nova Era, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 19.132.400,00 
(dezenove milhões, cento e trinta e dois mil e quatrocentos cruzei
ros) o montante de sua divida consolidada. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a redação final dada 

como aprovada, de conformidade com o art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

P a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução nP 175, de 1980. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 

VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 
RESOLUÇÃO NP , DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Era, Estado de Minas 
Gerais. a elevar em Cri 19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e trin
ta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dfvida conso
lidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. l'? ~a Prefeitura Municipal de Nova Era, Estado de Minas Gerais, 

nos termos do art. 2P da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Sena
do Federal, autorizada a elevar em Cr$ 19.132.400,00 (dezenove milhões, cen
to e trinta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor; junto à 

Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente fi
nanceiro do _Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à construção 
de 100 (cem) unidades habi~aCionais de interesse social e à execução das obras 
de infra-estrutra necessárias, naquele Município, obedecidas as condições ad
mitidas 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)- Esgotada a matéria cons-
tante da Ordem do dia. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quero inicialmente, agradecer a V, Ex• pela oportunidade que me dá de 
falar neste instante, jã que não pude fazê-lo pela Liderança do meu Partido. 

Sr. Presidente, o dia de hoje ê de alegria para todos nós, com a posse da 
nobre Senadora Laélia de Alcântara. 

Trago ao Senado Federal mais um fato lamentâvel. Ainda há poucos 
dias, desta tribuna, o Senador Roberto Saturnino lembrava o" atentado sofri
do pelo Deputado Marcelo Cerqueira. 

Ontem, secretariando os trabalhos dÔ Presidente Passos Pôrto no Con
gresso Nacional, que substituía V. Ex•, escutava eu o Líder do meu Partido 
falar sobre o atentado e, em seguida~ o Líder do Governo. 

E hoje, Sr. Presidente, comunico à Casa que nesta madrugada, por volta 
de 3 horas, a Arte Gráfica Americana, na rua Leôncio de Albuquerque, n9 34, 
no Bairro da Saudade, no Rio de Janeiro, de propriedade de Dimas Perrin, 
ex-vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e nosso companheiro 
da Comissão Exec_utiva do PMDB mineiro, esta grãfica sofreu um atentado, 
sendo destruídas as mãquinas e danificado o prédio, inclusive com estilhaços 
atingindo a vizinhança. 

Sr. Presidente, eu tive a oportunidade, na companhia de V. Ex'~ numa vi
sita protocolar, de ir ao Senhor Presidente da República, pela primeira vez, e 
depois daquela conversa de praticamente 12 minutos com Sua Excelência, saí 
dali certo de que encontrava, independente de nossa posição politica diferen
te, dos nossos métodos de ação diferentes, encontrava a sinceridade de um 
homem que dizia, sobretudo aos Senadores de Oposição, que gostaria de ou
vir verdades _como ele também gostava de dizer verdades. 

Vi nele um homem interessado na redemocratização deste País, mas não 
é possível que o Bras.il continue assistindo, quase que diariamente, a atenta
dos como este que sofreu_.__nesta madrugada, a Arte Gráfica American~. 

E nós, Senadores da República, ficamos a meditar se não chegará o dia 
em que, diante das ruínas causadas por essas bombas, tenhamos que elevar a 
nossa voz a Deus e pedir: Deus salve as nossas casas. 

Não é possível, Sr. Presidente, com os órgãos de segurança que este País 
mantém, se permitam ainda atentados como este. E veja, Sr. Presidente, a iro
nia dos fatos; essa Arte Gráfica Americana, do nosso companheiro Dimas 
Perrin, havia negado um pedido para que a Tribuna da Imprensa, que havia 
sofrido hã poucos dias um atentado dos mais deploráveis, fosse editada na 
sua-grãfica, exatamente temendo que isso viesse acontecer. E eis Que, nesta 
madrugada, Dimas Perrin vê a sua gráfica praticamente ir pelos ares. 

Sr. Presidente, tenho a impressão de que as nossas palavras perder-se-ão 
no Plenãrio do Senado, que a nossa revolta talvez seja compreendida pelos 
nossos pares, que nossas palavras não penetrarão na sala de trabalho do Se
nhor Presidente da República. E só o Senhor Presidente da República, só ele, 
creio eu, poderá com a sua autoridade cobrar dos órgãos de segurança, 
cobrar efetivamente do Sr. Ministro da Justiça, um fim a esses atentados. Se 
não um firri, pelo menos a identificação desses que teimam em intranqüilizar 
a Nação brasileira. 

O Sr, Aloysio Chaves (PDS - PA) - Permite V, Ex• um aparte'? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG) -Com muito prazer. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Nobre Senador Itamar Franco, 
como V. Ex•, nós repudiamos esse e qualquer atentado que seja deflagrado 
neste País c_ontr~ bens, con!ra o patrimônio de entidades ou de empresas ou 
contra pessoas. Se o objetivo, dissimulado, oculto para alguns, para outros 
ostensivo, é criar dificuldades ao processo da abertura democrática, eu repeti
rei, então, respondendo pela Liderança do PDS, que esses atas tresloucados 
não a impedem, não a frustram antes a consolidam, porque une a todos nós, a 
partir do Senhor Presidente da República, no esforço de combater esses aten
tados, e de estancar esta onda que não pode se espraiar pelo País, porque se 
isso ocorrer ela atingirá a todos nós, afetando de maneira profunda e irreme
diâ v e! a sociedade brasileira. 
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O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Agradeço o aparte de 
V. Ex', Senador Aloysio Chaves. V. Ex• é um homem sincero, um homem 
como nós outros, que deseja o primado do direito e respeito da lei. 

Mas veja o Senado que a todo instante ocupamos a tribuna; hoje é o re
presentante de Minas Gerais, ontem foi o rCPreseritante do Rio de Janeifo; 
ontem foram as bancas de jornais e outro jornal. Ainda agora,- um colega, 
nesta Casa, está sob proteção. Não é possível, prezado Líder, que o Governo 
não tenha uma explicaçãO para esses atentados. Hâ B.queles que estão hoje 
submetido à Lei de Segurança Nacional, sindicalistas, professores, estudan
tes, inclusive na minha Cidade de Juiz de Fora, "t.Im COronel reformado do 
Exército Nacional. Esses estão sob o império da Lei de Segurança Nacional, 
mas contra esses homens, ou contra essas figuras possivelmente encapuzadas, 
que agem na calada da noite, nós não conhecemos a não ser palavras como a 
de S. Ex• o Sr. Ministro da Justiça, que ainda hoje diz nos jornais: .. A abertu
ra estã assegurada". Como se dependesse dele, Ministro da Justiça, apenas di
zer ao povo brasileiro que a abertura, neste instante, estã assegurada. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG):... Ouço V. Ex• com muito 
prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS ~ BA)- O Senador Aloysio Chaves já 
falou pela Liderança do meu Partido, mostrando o repúdio que todos nós te
.nos a esses a tos terroristas. Gostaria- de aparteã-lo, Senador Itamar Franco, 
para abordar dois pontos. Em primeiro lugar, que V. Ex' está repondo a ver
dade dos fatos, porque estando no meu gabinete, eu tive a oportunidade de 
através do alto-falante, ouvir um parlamentar na Câmara dás Deputados di
zer que este atentado era decorrente do fato dessa impressora ir imprimir a 
Tribuna da Imprensa e V. Ex• repôs a verdade, dizendo que ela havia se nega
do a imprimir a Tribuna da Imprensa. Em Segundo lugar, para dizer a V. Ex' 
que não podemos culpar o Governo por não ter ainda conseguido descobrir 
os autores deste atentado. Eu poderia citar um fato ocorrido na minha 
família. Quando meu pai era MiniStro de Estado, -Ministro das Relações Ex
teriores, a nossa casa também sofreu um atentado, uma bomba colocada de
baixo da janela onde dormia minha mãe. A bomba explodiu, destruiu uma 
parte da casa, os vidros do quarto onde ela estava pernoitando. Meu pai era 
Ministro de Estado, e até hoje não se soube quCrii- fez esse atentado. E V. Ex' 
há de convir em que houve o maior interesse em descobrir os culpados. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Senador Jutahy Maga
lhães, Iamentâvel, sob todos aspectos, o fato relacionado por V. Ex• V. Ex' 
pega esse exemplo, exemplo triste, que foi essa bomba colocada na sua casa, 
na residência de seus pais, para' trazer, como enfoque nesta tarde, que aquele 
atentado, não descoberto até hoje, significaria que poderíamos, não digo as
sistir tranqt.Iilamente, mas pelo meno-s- cobrar efetivamente das nossas autori
dades, pelo menos- abro aqui uma oração- intercãlada- pelo menos uma 
desculpa pelo que tem acontecido neste País-. V. Ex' diz que aquele atentado 
não foi descoberto, como a dizer que esses outros não serão descobertos e não 
serão ... 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Não estou falando isto. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- V. Ex• não o está decla
rando, mas praticamente até desanima o representante de Minas Gerais que 
estã na tribuna, ao dar o exemplo, porque o que ac-onteceu exatamente não 
foi apurado. Se foi apurado, não se cOnseguiu ideOtifiCB.r ... 

o Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Se V. Ex•perliiíte, estou apenas 
declarando que não aceito que se inculpe o GOverno de- nã-o estai- querendo 
apurar. Dei o exemplo ao contrário, que, sendo Ministro de Estado a vítima 
do atentado, não seria cabível admitir que o Governo não teria tido interesse 
de encontrar o culpado. 

O SR.IT AMAR FRANCO (PMDB- Md) :.._ J; verdade, Excelência. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Infelizmente, existe, na realida· 
de, isto: é inegável a dificuldade em se apurar esses fatos. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG).....: Ainda bem que V. Ex•, 
Senador Jutahy Magalhães, não diz que essas bombas foram lançadas pores
ses homens mesmos, porque, ainda hã poucos dias, vimos uma autoridade 
deste País declarar que o atentado à Tribuna da Imprensa, por incrível que pa
reça, poderia ter sido realizado pelos próprios- trabalhadores desse jornal. 

O Sr. Eve/ásio Vieira (PP - SC) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR.ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Pois não. Ouço o aparte 
de V. Ex', nobre Líder Evelásio Vieira. 

o Sr. E~·elásio Vieira (PP--=- SC)- Nob-reserúiciDrit3iilii-Fran-cO;-o 
Brasil atravessa a pior fase dos seus últimos 50 ários. SitUãçãõ difícil nO ·cam
po social, no campo econômico, no campo polítiCo. Só poderemos sair dessa 

situação com a solidariedade e a compreensão de todos. Só poderemos 
reabilitar-nos_ dentro de uma tranqUilidade, vivendo em paz. Exatamente 
quàndo o Brasil precisa, a sociedade brasileira precisa desta tranqUilidade, o 
terrorismo volta a se projetar. No ano passado a escalada do terrorismo foi a 
um ponto tal que o Presidente da República tomou, através da palavra, uma 
atitude enérgica. o· terrorismo cessou. Ressurge agora. Ontem foi o jornal 
Tribuna da Imprensa, totalm_ente destruido, em seguida, a residência de um 
parlamentar; o Sr. Senador Alberto Si! vã é ameaçado; _agora essa grâfica no 
~io de Janeiro. O que nos surpreende é que o Governo, dispondo de tantos 
recursos para atuar nessa ãrea, ~ão tenha ainda nenhuma pista. Isto é que nos 
causa surpresa. Não vamos responsabilizar o Senhor Presidente da Repúbli
ca, mas causa surpresa a todos, esses atos de terrorismo acontecerem, se suce
derem e não se ter nenhuma pista. Isto é de surpreender. Alguém, com muita 
força neste País, estã interessado em tumultuar. Precisamos de tranqUilidade. 
É preciso que o GoVerno aja com rapid~z, identifique os terroristas, para po~ 
dermos ter tranqUilidade neste Pais, podermos produzir e sair das dificulda~ 
des em que nos encontramos. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Prezado Líder do Parti
do Popular, Senador Evel~sio Vieira, lqnge de nós- e nem foi, evidentemen
te, a intenção de V. Ex'- responsabilizar o Senhor Presidente da RepúbÍica. 
No entanto, estamos achando que, na seqUência desses atentados- não sei 
nem se hã um elo de ligação entre esses atentados- nessa seqUência de aten
tados a que a Nação brasileira assiste neste instante~ talvez exatamente pela 
sua autoridade de Presidente da República, talvez, pela sua identidade com o 
processo de abertura neste País, que ninguém lhe nega, nem nós outros da 
Oposição, é que talvez esteja faltando uma ação mais enérgica do Senhor Pre
sidente da República. 

Não é possível, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Hoje uma pequenagrãfi
ca, amanhã - repito - as nossa próprias casas ou a própria integridade flsi
ca de um senador da ~epública. 

O Sr. Henrique Santíl/o (PMDB- GO)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Não diria- como al
guns falam - que são os donos dessas gráficas, os donos das bancas e donos 
dos jornais que estejam jogando essas bombas, porque seria muito triste. Re
cordaria aqui o .. Diãrio" de Joseph Goebbels. No seu último '"Diãrio", de 
1945, publicado pela Editora Nova Fronteira, Goebbels, numa das pãginas, 
zombava dos americanos, dizendo da ironia do povo americano, porque, na~ 
quele instante, nas ruínas da Catedral de Colônia, eles fa:.âam uma prece e, 
após essa prece, cantavam em coro '"Deus Salve a Amêrica". Joseph Goeb
bels, ironicamente, lembrava esse fato: que naquela Catedral em ruínas, pu
dessem os americanos estar naquele instante rezando sob as ruínas que eles 
mesmos haviam causado e, em seguida, dissessem ~'Deus Salve a América". 

Não posso acreditar, Sr. Presidente, que haja Goebbels neste País que 
entendam que essas ruínas sejam causadas: a bomba na casa do Deputado 
Marcello Cerqueira, por ele mesmo; a bomba hoje na gráfica do nosso com
panheiro Dimas Perrin tenha sido lançada por ele mesmo; a bomba na Tribu
na da Imprensa, pelos seus empregados ou pelo Jornalista Hélio Fernandes; 
nesta seqUência ... Senão, realmente não chegaríamos ao fim dessa cadeia. 

Sr. Presidente, antes de terminar esta parte, ouço o nobre Líder Senador 
Henrique Santillo. 

O Sr. Henrique Santilo (PMDB..,... GO)- Nobre Senador Itamar Fran· 
co, concordo plenamente com V. Ex': nós todos estamos muito preocupados. 
Não apenas os homens públicos ligados à Oposição. Estou certo também, to
dos aqueles que integram o PDS neste Cong-resso Nacional. Concordo plena~ 
mente que a impunidade, acrescida de declarações dúbias de representantes 
autorizados do governo, é que tenha levado a essa escala, ou pelo menos à 
ampliaÇão dessa esc3.1ada, que preOcupa a tOdos nós, a :Nação toda a impuni· 
dade- são fatos ocorridos hã bastante tempo; na verdade, os primeiros aten· 
tados não foram os atentados à OÂB; à Câmara dos 'vúeadores. Tivemos ou
tros que precederam esses atentados violentos, e, ao mesmo tempo, decla
rações, por exemplo, como a do Ministro da Marinha, no ano passado, logo 
após o atentado à OAB, qUe tirOU a vidã -de uma brasileifa, dizen-do S. Ex• 
que aqueles atentados tanto poderiam ser da direita quanto da esquerda, 
quando sabemos, todos os indícios, mas todos mesmos, fazem a Nação con
cluir que são atentados da extrema direita, e ainda acrescido da declaração do 
General Ayrosa,_ agora, hã poucos dias, pela televisão, a milhões de brasilei
ros. Sabemos perfeitamente, primeiro: rião é lógico pensar que haja alguém 
diretamente ligado a este Governo que esteja perpetram esses atentados. Não 
ê lógico, e política tem lógica. Não é lógico pensar~se isso. Todos os indícios 
levam a concluir que são ele_111entos da extrema direita e qu~ têm certa articu
lação, porque esse último ateD.tado à Tribuna da Imprensa leva-nos a concluir 
que são vãrias pessoas que -estão· pa!ÍiciparldO desse processo, e hã uma sofis
ticação, como demonstram os atentados à OAB e à Câmara dos Vereadores 
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do Rio no ano passado., Hã uma sofisticação, que um ou dois celerados não 
conseguiriam levar adiante. Então, hã uma certa articulação nisso tudo. A 
mim me parece que o Governo tem condições de apurar isso mas está temen~ 
do ter de punir alguns filhos que se-estão desgarrando, alguns filhos que estão 
querendo retornar à escuridão do totalitarismo neste País. O Governo deve 
ter todos os indícios, deve ter condições de apurar isso aí com a máxinia ur~ 
gência, mas se tem mantido numa posição dúbia, ambígua, que tudo nos leva 
a crer, na verdade, num temor de apontar à Nação filhos seus responsáveis 
por esta articulação nefasta à Nação e ao processo de conquista democrática. 
Acho, inclusive, que o regime tem uma certa responsabilidade direta por isso. 
Nosso regime é ambíguo, é híbrido, eu diria é: até mesmo andrógino,_é um re
gime que não é de transição, porque na verdade ele tanto pode progredir 
quanto retroceder; não é um regime capaz de, claramente, com bastante cla
reza, com cartas na mesa, estabelecer um processo de democracia plena no 
País. E um regime ambíguo, que tanto pode ir para a frente quanto podere
tornar, leva a estimular determinados grupos totalitários a agir pela violência. 
Solidarizando-me com V. Ex', com o proprietário desta gráfica, Sr. Dimas 
Perrin, também, ao mesmo tempo, quero dizer que não foi ele o único atingi
do, e sim, mais uma vez, a sociedade brasileira. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Agradeço o aparte de 
V. Ex•, nobre Líder Henrique Santillo, e transmitirei, se V. Ex• me permite, 
ao nosso companheiro Dimas Perrin, a solidariedade do Partido do Movi
mento Democrático Brasileiro. 

Sr. Presidente, vou agora dar continuidade ao que ]fie dispunha nesta 
tarde, quando fui obrigado a relatar o fato deplorável contra a empresa Arte 
Grâfica Americana. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
"Um povo faminto não atende Razões, nem se Pacifica com a Justiça, 

nem tampouco se dobra ante a Súplica". SENECA. De Brevitate Vitae, I, 18. 
Reconheceu o Senhor Presidente da República, perante a Comissão Exe

cutiva do seu próprio Partido, há poucos dias em São Paulo, que "o grande 
problema do Brasil, hoje, é dar comida para a população". 

Enfatizou, igualmente, o Presidente Sandro Pertini, em sua mensagem de 
fim de ano aos italianos (1980), o problema da miséria, salientando que em 
1979, dezoito milhões de crianças morreram em todo o mundo. Disse agrava
do pela angústia, que esse "morticínio de inocentes" pesa sobre a consciência 
de todos os povos. 

Mencionou,- a-seguii;-O-prcsidente it-al-iano as q-uanti-as-gasta-s--em arma
mento, mostrando que poderiam elas ser empregadas para aliviar a fome e a 
miséria. 

Em verdade, também no ano de 19.80 continuamos a assistir ao comércio 
desenfreado de armas, convencionais ou não. As vendas realizadas pelos 
E.E.U .U ., por exemplo, alcançaram a cifra recorde de mais de quinze bilhões 
de dólares (ano fiscal com término para setembro de 1980). 

Recorde-se que o Presidente Carter prometeu conter tal difusão, em 
1977, quando as vendas totalizavam aproximadamente nove bilhões. 

Em 1978, a indústria bélica americana faturou cerca de onze bilhões e, 
em 79, treze bilhões de dólares, tendo como principais clientes a Arábia Sau
dita, o Egito, a Grã~Bretanha. 

A Inglaterra adquiriu mísseis "Tridentes" - lançamentos por submari
nos - visando renovar seu arsenal de armas nucleares. 

Ensarilhemos as armas para lembrar que o Relatório da Organização de 
Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO) coloca em relevo a 
existência de ••um estado de alerta generalizado", face a deterioração das dis
ponibilidades de grãos. 

O ano agrícola de 80/81 acusou que a média de aumento da produção foi 
de apenas 0,2%, contra um crescimento de 1,8% da população mundial. 

Um relatório preparado pelo ConSelho de Qualidade Ambiental e pelo 
Departamento de Estado Americano mostra quC a produção mundial de ali
mentos estâ projetada para aumentar 90% nos trinta anos que medeiam 1970 
e 2000. Fato que se traduz num aumento global uper capita" de menos de 
15% no mesmo período, indo a maior parte para os países que já têm consu
mo de alimentos, por cabeça, relativamente alto. 

Na medida em que o consumo uper capita" no Sul da Ásia, no Oriente 
Médio e nos países menos desenvolvidos da África, por exemplo, terâ um es
casso aumento ou, em verdade, declinará espera-se, ao mesmo tempo e em 
contrapartida, que os preços dos alimentos dobrem. pelo menos. 

Segundo, ainda, este Relatório, a população mundial crescerá de 4 bi
lhões de habitantes em 1975 para 6,5 bilhões em 2000, o que equivale a um 
aumento de mais de 50%. A taxa de crescimento se reduzirá apenas marginal
mente, de 1,8% ao ano para 1,7%. Em termos de números absolutos, a popu~ 
lação crescerá em maior rapidez no ano de 2000, em relação ao tempo de ho
je, com o acr~cimo de 100 milhões de habitantes-ano, contra 75 milhões de 
habitantes-ano cm 1975. 

Cabe aqui uma conclusão seriissima: 90% desse crescimento ocorrerá nos 
países mais pobres. 

A importância dos alimentos é mostrada pelo Secretário de Agricultura 
do Presidente Ronald Reagan. Jolin Block, segundo noticiário da imprensa 
(Estado de S. Paulo (11-l-81) que, acentua: .. Acredito que o ali~n:ento é, ago~ 
r a, a maior arma que temos para conservar a paz no mundo". 

Ao se confirmar tal propósito, no exercício do Governo Reagan, teremos 
o alimento, mã.is uma vez, como faior ·de alta importância nas relações inter
nacionais. 

Recorde-se, neste passo, que mesmo mantendo reféns, o Irã continuou 
recebendo gêneros alimentícios dos Estados Unidos, porquanto, sabiamente, 
o Governq Carter não concOrdou incluir no elenco dos boicotes, em repre
sália as atitudes daquele País, o corte do fonecimento dessa vital mercadoria. 

E, aqui, Sr. Presidente, leio, ainda hoje, que _o governo americano preten
de, mesmo cortando a ajuda à Nicarágua, manter a ajuda em gêneros ali
mentícios e, pretende, também, dar a mesma ajuda, já, ao que parece, dentro 
da política do novo governo americano, ao governo da Polónia. 

Entre nós, o Secretário Especial de Abastecimento e preços do Minis
tério do Planejamento, Sr. Ci:trlos ViaCaVa, ou melhor, ex-Secretário, já que 
Sua Senhoria transfere-se para a Secretaria-Geral do Ministério da Fazenda, 
declarou que o custo de alimentação apresentou, no ano de 1980, um aumen
to de 85% em relação a 1979. Neste índice- diz ele- estão contidos todos 
os preços dos produtOs de alimentação. e mais que o custo de alimentação. 
Ficou abaixo do que se diz freqUentemente da inflação de 100%. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sem comentários ... 
-Em Belo Horizonte, os preços aos consumidores subiram 108,6%, em 

1980. 
SegUndo o Instituto de PCsquisas Económicas e Administrativas de Mi

nas Gerais, o custo de alimentação subiu 110% (produtos farmacêuticos 
123,4%; produtos não alimentares 89,6%; serviços públicos e de utilidade 
pública 89,5% (JB- 9.11.81). 

No Brasil, a deficiência nutricional é claramente revelada pelo .. deficit" 
calórico. Há, pois- segund<;~ 0-s tácnicos -, uma insuficiência quantitativa 
da ingestão de alimentos, face ao baixo poder aquisitivo de grande parte da 
população: 

Os dados do ENDEF (Estudo Nacional de Despesa Familiar) de 74/75, 
mostram que nas áreas metropolitanas, com exceção de Porto Alegre, somen
te ·farnflia-s-·que pe-rcebia-m -m-ms-de 1-saiâtlo- mínimo ~~-p-er--cãpita11 , atingiani o 
volume médio de consumo alimentar do Brasil que foi de 1038 gramas 
diárias

1 
por pessoa. - -

E aqui chamo a atenção do nobre Senador Agenor Maria, que tem deba
tido por isso. 

O consumo nas cl.as~ de dispêndio familiar até 0,2 salário mínimo, por 
mês, atingíu nível de 50% ou até abaixo desta média, excluindo as Capitais de 
Curitiba e Porto Alegre. A média de 1038 gramas é sumamente baixa. 

Recordemos, aqui, o que constatou o professor Fernando Nóbrega, 
Chefe do Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina. E vale a 
pena, Sr. Presidente, lembrar o que disse o prefessor Fernando Nóbrega; em 
agosto passado, no curso de sua conferência na sede da LBA sobre a "Si
tuação Nutricional da Criança Brasileira": 

Disse o eminente professor: .. 0 brasileiro começa a se desnutrir no úte-
ro". 

·~o Relatório do Banco Mundial sobre Recursos Humanos no Brasil 
(1975) acrescenta: face às estimativas, em todo o Brasil, somente 38,8% da po~ 
pulação atinge o nível de consumo calórico de baixo padrãQ ~stipulado pela 
FAOfOMS." Somente, Sr. presidente, 38.8%. 

Evidente, pois, a existência de acentuada e significativa diferença entre-as 
áreas urbanas e rurais. 

Áreas urbanas existem no Nordeste com apenas 8,5 da população no 
nível de consumo adequado; e áreas rurais da mesma Região do Nordeste 
com 69,9. 

Aassinale-se, por importante, que 17,3% da população total do País pos
suía "deficit•• superior a 400 calorias "per capita'•/dia, ou seja, um déficit mé
dio de 543 calorias/dia. Na Região Nordeste, 30% da população apresenta 
deficiência acima de 400 calorias num total de 32 milhões de habitantes. 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG) - Com muito prazer. 

O Sr. Aberto Silva (PP- PI)- Estou ouvindo com atenção os números 
que V. Ex• estâ trazendo à Casa nesta tarde, sobre o déficit de alimentação do 
povo brasileiro, e também citando o déficit mundial. Gostaria de trazer um 
testemunho a V. Ex•, provando que isto não seria dificil. Ao mesmo tempo, 
quero aqui fazer uma referência ao que os jornais já anunciam, sobre a possi
bilidade de se ter instrução pré-escolar no País a partir de determinadas medi-
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das que estão sendo estudadas. Fiz uma experiência no meu Governo, Sena
dor Itamar Franco. Nós captamos esse tipo de.pobreza e de deficiência nutri
cional em populações carentes da capital do Piauí e chegamos a uma conclu
são: de que, por exemplo, a classe mais pobre, a que menos poder aquisitivo 
tinha na ocasião da pesquisa_ era a das lavadeiras, profissão que existe bastan
te no Nordeste, porque parte dos que podem mandam lavar roupa. h uma 
profissão. Mas, o salãrio:de urrii família de lãvaâeira em 1971, de toda a 
família, era de seienta cruZeiros por mês, quandO o salário-mínimo era dedu
zentos; -quer dizer, quase um terço do salário-mínimo. FizemOs uma experiên
cia que foi talvez-ímpar rio Pais. Se não me engano~- o Miriistro da Saúde fez 
um relatório, dizendo que era a experiência maiS válida que se tinha feito no 
País. Nós demos uma ferramenta de trabalho às lavadeiras; se elas lavam com 
água e precisam de energia, para passar, nós delnos água e energia a um custo 
mínimo, em lavanderias públicas e nessas lavanderias existiam três insta
lações paralelas: uma creche para as crianças de menos Ue um ano, um mater
nal e jardim de infância para os que estavam entre um ano e seis anoS, e natu
ralmente a nutrição às gestantes, que eram as próprias lavadeiras. O resultado 
dessa experiênCia, em quatro instalações dessas na capital do Piauí e mais ou.: 
tras no interior, foi o seguinte, Senador- isso ·com acompanhamento cientí
fico de nutricionistas de renome nacional: é que a partir do ventre materno 
começa a desgraça dos que não podem se nutrir. E entre zero ano e seis anos, 
nós temos a possibilidade dos delinqUentes em potencial por deficiência ali
mentar, por impossibilidade dos pais. As que têm a felicidade de jâ estar na 
escola no curs_o primârio, têm a merenda escolar, que ê um suplemento ali
mentar da maior importância no País. Mas, entre zero e seis anos, grande 
parte da população brasileira está sem comer, e as mães que estão gestantes, 
com um salário desses não podem se alimentar convenientemente. O resulta
do, em dois anos de experiência, Senador Itamar Franco, foi que meninos que 
não andavam, e não eram doentes, comeram e andaram; surdos, deficientes 
de visão e vãriéis outras doenças foram pesquisadas nessa eXperiência ímpar 
que foi feita lá no Pia ui, que deu como resultado que é possível uma ação des
se tipo, vamos dizer, disciplinadamente, não por exemplo através de um ór
gão de instituiçãO para nutrição-; COmo INAN e oUtros. Acredito que esse não 
é o caminho. O ideal Seiia que, cOmo a· educação no País a partir de 7 anos é 
uma obrigação do Governo, também fosse obrigação do Governo atender às 
famílias que tivessem filhos entre zero e um ano de idade com institutos ma
ternais onde uma merenda escolar fosse dada à mãe e à criança de zero a 6 
anos._ Quero aproveitar esse testemunho no discUrso que muito bem coloca V. 
Ex• nesta tarde para dizer que aquela experiênCia piauiense poderia ser segui
da, aproveitada, porque, ao que sei, essas lavanderias foram fechadas e todo 
aquele esquema de trabalho, que custou tanto amor e tanto sacrificio de tanta 
gente que achava que aquilo dava certo, foi simplesmente relegado a plano se
cundário e eliminado como inconveniente. Acho que aquela experiência po
deria ser aproveitada num plano global do Governo p·ara a instrução no País 
e para a nutrição, simultaneamente, acompanhando um plano dessa nature
za. Era o que- tinha a dizer a V. Ex' 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Senador Alberto Silva, 
o aparte de V. Ex• neste relato demonstra a sua experiência de governo, e é la
mentável que essa experiência tenha sido abandonada. Mas eu diria até, neste 
momento, ao Senado Federal que tenho certeza de que, com seu retorno ao 
Governo do Piaut; v-:--Ei•, por certo, continuará trabalhando neste sentido. 

V. Ex• no seu aparte destacou um fator muito importante, que foi exata
mente essa relação direta que hã entre o que a pessoa recebe e quantidade de 
alimentos que ela absorve. Evidentemente, nós não diremos nem que seja 
uma relação matemática, m-as é realmente uma relação que poderíamos deter
minar como um fator mais sério: a quantidade de alimentos absorvidos neste 
País está na relação direta do que se percebe em vencimentos, sobretudo nas 
camadas mais pobres. 

Mui to obrigado a V. Ex• 
E continuo, Sr. Presidente: 
Para os técnicos, o·consumo de alimentos vãí sC computar tendo em vista 

as características locais definidas, diferentemente dos hábitos de consumo em 
vestuário, lazer, etc. 

Ao se proceder a estudo do consumo alimentar das diversas regiões bra
sileiras, verificamos que as diferenças nos alimentos de maior cofttribuição 
calórico-protéica são quantitativas, determinadaS pelo ••montante de recursos 
disponíveis para alimentação, como conseqUência das diferenças de renda fa
rTiiliar". 

Foi exatamente parte do aparte do Senador Alberto Silva, Sr. Presidente, 
quando S. Ex• mostrou que a diferença de renda familiar detéimina a desnu
trição. 

Ainda de acordo com o ENDEF. fica-se sabendo ouc os nri:ncinai" ali
mentos no aparte catórico-protéico do brasileiro sãb-: -.ar~o-;, ~f~ijã~: ~~~-;. 

açúcar, pão, óleo, farinha de mandiOca, fubá e leite, que participam com 62% 
do aparte calóricó e 64% do aparte protêico. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO(PMDB-MG)- Poisnão.Ouço o aparte 
de V. Ex• 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Nobre Senador Itamar Franco, 
em 1976, apresentei um projeto, tomando por base o salário-familia, pois, por 
incrível que pareça, o salário-fa-mflia é superavitário na Previdência Social. 
Esse projeto tinha como fundamento um salário-família proporcional. Na 
proporção em que o pai de um garoto ganhava mais, o menino fazia jus a um 
salário~farriília menor e, na proporção em que ganhava menos, o menino fa
zia jus a um salário-família maior. Se o pai de família fosse um assalariado 
ganhando um salário mfnimo, ele teria, até 3 filhos- não poderia ser mais de 
3 filhos, justamente para controlar o problema da natalidade - um salário
família máximo, para que aquele operário que trabalha tivesse condições de, 
com o salãrio-família maior, resolver o problema do seu orçamento domésti
co. O que acho incrível neste País é que o indivíduo- e é mais de 70% da po
pulação que ganha salário mínimo trabalha e o filho passa fome. Hoje, esta
mos no Nordeste com 50% dos filhos de operários com carência alimentar. E, 
por incrível que possa parecer, no Rio Grande do Norte nós temos um único 
hospital. Esse sanatório fica localizado em Natal para atender a todos os 
problemas de tuberculosos do Estado. Quando o tuberculoso vai para o sana
tório, consegue tomar os remédios e se alimentar bem, ele fica bom. Quando 
ele volta para as suas origens, mesmo que leve remédios, ele torna a ficar tu
berculoso, porque volta a passar fome, e aí o sanatório não recebe mais o 
reincidente. E não recebe, sabe por que, nobre Senador? Porque não tem es
paço físico para acumular centenas de milhares de tuberculosos reincidentes 
que tem no Rio Grande do Norte. O problema é esse, que S:rita à consciência 
maior da Nação; é um atentado contra a própria segurança nacional. Estou 
há 6 anos dizendo isso aqui e estou cansado; estou cansado porque não vi, até 
hoje, nenhuma providência objetiva no sentido de resolver esse problema. 
Corigratulo-me com V. Ex•, mas digo sinceramente, eu estou cansado. Muito 
obrigado. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Nobre Senador Agenor 
Maria, nós outros já estamos acostumados, às vezes, com esse desalentô de V. 
Ex•, mas V. Ex• é um homem de fé e ainda nesta semana várias vezes ocupou 
aquela tribuna, como sempre, chamando a atenção das autoridades brasilei
ras para os problemas, sobretudo no seu enfoyue de ordem social. 

Mais uma vez, o representante de Minas Gerais se curva com respeito ao 
representante do Rio Graride do Noite que tem engrandecido esta Casa. 

E continuo, Sr. Presidente: 
O feijão e o arroz participam com 29,4% do índice calórico e 35,8% do 

índice protéico. Tais produtos são mais impO!tantes para as classes de baixa 
renda pois contribuem com 32,4% do_ peso calórico e 48,8% do aporte protéi-
co. 

A participação desses alimentos na dieta do brasileiro varia apenas na 
quantidade consumida, de acordo com as faixas de renda. Nas classes de bai
xa renda aqueles alimentos (exceto carne) apresentam maior peso calórico
protêico em relação ao consumo total. 

E aqUi, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu chamaria a atenção do Sr. Se
nador Alberto Silva sobre este dado. 

O leite, como sabemos, é fundamental para a primeira infância. No Bra
sil, o consumo médio per capita está defasado em 56% com relação ao consu
mo minimo recomendado pela FAO. Atingem o nivel recomendado (146 li
tros per capitafano),- mais uma vez peço a atenção dos Srs. Senadores e, em 
particular, do Senador AgenO-r Mari3.- apenas ao familias com renda acima 
de 5 salários minimos pór mês. 

Não são ~adas de um Senador da Ç)posição, repito, são dados do pró
prio Governo. 

A alimentação é responsável pela reposição das eriergias dispendidas nas 
diversas atividades diárias. 

O crescimento percentual dos preços dos alimentos ocorrido nos últimos 
anOs, significativamente superiOr em quase todas as capitais ao crescimento 
percentual do salário, provocou uma "deterforação no consumo da popu* 
lação principalmente nas camadas de baixa renda". 

Sr. Presidente, dou apenas um exemplo da capital do meu Estado, Belo 
Horizonte, no período de 1977 a jUlho de 1980: crescimento perCentual dos 
preços: 517,07; crescimento percentual do salário mínimo: ~17,63. Com vistas 
à referida tabela, que deixo de apresentar, Sr. Presidente, mas dando apenas o 
exemplo de Belo Horizonte, pergunto: houve ou não uma queda de produção 
f)er -capiia, sobretudo dos itens de consumo da população de baixa renda? 

Segundo dados d<> FIBGE, dG-trianio<il5/~8para'78,'80, a-pwàuçãoper 
capita de feijão caiu de 27,2 para 18,5 kgfano; do arroz caiu de 73,5 para 68,2 
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\(gjano; de mandioca de 310,2 para 221,9 Kg/ano e de milho, de 141,4 para 
140,2 Kgfano. 

Dali também se destaca: 
"A verdade é que a produção de alimentos de consumo popular está rele~ 

gada aos estabelecimentos de menor potencial e tamanho (potencial aqui en
tendido como modernização) que, produzem para sobrevivência, quarido ex
cedente para o mercado. Vem daí a necessidade de um número elevado de in
termediários." 

O Sr. Roberto Sarumino (PMDB- RJ)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com prazer, Senador 
Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Senador Itamar Franco, não 
faz muito tempo que o Governo, na suaj:>Olftica económica, resolveu retirar o 
subsídio de alimentos tão importantes, tão essenciais, quanto o leite e o trigo, 
por exemplo. Diziam, argumentavam as autoridades que aqueles subsídios 
eram um dos fatores da inflação no País. Pois muito bem, Senador. Não é 
sem surpresa, sem estupefação que abrimos os jornais de dois ou três dias 
atrâs e vemos que o Governo resolveu, da noite para o dia, sem consultar nin
guém, mais timã Vez -usando o seu arbítrio de sempre, retornar à política de 
subsídios. Só que, ao irivés de subsidiar a alimentação, voltou a subsidiar as 
exportações. Pretendo fazer, brevemente, um pronunciamento sobre isso. A 
medida foi louvada_ na imprensa pelos empresários, mas acho que foi mais 
urna medida desastrosa. A conjuntura nacional, a conjuntura mundial é de 
recessão. Então, o que-vaí acõrüecer é qUe vamoS eXportar mais ou menos as 
mesmas quantidades, talvez um pouquinho mais, mas a preços mais baixos, 
porque com os subsídios nós vamos Vender mais barato aos Estados Unidos, 
à Alemanha, aos países mais ricoS, com o sacrifício do nosso povo. Vai difi
cultar o combate à inflação, a nossa receita cambial não vai se alterar grande 
coisa: mas, o sacrifício do povo para subsidiar os povos mais ricos, este vai 
pesar, em detrimento daquele subsídio que era dado ao leite e ao trigo, ele
mentos essenciais da afimentação, problema gravíssimo que V. Ext- aborda 
hoje com a propriedade e a lucidez de sempre, que todos lhe admiramos_. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Muito obrigado, nobre 
Senador, V. Ext- tem inteira razão. O apárte dCV. Ext- é por demais ilustrativo 
dentro deste trabalho que trago hoje ao Senado Federal. V. Ext- recorda ao 
Senado esse subsidio aos produtos manufaturados, retirados em 1979 com a 
maxidesvalorização do cruzeiro. Exatamente naquela altura o Governo en
tendeu de retirar o subsídio. E noto_exatamente que V. Ext- tem debatido in
cansavelmente neste seis anos tro Senado. Nós não temos na nossa política 
econôrriicã um norte; aliás, temos um norte) V. Ex• disse muito bem, vamos 
beneficiar os- países mais ricos em detrimento do nosso País, em detrimento 
das camadas mais pobres do Brasil, dando subsídio aos produtos manufatu
rados e retirando exatamente o da agricultura. 

V. Ex• diz muito bem, nobre Senador, somente através de uma posição 
de arbítrio) de uma ação arbitrária, e ·eu não diria que ela é inConseqUente) 
porque ela traz conseqüencias, prejuízo a todos nós brasileiros. Muito obriga
do pelo aparte de V. Ex• 

O Sr. Aloysfo Chave._s (PDS --PA)_--:- V. Ext- me concede um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Pois não. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Nobre Senador Itamar franco, o 
aparte do nobre Senador Roberto Saturnino suscitou-me uma dúvida que eu 
desejaria esclarecer. Creio que V. Ex• está autorizado, por todos os títulos, a
fazê-lo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Se for possível. O ques
tionamento de V. Ext- exigirá por·certo;·-muita meditação, muita traqüilidade, 
mas tentarei responder. 

O Sr. Aloysio Chaves(PDS- PA)- V. Ex• tem competência; tem tran
qUilidade, tem discernimento e tem bom senso. Tem todas as qualidades que 
exornam a personalidade de V. Ex• como ilustre membro desta Casa. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Depois de tantos elo
gios, estou com medo da pergunta. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Coroo _se_ tra_ta de._matéda econômi
ca, na qual é tão versado o nosso eminente Senador pelo Estado do Rio de Ja
neiro, fiquei em dúvida e gostaria justamente de eliminá-la. Falou o nobre Se
nador Roberto Satunino que o GOVerno eliminou o subsídio ao trigo e agora 
vem com subsídio para a exportação, subsídio cuja riatureza e sua destinação 
não quero debater no momento, porque o próprio eminente Senador Roberto 
Santurnino deseja fazê-lo em outra oportunidade, em face da posição em que 
se colocaram as classes produtoras, posição de aplausos quanto a essa medida 
do Governo. Não coloco aqui à discussão a medida em relação a essa provi-

dência; não coloco aqui em debate a questão de saber se o Governo brasileiro 
deveria ou não tomar alguma medida para proteger determinados produtos 
brasileiros, em relação ao mercado internacional na exportação, em face de 
medidas discriminatórias adotadas pelo Governo americano contra esses 
mesínos pr-odutos. Não quero colocar aqui esta questão. A questão que dese
jo ver esclarecida é saber se realmente o Governo eliminou o subsídio do tri
go. Os dados de que ainda dísponho são dados relativamente recentes, infor
mam que o Governo pretende retirar do mercado do trigo, em 1983, quando 
seria totalmente eliminado o subsídio ao produto. O esquema fixado pela Se
cretaria EspeCial de Abastecimento e Preço, para a retirada do subsídio ao tri
go, prevê sua eliminação em 7 parcelas até em 1982, 3 vezes, este ano e as ou
tras 4, no próximo. De modo que já no início de 1983 não haja mais qualquer 
tipo de subvenção ao trigo, cú.jo volume de importação, principalmente do 
Canadá e dos Estados Unidos, corresponde a 2/3 do consumo interno. E a se
guir a informação que tenho detalh3 que o trigo que, atualmCnte, custa ao 
Governo 15 mil cruzeiros a tonelada, estâ sendo vendido aos moinhos por 6 
mil, representando um subsídio de 9 mil cruzeiros por tonelada. Então, estes 
fatos que tenho em meu poder demonstram que, absolutamente, não foi reti
rado o subsidio do trigo. O trígo" ainda é subsidiado. O Governo tem um pro
grama para a retirada gradual do subsídio do trigo- retirando-se do merca
do, o Governo- terminando o subsídio em I 983. Então era este fato apenas 
que eu desejaria que fosse esclarecido, para que não fique em dúvida com re
lação a uma afirmativa que foi feita pela VOZ autorizada do eminente Si:nador 
Roberto Saturnino. -

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- O que o nobre Senador 
Roberto Saturnino quis dizer e eu também, Senador Aloysio Chaves, --e 
creio que V. Ex• entendeu bem, tenta apenas confundir, sempre com a sua ha
bilidade, com a sua inteligência, com o seu jogo de palavras - é que esses 
subsídios estão sendo retirados gradativamente, de atividades prioritárias e 
essenciais, não é apenas o Senador Roberto Saturnino quem o diz, nem o Se
nador Itamar Franco. Não leria o que tenho aqui, trata-se de uma carta de 
ruralista de Cbâ, do meu _Estado) protestando exatamente contra o pouco 
apoio que o Governo dá ao campo, à produção de alimento"S, na zona rural 
no meu Estado ... 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Até me esqueci de mencionar 
a redução do subsídio no financiamento agrícola. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- É verdade. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Hã uma política-de redução 
dr .ubsídios para o setor agrícola e, de repente, se retorna o subsídio ao se
toi mdustrial exportador. 

O SR.ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- V. Ex• usou a palavra 
certa: se retorna. E, por que se retorna? 

::. O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Essa é uma questão crucial que 
de,_ve ser enfrentada por todos nós. Deve o Estado retirar, ainda que gradual
mente e cqm uma ordem de preferência em relação aos bens, o subsídio que 
diSpensa, ou deve mantê-lo só para determinados setores, em que medida, em 
que justa propõrção iss-o deve ser feito, dentro desta política global, de com
bater a inflação? Se eu não estou equivocado com os dados que de memória 
req_ordo, os subsídios, em geral, à economia brasileira, somam a uma cifra as
tronómica- de rriafs de um trilhão de cruzeiros. V. Ex• poderã dizer que tenho 
os·_-dados em mãos. E, um dos caminhos para chegar a esta meta, que todos 
nós almejamos, que é a contenção da inflação, seria a redução gradual dos 
subsídios. l! evidente que hã um custo social para isso. E, os produtos bási
cOS, essenciais; aevem ter uma priõridade para ficarem nesta escala; no último 
estágio das medidas que, gradualmente, vão sendo aplicadas. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Vejo que V. Ex•, no seu 
questionamento, não pôde realmente contraditar nem o Senador Roberto Sa
turnino nem a mim. O que estamos estranhando é que quando se estã retiran
do subsídios de importantes setores hoje essenciais ao povo brasileiro, o Go
verpo, inexplicavelmente, restabelece para outros setores menos essenciais. 
Poderei dar aqui um exemplo, aliãs, os jornais estão trazendo o exemplo do 
chocolate liquor; o que aconteceu em 1979 com esse chocolate e o que vai 
acontecer agora com o problema do subsídio que o Governo empresta. 

Mas então, Senador Aloysio_ Chaves, continuamos afirmando que esse 
Governo ainda não encontrou o Seu norte na política econômica. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Vejo que o Sr. Presiden
te já me chama à atenÇão, quenl-sou eu para pedir um pouco mais de prazo a 
V. Ex'-! 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• me permite. V. Ex• 
fala hã 57 minutos, naturalmente dentro dos três minutos finais, V. Ex• está 
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dentro rigorosamente do Regimento, fora disso, dependerá ainda do tempo 
que V. Ex• desejar. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Sr. Presidente, vou ten
tar- já que V. Ex• está sendo tão benigno comigo, ou ainda me permitindo 
os meus três minutos- tentar mostrar, nesse trabalho que -apresento hoje ao 
Senado Federal- gostaria que, nesta oportunidade, o Líder do Governo me 
contestasse, mas não vai poder contestar - que existem grandes áreas inex~ 
pioradas, mantidas como reserva de valor, em detrimento da produção agrí
cola. 

Temos h-oje, Sr. Presidente, a existência de 41.5% de áreas inexploradas, 
neste Pais. Isto demonstra sobretudo o quê? Uma alteração na força de traba
lho: 

3. alteração na força de trabalho. 
(Fonte - INCRA - 74 e 76) 

1967: 
a) assalariados temporários -
b) assalariados permanentes -
c) posseiros -

1972: 
a) assalariados temporários -
b) assalariados permanentes -
c) posseiros -

Observa-se: 

3.900.000 
!.400.000 

700.000 

6.800.000 
!.200.000 

500.000 

I. A composição da força de trabalho passa a se concentrar no trabalha-
dor temporário, volante, de bóia-fria. -

2. Em 1972, existiam 4,2 milhões de famílias residentes nos imóveis ru
rais cadastrados. 2,5 milhões, ou seja, 61% não possUíam terras. 

Ainda, segundo o INCRA, a maior parte da produção agrícola ê prove
niente de pequenas unidades, seja em área, seja pela produção. 

Sr. Presidente, sigo neste raciocínio, para voltar ao Relatório preparado 
pelo Conselho de Qualidade Ambiental e pelo Departamento de Estado 
Americano, em relação ao ano 2000. 

O Sr. Aloysio Chavei(PDS - PA) - (Fora do microfone) - V. Ex• 
deve ter consultado o Estudo Global... 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- ti verdade. Desde que 
V. Ex• o leu, deve ter aprendido alguma coisa ou ter recolhido alguns elemen

. tos ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho. Fazendo soar a campainha.) 
- Peço aos nobres Srs. Senadores que dêem 6 aparte no microfone, quando 
concedido pelo orador. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Sr. Presidente, deixo de 
ler es.te trecho do Estudo Global, porque o Líder da Maioria já conhece. Des
ta forma, termino dizendo o seguinte, Sr. Presidente: 

A política de crédito não favoreceu a produção de alimentos p_ara consu
mo interno, e isto sem falar no apoio ao setor de pesquisa, concentrada nas 
regiões Sul e Sudeste e com resultados para cultura de exportação (café, algo
dão, soja, trigo, laranja, cana-de-açúcar, etc.). 

No período 67,76, a área de cultivo de feijão aumentou 1,80%; a soja, 
cerca de 28,87% (506 mil ha. em 1969, para 6,416 mil ha. em 1976). 

É imperioso, portantO, Qiie a política agrícola possibilite maior priorida
de ao setor de consumo interno que "necessita de coildiçõcs de competição 
face aos exportáveis e as alternativas energéticas". · 

De volta ao relatório preparado pelo Conselho de Qualidade AmbiCntal. 
(Gerald Barveg - Diretor) constatamos que 

ua situação alimentar projetada tem muitas implicações para. a 
assistência e o comércio de alimentos." 

No mundo em desenvolvimento, espera-se que cresça a necessidade de 
importação de alimentos. 

Os países menos desenvolvidos mais prósperos'se voltarão crescentemen
te para os mercados comerciais. Nos países mais pobres, carentes de recursos 
para comprar alimentos, a necessidade de assistência internacional em ali
mentos se expandiria. 

O Brasil precisa, jâ e agora, de boa saúde para os adultos, bem como de 
crianças que tenham a possibilidade real ministrada pelos órgãos públicos de 
vir a atingir peso e inteligência normais, condições essenciais a um País forte, 
unido c em paz, na busca de sua destinação histórica. 

É preciso - jâ e agora- mobilizar os sentidos, desenferrujar as cordas 
da sensibilidade, desemcapuzar o teor de fraternidade humana e higienizar os 
ouvidos para que se escute o murmúrio dos desafortunados ante a impossibi
lidade de aquisição de um mínimo de alimento para sua famllia; o vozerio das 
sofridas donas-de-casa que lutam para conseguir levar consigo, ainda que as 

sobras dos mercados, cada vez mais caras; a voz embargada e súplice dos pe
dintes, dos órgãos, dos enjeitados pela vida-madrasta; o surdo clamor dos 
ubóias-frias", arquitetos anônímos do nosso progresso. 

É preciso- já e agora- que se ouça o "réquicn" que entoam dia-aà-dia 
eSsas legiões de brasileiros, inquilinos dos porões da fome e das pocilgas da 
miséria; que se perceba que ess-e murmúrio, que esse vozeiro, que esse clamor 
vêm se tranformando em: pavana que o povo, jejuando, cm coro, reza louvan~ 
do aqueles que só tem ouvidos para uouvir e entender estrêlas", como no ver
so de Bilac. 

Inda bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o próprio Presidente da 
República ouvindo, entendendo, reconheceu que a fome aí estâ. 

QUe dela se liberte o povo, quae sera tamen! 
Tenho dito. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ITAMAR FRAN· 
CO EM SEU DISCURSO: 

- PERIODO 1977 a JULHOj80 
FONTE: INAN- ESTABELECIDOS POR DECRETO 

C .. ides 

Manat:s .......... ·-· ......• 
Recife ................... . 
Salvador, ................ . 
Belo Horizonte ........... . 
São Paulo ...... ~ ....•..... 
Rio de Janeiro ............ . 
Distrito Federal ........... . 
Curitiba ................. . 
Florianópolis ............. . 
Porto Alegre ............. . 

Alim_entaçêi.o 
, .. 

cn~::dmento 

Percentual 
De Preços 

518,6 
548,9 
337,1 
517,7 
301,8 
322,0 
397,4 
422,0 
400,8 
334,6 

Salário 
Mínimo (2) 

Crescimento 
Percentual 

340,61 
340,61 
340,61 
317,63 
317,63 
317,63 
317,63 
349,87 
349,87 
349,87 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Srs. Senadores, cabe, inde· 
clinavelmente, à Presidência o dever de resguardar a dignidade da Casa e, 
conseqüentemente, impedir ou sanar qualquer tipo de danos causado a qual
quer de seus integrantes. 

Hã momentos, o nobre Senador Henrique Santillo, falando pela Lide
rança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, lia um telex que foi 
remetido a S. Ex• pelo nobre líder Marcos Freire. Como estávamos em plena 
fase imediatamente posterior à posse da nobre Senadora Laélia de Alcântara, 
eu me reservei para, após o discurso do nobre Senador Itamar Franco, comu
nicar ao Líder Henrique Santillo que a Presidência não pode tomar conheci
mento passivamente daquilo que foi lido. 

Existe a expectativa de dano causado a um membro desta Casa. Estamos 
ainda há pouco presente ao plenário o Presidente da Comissão de Assuntos 
Regionais, havendo S. Ex• neceSsitado retirar-se antes do término do discurso 
do Senador Itamar Franco, antecipei a S. Ex• o que seria a recomendação que 
a Presidência faria, neste instante. ~ que o telex do Senador Marcos Freire 
fosse analisado e apreciado pela Comissão de Assuntos Regionais. No caso 
de haver uma sindicância que esta Comissão faça, especialmente junto à SU
DENE, para caracterizar-se qualquer tipo de constrangimento a que um 
membro desta casa tenha sido submetido, a Presidência se reserva o direito de 
providências posteriores. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Evelásio Vieira, por cessão do nobre SC:nador Gastão MUller. 

O SR. EVEI.Á.S/0 VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Jutahy Magalhães, por cessão do Senador José Lins. 

O SR. JlJTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

No último semestre do ano passado, uma sucessão de denúncias ocupou 
as manchetes dos jornais, mostrando gravíssimas irregularidades do mercado 
de capitais, como se o setor financeiro fosse, subitamente, o mais at~ngido pe
los efeit~s deletérios da inflação. 
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Há fenómenos corriqueiros, nesse·mei'éad·o, Como o SUrgimento de pe
quenas 4'arapucas" seja na comercialização, pelo crediário, de Certos bens du
rãveis, seja na venda de papéis. Nos idos de 1950 tivemos, no Rio de Janeiro, 
o caso das "felipetas", com um cidadão tomando dinheiro ajuro:s altíssimos, 
para o financiamento do negócio de automóveis. Finalmente, o culpado foi 
punido, mas os prejudicados pela trapaça ficaram ser'n a devolução do capital 
empregado. 

Naquele tempo já vigorava no País uma Lei de Economia Popular, mas 
nem isso evitou a escandalosa negociata. 

Agora o fenômeno assume outros aSpectos, mais graves ainda, porque 
temos um mercado de capitais organizado, com o Governo prestando a 
maior atenção ao setor financeiro, porque nunca o crêdito foi tão necessário 
ao fomento dos negócioS~ nu·rtui. fase·-de-franco desenvolvimento econômico, 
capaz de resistir aos insisterites anúnciOS deflacionistas. 

Tomando, Porém, o volume das negociatas denunciadas, que se torna 
necessãría uma prOVidê-ncia urgente das autoridades financeiras, para que se
jam convenieóte·rrierite apuradãs, punido os culpados, saneado o mercado fi
nanceiro. 

Uma vez desmonstrada a intenção dolosa, dos que promovem essas 
aventuras com o crédito, malbaratando economias alheias, ê preciso que haja 
conseqUências legais para esses illcitos, evidentemente dado o tratamento 
mais benigno aos que não agiram dolosamente, mas foram, pura e simples
mente, infelizes nos negócios. 

Não comporta mais a opinião pública a impunidade dos chamados Hco
larinhos brancos", que devem ser julgados e punidost na proporção do seu 
dolo e do prejufzo imposto à economia popular. 

Tais penas não podem ser exclusivamente de carâter administrativo, ade
mais quando, quase sempre, se torna impossível o ressarcimento das perdas 
dos incautos. 

O caso Tíeppo é um dos mais recentes e sua apuração se processa sob um 
prodigioso acúmulo de véus e disfa~ces, o mínimo de divulgação na imprensa, 
como se estivessem sendo acobertadas pessoas importantes. Evidenteme-nte, 
as suas listas pessoais são suspeitas, porque, justamente para despistar, englo
baria, em seus "memorandos", inocentes culpados. 

Mas a sociedade exige uma ação efetiva" e rápida contra todos os que, sob 
qualquer forma ou disfarce, lesaram investidores confiantes no mercado fi
nanceiro. 

Há algum tempo, a ação paternalista do Governo encorajava até mesmo 
as vítimas, quando as autoridades financeiras assumiam a responsabilidade 
dos prejuízos, ao mesnos parcelada e parcialmente. Mas essa cobertura che
gou ao fim. O Governo rião assume. mais a responsabilidade de tais prejuízos, 
o que não contribui, por si só, ·parã devolver a credibilidade ao setor financei
ro, melhormente restaurada quando haja a exemplar punição dos culpados. 

A esta altura vale indagar porque somente foi aplicada pena de advertên
cia ao· Fundo Fiscal Maissonave de Investimentos que, segundo a Comissão 
de Valores Mobiliârios, manipulou, artificialmente, ações de Indústria Nossa 
Senhora da Aparecida SfA? 

Segundo as conclusões do relator. Q.q .inquérito~ Sr. Françisco Roberto 
André Gros. a operação artificial provocou uma valorização repentina das 
ações daquela indústria, da ordem de quarenta e sete por cento, numa época 
em que o mercado, em geral, se apresentava em baixa. 

Acrescenta aquele documento que os responsáveis não apresentaram 
provas ou explicações cap~es de elidir a ilicitude das operações, afirmando, 
textualmente, que a manobra se traduziu em prejuízo para o mercado e "para 
os terceiros.investidores que, iludidos com o ardil, teriam adquirido cotas dos 
mencionado_s fundos", 

Prossegue o relatório salieritàri.a·o que a resp-onsabilidade dos administra
dores ficou comprovada pelas ordens .. dadas às corretoras para a execução 
das operações irregulares", concluindo, diante das provas ins·ofisriláveis cons
tantes do inquérllO~p-or p"eâir a punição dos administradores que fizeram a 
.. troca de chumbo". 

Trata-se de um tipo de açãó ilící(a que não pode ser singular, como o 
roubo ou o furto por vezes, mas exige, necessariamente, um parceiro. Este 
existiu, mas a Comissão.de Valores MobiliáriQS,_;lt~ agora, não revelou seu 
nome. 

Por quê? 
Não terá sido ele tão responsável qua·nto a Maissonave de Investimen

tos? 
E bastante crível a existência de falha na legislação. Mas as leis se fazem 

para ser provadas na prática. Se há uma omissão legal punitiva que ela seja 
sanada, modificando-se a legislação em vigor. Não é possível que os investi~ 
dores sejam ludibriados por ações ilicitas e os responsáveis sofram uma sim
ples pena de advertência, nem ao menos uma sanção pecuniária, quando 
exigível a pena privativa da liberdade, justamente dada a gravidade do delito. 

Não nos parece aceitável, muito menos defensável, que alguêm, tendo 
provocado estouros no mercado financeiro, fique impune por falta de uma le
gislação específica, destinada a penalizar as pessoas que causam prejuízos, 
por .açõ_es ilícit~$, ~os·Jnvestídores do mercado financeiro. 

·se a falsifi_cação.~de nloeda ê criffie, previsto no Código Penal, com pena 
privativa da liberdade, deVem. sê-10 todas as infrações contra a fidúcia, pOr
tanto as operações finanCeiras ilegais. -

Pode-se alegar a lacuna da lei, quando ademais, sem exceção o princípio 
segundo o qual a lei nova não retroage para punir. Mas é preciso que se ela
bore urgentemente, legislaçãO. própria, para defender o mercado financeiro 
dess_es assaltantes e aventureiros, mediante dosimetria penal realmente eficaz. 

Continua a ·opinião pública aguardando o desenrolar da ação governa
mental, das autoridades financeiras, sobre o- caso Tieppo. 

Mas deve-se salientar que essa Corretora não foi a única a praticar a 
fraude financeira, não devendo portanto, servir de "bode expiatório", quan
do a prâtica vergonhosa parece generalizar-se. Outras firmas que sofreram in
terven.ç_ão precisam ter seus casos averiguados, a fim de que se apure, de uma 
vez por todas, quem agiu ilicitamente. 

Os que desviaram títulos sob sua custódia não podem ficar impunes. 
Os prejudicados exigem justiça, não apenas em nome dos direitos poster

gados, mas como exemplar demonstração de que a economia popular estâ 
sendo defendida pelo Governo. 

Em um período de inflação de três dígftos, as empresas sob intervenção, 
após o levantamento de passivo e do ativo, depois da habilitação dos credo
res, que quase sempre leva um longo prazo, devem sofrer sanção pronta, rápi
da e eficaz. Porque, passando-se o tempo, que está custando juros até de oito 
por cento ao mês, se elas forem condenadas a repor o prejuízo sofrido pelos 
credores, sem correção monetária, ainda assim terão feito um bom negócio, 
premi-ado -o---i-Rf-r-atGr-. . -

Daí porque a legíslação deve ser alterada, a fim de que aquela correção 
incida sobre o passiVo das empresas sob intervenção, quando, atualmente, só 
se aplica ao ativo, o que beneficia o administrador, em detrimento do credor. 

Vale salientar, Sr. Presidente, que, entre as empresas sob intervenção, al
gumas são acusadas de emitir títulos ffios de valor superior a um bilhão de 
cruzeiros. 

Seria pertínente e necesSário indagar, desta alta tribuna, a quantas anda 
o proceso envolvendo essa empresa, o que constituiria o mínimo de satisfação 
à opinião pública e aos seus desavisados credores. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - Permite V. Ext. um aparte? 

O SR. JVTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Com muito prazer. 

O S;. Evelásio Vfeira (PP- SC)- O nobre ·senador Nilo Coelifó assu-
miu a Liderança do Governo e elo PDS nesta Casa anunCiando que a tônica 
do seu comportamento seria o diálogo, porque o diãlogo se constituiria numa 
nova era do Governo João Baptista Figueredo. Todos nós da Oposição fica
mos jubilosos com essa reorientação do Governo Federal. Realmente houve 
alguns ensaios de diálogos, mas ultimamente esse diálogo desapareceu. Aqui 
nesta Casa, na Verdade, nunca ho.uve. Alguns partidos têm diariamente criti
cado o Governo e têm diariamente apresentado sugestões ~o Goveno e V. 
Ex•, agora, faz críticaS contundentes ao Governo e estâ só, não tem um repre
sentante do Govern9- como em outr:iiJ.S oportunidades- para estabelecer o 
diâlogo. O Senador Marcos Freire, como representante do Senado, foi margi
nalizado numa reunião da SUDENE. onde deveria haver o diálogo, onde de
veria se estabelecer o contraditório, em busca da verdade. Nós estamos ê: na 
era do monólogo. O que hâ, Senador Jutahy Magalhães? 

O SR. JVTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Diria a V. Ex•, Sena
dor Evelásio Vieira, que o que há neste Senado como hã no Congresso real
mente é uma falta de diálogo, mas esse diâlogo, Sr. Senador, foi buscado por 
muito tempo por nosso partído. Há muito tempo deveríamos estar a discutir 
aqui as questões que foram trazidas a esta Casa e ao Congresso como um 
todo para serem debatidas e melhoradas, como ê do dever dos congressistas. 
Infelizmente, muitas vezes, há radicalização da Oposição, que impediu que 
este diálogo existisse. V. Ex• há de se recordar que sempre que tínhamos que 
discutir aqui problemas como a Ani.stia, ou o Al-5, as posições eram radica-li~ 
zadas e não permitiam que houvesse aquelas conversações naturais em qual
quer parlamento, e muitas vezes o que vimos era um dos partidos retirar-se 
do plenário, para que não chegássemos a uma compreensão, a um meio ter
mo desejado. 

Então, nós mesmos fugimos ao diálogo tão necessário ao Parlamento e 
talvez isso é que esteja dificultando o seu retorno. 

Como te_nho dito aqui: sou Senador do meu Partido, o PDS, mas tenho 
sempre a liberdade de discu:t.ir os problemas de acordo com o meu pensamen~ 
to e {aço c;ríticas a a tos que, julgo, merecem essas críticas, E aqui estarei sem-
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pre com essa disposição e pronto para dialogar 'coffi os Sr. Senadores da OpoR 
sição para defender o meu Partido, defender o meu Governo, concordar com 
V. Ex•s, quando julgar que estão certos, e apresentar as críticas que julgar ne
cessâ.rias, como essas qUe-acabO de fãzer, acredito que a Nação brasileira esR 
teja aguardando que haja a punição daqueles que fraudaram aqueles investi:-
dores incautos. -

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC) -.-__ Pertnité-V. Ex• Üm apârte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Nós não podemos 
permitir que isso ocorra, como jâ ouvi falar, como Jâ li nesses jornais ci_ue a 
nossa legislação é falha nesse sentido; então1 devemos criar a legislação neces
sâria para punir deVidiiiieOte ·aqueles que a fraudaram. 

Ouço o aparte de V. Ex.', nobre Senador Evelásio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC) - Senador Jutahy Magalhães, inicial
mente, queremos dizer que nós, do Partido -Popular1 subscrevemos inteiraR 
mente o documento que acaba de apresentar à Casa. As críticas São corretas e 
bem fundamentadas. E realmente os brasileiros estão na expectatitva de me
didas do Governo para punir es-ses que andararú roubando 3.queles que esta
vam se sacrificando, poupando, pensando em ganhar alguma coisa a mais. 
Mas, na época do bipartidarismo 1 do MDB e ARENA 1 nós do MDB sempre 
buscamos, sempre tentamos o diálogo, mas nunca encontramos urna resposta 
positiva da parte do Governo. Já não falamos da ARENA, porque essa nunR 
ca foi autorizada para estabelecer o diálogo com as oposições. Pois bem. Vie
mos para o regime do pluripartidário, novos p"arTIOOs. CY"GoveriiO acenou em 
estabelecer o diâlogo na sua intenção de querer a conversação, querer buscar 
soluções para os problemas brasileiros, os Partidos de oposição aceitaram. 
O Presidente do PMDB, inicialmente1 foi ao Ministro da Justiça, posterior~ 
mente o Presidente do Partido Popular foi ao Ministro da Justiça1 mas apenas 
para conversar sobre o Estatuto dos Estrangeiros. Por que não vamos estabe
lecer o grande diálogo, o diálogo autêntico sobre todos os problemas nacio
nais? Vamos, simultaneamente, falar do problema do Estatuto dos Estrangei
ros, da Lei de Segurança Nacional, da Legislação Eleitoral, dos problemas 
econômicos, dos problemas sociais. As Oposições estão abertas a esse diálogo 
às Oposições desejam e querem esse diálogo - para encontrar uma saída 
para os problemas que angustiam a Nação. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Retornando ao bipar
tidarísmo, parã começar a responder o aparte de V. Ex•, eu citaria um exem~ 
pio- permita-me não citar os nomes dos Srs. Senadores- estávamos numa 
Comissão Mista, tni.t3.ndo de assunto do maior interesse- questão política 
- do País, e buscávamos um entendimento para fazer as modificações neces~ 
sárias e aparesentar um -substitutivo na Comiss.ão. 

Conversando com dois companheiros de V. Ex•1 na época do MDB1 per
guntei a ambos com quem poderíamos conversar para acertar os detalhes do 
entendimento entre as nossas Bancadas. E a resposta que obtive é que não 
adiantava conversarmos, porque o que fosse ~certad~ ali, possivelmente, não 
seria aceito pelos demais e ninguém, ali,-estava autorizado_a debater o assun~ 
to e a discutir o problema pelo partido da Oposição. 

Então, vê V, Ex~ que há erros, também, da parte da Oposição. E não po~ 
demos buscar diálogos, querendo impor posições a pr~ori. ~stamos vendo 
nos jornais - não tenho condições e V. Ex• também, hoje1 não, porque V. 
Ex• hoje é do PP, mas elementos do PMDB teiiam melhores condições- de 
que o PMDB teve problema para discussão 1 a respeite>_ do diálogo, atendendo 
solicitações do ex-Governadoi Arraes, e que Criou condições para que fosse 
estabelecido esse diãlogo. E tanto, que houve uma intepretação dúbia1 e, ini.: 
cialmente, chegou-se a dizer que o PMDB tinha se negado ao diálogo aten
dendo a solicitação; mas depois 'houve um:i explicaÇãO de que não era bem as· 
sim, que eram condições estabelecidas para que houvesse esse difÜÕgo. 

Então, não podereinos ir, j3mais, para o ·cfiálogo, com condições pre~ 
estabelecidas. Das conversas é que nascerão, então1 os enteridimentos. Se nós 
formos estabelecer parâmetros para só cónversatrfibs sobre aquele determina
do assunto, então nunca chegaremos a um diâlogo. Se tivermos receio de con
versar, como muitas vezes elementos da Oposição têm receio de conversar 
com elementos do Governo, porque assim poderia pai-ecer que estari_am ade
rindo ao Governo nós, também, nunca chegarem?s ao diálogo se houver esse 
receio. 

O diálogo é desejável pelo governo mas, principalmente! por nós. Por 
nós, que estamos nesse Parlamento e1 jamais, pode haver polttica1 em nenhum 
Parlamento, se não houver o diálogo. Acho que, no mundo inteiro, não se 
pode fazer política sem conversa. 

O que nós temos sentido falta realmente no Brasil é dessas conversas en· 
tre os diversos partidos, é dos entendimentos entre os opostos, porque opi· 
niões diferentes poderão nos fazer chegar a um consenso que ê desejado por 
todos nós. 

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer e encerro, aqui, as minhas conside
rações. (Muito bem.') 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Consulto ao Sr. Senador Hen
rique 'Santillo se S. Ex• pretende usar da pa!avra. 

O Sr. Henrique San/i/lo (PMDB - GO) - Sim, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Henrique San.tillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nesta e na outra Casa do Congresso Nacional, não apenas o PMDB mas 
todos os partidos oposicionistas têm, insistentemente, colocado a sua posição 
diante dos chamados decretos-leis, ante o dispositivo constitucional que per
mite ao Presidente da República assinar decretos-leis remetidos, posterior~ 
mente, para o referendo do Congresso Nacional sem condições de emendas e 
sempre - eu diria sempre - aprovados em decurso de prazo. 

Agora mesmo 1 Sr. Presidente, está tramitando no Congresso o Decreto
lei 1.813/80, assinado por Sua Excelência o Senhor Presidente da República 
no dia 24 de novembro do ano passado, portanto alguns dias apenas antes do 
início do recesso do Congresso Nacional. Esse decreto, a mim me parece: 6 de 
suma importância para a Nação porque, veja bem V. Ex•, ele trata do chama
do Grande Projeto Carajâs através de decreto-lei. Este decreto jâ foi aprova
do pela Comissão Místa. Tem parecer favorável. 

Já esteve em pauta, na terça-feira última e não foi votado por falta de 
quornm. Deverá retornar, segundo informação da Mesa do Congresso Nacio
nal, no próximo dia 8 para a pauta. 

Diz o dc::creto, no seu art. 1''\ Sr. Presidente: 

DECRETO-LEI N• 1.813, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1980. 
Institui regime especial de incentivos para os empreendimentos in· 

regrantes do Programa Grande Carajás e dá outras providências. 
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confe

re o artigo 55, item II, da Constituição. 
Decreta: 
Art. J9 Fica instituíclo regime especial de concessão de incenti~ 

vos tributários e financeiros para os empreendimentos compreendi~ 
dos no Programa Grande Carajãs, a ser desenvolvido na área locali
zada ao norte do paralelo de 8° (oito graus) e entre os rios Amazo~ 
nas1 Xingu e Parnaíba, abrangendo parte dos Estados do Pará, 
Goiás e Maranhão. 

Portanto, é um decreto que, no seu caput do art. 19, estabelece incentivos 
especiais, tributáveis e financeiros, ao Projeto Grande Carajâs. 

O seu parágrafo único diz: 

Parágrafo único. Os incentivos a que se refere este artigo são os 
instituídos pela legislação federal e serão concedidos nos termos1 li
mites e condições estabelecidos em regulamento. 

Estabelecidos em regulamentos, repito eu, Sr. Presidente. 

O art. 2~" diz: 
Art. 21' Os empreendimentos integrantes do Programa Grande 

Carajás compreendem: · 
I - serviços de infra~estrutura, com prioridade para: 
a) o projeto da Ferrovia Serra de Carajás~São Luís; 
h) a instalação ou ampliação do sistema portuário e de outros 

investimentos necessários à criação e utilização dos corredores de 
exportação de Carajâs; 

c) as obras e instalações para a criação e utilização de hidrovias 
com capacidade para transporte de grandes massas; 

d) outros projetes concernentes a infra~estrutura e equipamen
tos de transporte que se façam necessários à implementação e ao de
senvolvimento do Programa Grande Carajâs; 

e) o aproveitamento hidrelétrico das bacias hidrográficas; 
II - projetes que tenham por objetivo atividades de: 
a) pesquisa, prospecção, extração1 beneficiamento, elaboração 

primâfia oldndustrialízação de minerais; · · 
b) agricultura, pecuária, pesca e agroindústria; 
c) florestamento, reflorestamento, beneficiamento e industriali~ 

zação de madeira; 
d) aproveitamento de fontes energéticas. 

Trata-se, portanto, do grandioso projeto elaborado pelo Governo, cujos 
investimentos são preVistos em cerca de 36 bilhões de dólares, para os quais se 
efetivarão inCentivos especiais, financeiros e tributários, à revelía do Congres
so Nacional- absolutamente à revelia do Congresso Nacional- porque o 
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Art. 39 dá ao Presidente da República direito de, através de decreto, estabele~ 
cer as condições, os regulamentos e as normas para concessão desses incenti
vos, o montante, o limite, etc. bem como o direito de criar, por decreto do 
Presidente da_ Repúblíca, o chamado Conselho_ Interrninisterial do Projeto 
Carajâs, que, por sinal, jã foi criado at"rãVéSdo Decreto n9 85 .387/80. Por
tanto, esse Decreto-lei n9 1.813, jâ estã produzindo os seus efeitos, porque 
além de já ter sido criado o Conselho Interministerial do Projet9 Carajãs, jã 
algumas normas se estabeleceram neste Decreto n9 85.327 a que me referia 
anteriormente. 

O problema, Sr. Presidenté, é que a região de Carajás ou a- chãmada 
Amazônia Oriental é, sem dúvida, reconhecidamente a maior província mine
ral do mundo. Ali se encontram minérios erii illta escala, reservas extraordi
nariamente-grandes de alumínio, de ferro, de manganês, de ouro, de níquel e 
de vãrios outros minerais importantes, imPOrtantíssimos diria eu, estratégicos 
e que precisa ser defendida por nós. 

Sabemo_s_ perfeitamente que este Governo, sem sombra de dúvida, por
que isso já é público e notório, procura nos submeter àquele chamado dilema 
que tenho dito aqui, que é inteiramente falso: ou nós apoiamos a política des
te Governo dç internacionalização cada vez maior da economia, ou então es
taríamos colaborando com a direita nacionalista, para que assumisse o poder 
através de um golpe de Estado e estabelecesse novamente um totalitarismo 
político no País. h falso esse dilema, é inteiramente falso, é uma falãcia. Na 
verdade não podemos apoiar e devemos até repudiar, tanto uma quanto ou
tra, porque ambas são perniciosas aos intereSses nacionais. Sabemos perfeita
mente que este Governo está leiloando_o Projeto Carajás, tanto que o próprio 
Ministro do Planejamento tem saído para os Estados Unidos, para vãrios 
países europeus, para o Japão, com a pasta cheia de projetas para leiloar o 
Carajâs. 

A imprenSa internãciomil reconhece, hoje, que o Brasil não tem poder de 
barganha; o do Brasil é pequeno. Há um descrMito internacional da econ mia 
do País. Isto não sou eu quem estou dizendo, nem tem sido apenas o eminente 
Senador Roberto Saturnino, reiterada, repetidas vezes. ta imprensa interna
cional que tem estampado, às vezes atê nas primeiras pãgirias, esse descrédito 
reconhecido internacionalmente. O Brasil não tem poder de barganha. E 
numa situação de crise, quando o Governo deste País deveria estar defenden
do, com unhas e dentes, os nossos interesses, o interesse da nacionalidade 
brasileira, ele o que faz? Submete-se às negociações internacionais, sem ne
nhum poder de barganha, leiloando nossas reservas estratêgicas, importantís
simas. Não que elas tivessem que ficar no nosso subsolo permanentemente. 
Não. Porém j3.mais pefinitindo que se chegasse ao ponto, por exemplo, do Sr. 
Presidente da Confederação Nacional da ln_d_ústri_a ter de ir visitar o Senhor 
Presidente Figueiredo, para lhe solicitar reservasse uma parcela dos investi
mentos no Grande Carajás à iniciéltiva nacional. Veja a que chegamos, Sr. 
Presidente. Chegamos ao absurdo de um lfder classista de empresariado na
cional ter de ir pedir uma audiência ao Presidente da República, para alertá
lo no sentido de permitir, tomar providências no sentido de que a iniciativa 
privada nacional tivesse seu naco naqueles investimentos. 

O Sr. Roberto Saturn_ino (PMDB-:- RJ)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB ~ GO)- Com muito prazer 
ouço V. Ex•, eminente Senador Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Satumino (PMDB- RJ)- Estão publicados nos jornais 
de hoje, declarações do eminente industrial brasileiro_ Antôn!o Ermírio de 
Moraes, uma das figuras mais expresSivas e repreSentativas dã. classe empre
sarial brasileira, exatamente advertindo dos perigos que a Nação está corren
do com relação a Carajás, dizendo que o açodamento, a precipitação, a si
tuação de angústia com que o GovernO Corre ao capital estrangeiro para ofe
recer as explorações potenciais desta grande província mineral de Carajãs vai 
nos levar a uma desnacionalização enorme desta parcela de riqueza. E adver
te ele que isto acontecerá fatalmente se a Nação brasileira, a sociedade brasi
leira não tomar consciência da gravidade do problema e não policiar a ação 
do Governo sobre essas concessões que estão Sendo programadas. Se antes 
desse decreto, nobre Senador, "as concessõesjã se haviam iniciadas, pois atra
vês .de contrato, por exemplo, foi dada uma tarifa especial de energia elétrica 
para as empresas multinacionais que lã se instalarem para fabricação de alu
mina e alumínio. A própria associação com- os grupos japoneses foi feita ria 
base da imposição de um preço inferior aO preço vigente no mercado interna
cional para a exportação desses produtos para o Japão. Então, se antes desse 
descreto jã se estão fazendo concessões desta _natureza, imagine V. Ex•, imagi~ 
ne a Nação, imaginem os Senadores aqui presentes, o que não fará o Governo 
d.e posse de uma delegação tão ampla gen~rica quanto esta que pretende o ci
tado decreto. Acho que V. Ex' levanta uma questão de enorme importância. 
E preciso tomar consciência e ir à votação desse decreto, e rejeitã-lo, porque 

não há como conceder uma autorização dessa natureza, com a amplit11de e 
com a profundidade de delegação_ que se pretende. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Eu agradeço i'"en
samente, nobre Senador Roberto Saturnino. COm toda a autoridade que V. 
Ex'- tem, vem também verberrar contra esse decreto e solicitar dos Parlamen
tares que, no próximo dia oito, compareçam à sessão do Congresso Nacional, 
e rejeitem este decreto-lei, já que não podemos emendá-lo, porque não cabe 
emenda a decreto-lei. 

Com rCfcil-ência_ à posiÇão dõ-effipresãrio José Ermíi'io de Moraes, eu gos
taria de ler uma pequena nota publicada hoje no Jornal de Brasi1ia, do seu 
correspondente no Rio de Janeiro, re"pôrter na área econômíca João Osório 
de Melo, que retrata justamente a posição desse líder empresarial, que ontem, 
no XII Congresso de Siderurgia, fez uma belíssima conferência, colocando 
essa problemática- do Projeto Carajás, essa provfncia mineral de Carajás. 

Eu c_Q}ocaria mais ainda, também o problema da exploração agrope
cuâria, o problema fundiãrio, o problema dos transportes, o problema da ge
ração, transmissão e comercialização da energia elétriCa que, como bem disse 
o Senador Roberto Saturniho jã está sendo reservada a várias empresas mul
tinacionais de alumínio a preços altamente subsidiados pelo povo brasileiro, 
com o sacrifício do povo brasileiro. 

Eu &estaria de ler esta nota no tiOal, porque ela traz também uma infor
mação importantísSima para nós, que é a posição -do Ministro da Indústria e 
do Comércio Camilo ]?enna, quanto à problemática do capital estrangeiro, 
aVançando em todos os setores da economia nacioqal, não só com a compla8 

cência do Governo, mas também, isto sim, com a interferência fãvorâVel do 
mesmo. É o Governo abrindo as portas cada vez mais a esse processo de in~ 
ternacionalização da ~anomia, vejam bem V. Ex•s sob o argumento simplis
ta de que precisamos agregar nossa poupança interna às poupançaS eXternas, 
quando sabemos perfeitamente que por mais que entre capital estrangeiro em 
país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, o que ele retira em termos de 
royalties, lucro, remessa de lucros, subfaturamento, superfaturamento, imM 
portação de tecnologia, de pacotes tecnológicos de máquinas velhas usadas, 
representa quase sempre mais do que ele investiu em determinado período de 
tempo, desde que não consideremos apenas 1 ano ou 2, mas 5, lO ou 20 anos. 
Porque isto já é muito pouco diante dos interesses do País. E sabemos perfei
tamente, dados estatísticos estão aí a comprovar, que o capital estrangeiro in
vestido no País, de Cabral até agora vou repetir o que o pessoal que defende o 
Governo gosta muito de aplicar, ·~de Cabral até os dias atuais" -o que foi 
investido aqui, em termos de capitais estrangeiros, na verdade ele muito mais 
nos sugou que propriamente investiu. E a metade, pelo menos, do que está in
vestido em nome das multinacionais, representa reinvestimentos gerados pe~ 
los elevadíssimos lucros dessas empresas, porque elas se situam quase sempre 
nas faixas mais dinâmicas e fuais lucrativas da econômia naci-onal. 

Ouço~ com prazer, V. Ex•, eminente Senador Luiz Cãvalcante. 
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL)- Muito grato, eminente Colega. V. 

Ex• já frisou a riqueza de Carajãs, dizendo, literalmente, que a seu ver, trata
se da mais rica ou das mais ricas províncias mineralógicas do mundo inteiro. 
Lembrei-me, então, que foi a partir do aparecimento do livro Limites do Cres
cimento se não me engano, em 1972, de Dennis Meadow, que o mundo tomou 
conhecimento assim mais direto - foi mesmo um impacto -·do caráter fini
to dos minerais -o petróleo, o ouro, e de todos eles, e párticularmente para 
o _ouro; guardei bem porque a coisa me apavorou. Como diz Dennis Mea~ 
dow, ele previa, em 1972, que dentro de 9 anos estariam exauridos todos os 
recursos, todas as minas de ouro. Ele não contava com Carajás. Pode-se dizer 
que só Carajás dilata a vida do ouro, a presença do ouro, pelo menos atê os 
albores do próximo século. Como é dificil"ser profeta! Muito obrigado a V. 
Ex• 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- V. Ex• tem razão; 
só que há uma diferença fundamental, eminente Senador: é que hoje, com o 
avanço da tecnologia, com o levantamento da riqueza do subsolo, posso-lhe 
garantir que há condições de fazer um mapeamento quase completo, inclusive 
da Amazônia, o que não era possível há 10 anos. Há 10 anos, não conhecía
mos nada da Amazônia; hoje, conhecemos praticamente tudo em termos de 
reservas, sem dúvida. Hoje, nós sabemos perfeitamente que temos reservas de 
bauxita espetaculares e que a bauxita é rara no murido. São poucos os países 
que têm reservas de bauxita em grande quantidade. E, é importante que a de
fendamos, porque o alumínio, segundo tudo faz crer e nos trabalhos que te
nho lido, paulatinamente irá substituir o ferro na civilização humana, isso no 
ano dois mil, sem dúvida; é importantíssimo. E nós estamos entregando à 
ALCOA, à ALCAN etc. Estamos subsidiando energia elétrica, nobre Sena
dor, para que ela tranforme a nossa bauxita em alumínio metálico, para ex
portar para o Japão, Estados Unidos, Europa etc. 
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Eu gostaria de ler o que o Ministro Camilo Penna disse, neste mesmo 
Congresso. Creio qtie o seu posicionamento é iinportante para nós, porque é 
um homem do Governo. Então, o Governo não 'é monolítico a respeito doca
pital estrangeiro no Brasil. Não é. Pelo menos, o Ministro Camilo Penna di
verge do que o Govern·o- terri realizado até agora. 

"'Em seu discurso Camilo Penna rejeitou atê o conceito simplis
ta que se dã ao capital estrangeiro, quando ele é entendido como 
complemento ao baixo nível da poupanç~ interna. O Ministro acha 
essa abordagem perigosa e traiçoeira: "Se ao invés de fortalecermos 
a empresa privada nacional, via reinversão de lucros, foi'mos buscar 
a solução da poupança externa, estaremos enfraquecendo, desnacio
nalizando e descaracterizando a identidade econômica nacional." 

São palavras textuais de um Ministro do. atual Governo, que diverge 
profundamente dos fatos, do que está ocorrendo. Não tenho dúvidas de que 
este decreto-lei é um instrumento jurídico ilimitado nas mãos deste Governo, 
como disse o nobre Senador Roberto Saturnino - ilimitado, genérico -
para favorecer a grupos transnacionais na área do projeto Carajãs, na área do 
alumínio, na área do ferro, na área do níquel. 

Costumam dizer, a respeito do níquel, que ele exige uma tecnologia mui
to avançada, que na sua exploração os investimentos são extraordináriamen
te elevados. Eu gostaria de levar os Srs. Senadores, algum dia destes a poucos 
quilômetros aqui de'l3rasífia, para verem o que esse Antônio.Ermírio de Mo
rais fez com o capital naciO-naTC tecriol6gia nacional, lá em Niquelândia, cida
de do meu Estado, na Empresa Níquel Tocantins, Ufria das maiores do mun
do. É níquel da melhor qualidade do mundo, feito por brasileiros. 

Fala-se que não há capital nacional... mas de repente, Sr. Presidente, 
verifica-se que uma Tiepo deposita milhões e milhões de dólares de brasileiros 
nos Estados Unidos. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Verifica-se também, Sr. Sena
dor, que se instala em São Paulo a mais luxuosa boate do mundo. O Brasil, 
realmente, conseguiu mais um recorde, ao ter no seu-te!ritório a mais luxuosa 
boate do mundo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- V. Ex• tem razão, 
perfeitamente. Horrível, inclusive, porque aquilo dâ uma demonstração de 
fausto que é um acinte, um crime, diã.nte da fome~ · 

Sr. Presidente, V. Ex• fez um discurso aqui, agora ~â pouco, acerca da 
fome. Se eu tivesse tido a oportunidade de aparteá-10, naquele instante, eU lhe 
diria que além de tudo, dos problemas sociais, humanos, morais, hã o proble
ma económico em relação à fome neste País, por.que dos vários milhões de in
ternações que a Previdência paga, financia nos hospitais partiCUlares, quase 
50% são de crianças, são de internações pediátricas, e dessas, 90%, pelo me
nos. não seriam necessárias se as cria-nças não estivessem absolutamente des
nutridas. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB _:: GO}-'-- Com prazer. 

O Sr~ Lulz "Cavalcante (PDS- AL)- V. Ex• acabou de tecer referências 
encomiâsticaS as rnaisjüstas ao empresário Ermírio de M_orais. Na realidade, 
é um extraordináriO empresário, um homem de_ primeira água. Diria mesmo 
que é um homem que está faltando no time do Governo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB -GO)- V. Ex• diz muito 
bem de Antônio Ermírio de Morais, e agora vou falar sobre um outro grande 
homem brasileiro, o Professor Rogério Cerqueira LCitC~-Vou ler um breve tre
cho de um de seus artigos, eminente Senador, onde ele diz: 

HNeste fim do século 20 as coisas estão um pouco mudadas. A 
defesa de uma nação parece ser assegurada antes pela sua atividade 
econômica que! pelas suas reservas militares. Mas mesmo que o 
Exército regular viesse no futuro a se tornar dispensável o naciona
lismo permaneceria como a defesa natural contra interesses exter
nos. Em um universo em que as principais armas de agressão são de 
natureza econômica, em que o canhão foi substituído pelo protecio
nismo e as tropas de ocupação pelo FMI, precisamos reformular 
nosso nacionalismo. Enquanto nosso governantes zelam pelas nos
sas fronteiras, a Nação capitula e se deixa pilhar em nome da inter
nacionalização da economia e das arD.bivalências da Doutrina da Se
gurança Nacional." 

Sr. Presidente, vou juntar minha palavra ao apelo do eminente Senador 
Roberto Saturnino: compareçamos todos nós ao Congresso Nacional, no 
próximo dia 8, para rejeitarmos o Decreto-lei n9 1.813, já que eu julgo im
possível,- eu diria, inócuo, inútil- apelar daqui para que ele fosse retirado, 
que ele fosse sustado e só fosse reenviado após ampla e democrática discussão 

nacional sobre este_assunto importantíssimo que é o Projeto Grande Carajãs. 
Agradeço a V. Ex•. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. HENRIQUE 
SANTILLO EM SEU DISCURSO: 

A TOS DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO-LEI N• 1.813, DE 24 DE NOVEMBRO de 1980. 

Institui regime especial de incentivos para os empreendimentos in
tegrantes do Programa Grande Carajás e dá outras providências. 

O Presidente da República no us9 da atribuição que lhe confere o artigo 
55, item II, da Constituição, decreta:· 

Art. J9 Fica instituído regime eS-pecial de concessão de incentivos trib4-
tãrios e financeiros para os empreendimentos compreendidos no Programa 
Grande Carajãs. a ser desenvolvido na área localizada ao norte do paralelo de 
8° (oito graus) e entre os rios Amazonas, Xingue Parnaíba-, abrangendo parte 
dos Estados de Pará, Goiás e Maranhão. 

ParágrafO único. Os_ incentivos_ a 'que se refere este artigo são os insti
tuídos pela legislação federal e serão concedidos nos termos, limites e con
dições estabelecidos em regulamento. 

Art. 29 Os empreendimentos integrantes do Programa Grande Carajãs 
compreende: 

I -serviços de infra-estrutura, com prioridade para: 
a) o projeto da F~rroVia Serra de Carajãs-São Luís; 
b) a inst~lação Oll: ampliação do sistema portuário e de outros i'1'vo..o~;. 

mentes necessários à criação e utilização dos corredores de exportação fe Ca
rajãs; 

c) as obras e instalações para a criação e utilização de hidrovi: :com 
capacidade para transporte de grandes massas; 

d) outros projetas concernentes a infra-estrutura e equipamentu d"" 
transporte que se façam necessários à implementação e ao desenvolvimento 
do Programa Grande Carajâs; 

e) - o aproveitamento hidfelétrico daS- bacias hidrográficas; 
II - projetes que tenham por objetivos atiVidade de: 
a) pesquisa, prospecção, extração, beneficiamento, elaboração pri 

mária ou industrialização de minerais; 
h) agricultura, pecuária, pesca e agroindústria; 
c} florestamento, reflorestamento, beneficiamento e industrialização de 

madeira; 
d) aproveitamento de fontes energéticas; 
III - outras atividades económicas consideradas de importância para o 

desenvolvimento da região. 
Art. 39 É criado, na Secretaria de Planejamento da Presidência da R""'

pública. um Conselho Interministerial, com a finalidade de coordenar, pr• 
mover e- executar, de forma integrada, as medidas necessârias à viabilidade ,l 
Programa Grande Carajãs e à concessão dos incentivos de que trata o prcscJ;· 
te Decreto-lei. 

§ 19 No cumprimento de sua finalidade, poderá o Conselho Interminis~ 
teria! exercer as atribuições de outros órgãos e entidades da Administração 
Federal, diretamente ou através de órgão executivo próprio. 

§ 29 A composíção, estruturação, competência e funcionaJ:t'l .nto do 
ConSelho Intei'mini.Steriaf serão estabefecidos- em decreto. 

Art. 49 Este Decreto-lei entra em vigor na data de~·· o, revo-
gadas as disposições em.contrárici. Br-asflia, em 24 de novena .. ~ de 1 80; 1599' 
da Independência e 929 da República.- João Figueiredo- Ernanr Galvêas 
- Eliseu Resende- Angelo Amaury Stábi/e- Murilo Macêdo- Joa 1 Camf· 
lo Penna- Cesar Cais Filho- MáriO David Andreazza- --'\ ·õnio Delfim 
Neto. 

DECRETO N• 85.381, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1980. 

Dispõe sobre a composição,_ competência e funcionamento do 
Co_nselho lnterministerial do ?_rograma Grande Carajás, e dá outras 
providências. 

O Presidente da República no uso da atribuição que lhe confere o a -tigo 
81, itens III e V, da Constituição e tendo em vista o disposto no Decreto-~~ n• 
1.813, de 24 de novembro de 1980, decreta: 

Art. 19 O Conselho Interministerial do Programa Grande Carajâs terá 
a seguinte composição: 

I -Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da Re-
pública, na qualidade de Presidente; • 

II- Ministro das Mina,s e Energia, que substituirá o Presidente em ::,1 

faltas e impedimentos; 
III - Ministros dos Transportes; 
IV- Ministro da Indústria e do Comércio; 
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V - Ministro da Fazenda; 
VI- Ministro do Interior; 
VII- Ministro da Agricultura; e 
V !li- Ministro do Trabalho. 
§ tv O Conselho Interministerial contarâ com uma Secretaria Executi

va, dirigida por um Secretário Executivo designado pelo Presidente da Re
pública. 

§ 29 A Secretaria de Planejament9 da Presidência da República forne
cerá o apoio administrativo e técnico neCc{isârio ao funcionamento da Secre
taria Executiva. 

Art. 29 Compete, privativamente, ãb Conselho Interministerial: 
a) estabelecer as políticas e os ci'itérios gerais a serem observados na 

apreciação e aprovação de projetas e programas integrantes do Programa 
Grande Carajás; ·- -

b) aprovar, com base em proposta da Secretaria Executiva, a implan· 
tação da infra·eStitifura necessária ao· Programa Grande Carajás; 

c) aprovar, com base em proposta da Secretaria Executiva, os empreen
dimentos que devam ser beneficiados com os incentivos previstos no Decreto
lei n9 1.813, de 24 de novembro de 1980; 

d) definir as condições em que a:- Secretaria Executiva exercerá atri
buições de outros órgãos e entidades da Administração Federal para a prática 
de atas necessários à execução dos projetas e programas aprovados; 

e) destinar recursos financeiros complementares aos empreendimentos 
do Programa Grande Carajãs e-supervisionar sua aplicação, 

Parágrafo único. Cabe à -s~CrCfãria Executiva, em articulação com os 
demais órgãos e entidades governamentais_: 

a) estudar os projetas e programas, inclusive de infra-estrutura, e pro
por ao Conselho Interministerial sua aprovação; 

b) acompanhar a implantação dos projetes e programas aprovados; 
c) praticar os-ataS administrativos necesSãrios à execução dos projetes 

e programas aprovados; 
d} praticar os demais atas neceSSários à execução do presente Decreto e 

do regulamento previsto no parágrafo único do artigo 1"' do Decreto-lei n9 
1.813, de 24 de novembro de 1980, 

Art. 3"' Aos empreendimentos integrantes--do Prograina Grande Cara
jás será conferidO tratamento preferencial pelos órgãos e entidades da Admi
nistração Federal, observada a legislação aplicãvel, para efeito de: 

a) concessão, arrendamento e titulação de terras públicas, regulari
zação e discriminaçãõ- de terr-as devolutas ou, quando for o caso, desapro
priação de terras particulares necessárias à execução dos projetas; 

b) licença ou concessão para construção e operação de instalações por
tuárias; 

c) contratos para fornecimento de energia elêtrica e para transporte 
fluvial; 

d) cessão ou arrendamento de direitos de exploração mineral ou flores· 
tal; 

e) autorização, emissão de guias e concessão de financiamentos para 
exportação; 

f) autorização e emissão de guias para importação de máquinas, equi
pamentos, aparelhos e instrumentos, bem como conjuntos, partes, peçaS c 
acessórios, destinados à implantação, ampliação, modernização ou reapare
lhaffiento de empresas, inclusive no caso de investimento dircto estrangeiro 
sob a forma_ de bens ou serviços; 

g) autorização e registro de empréstimos externos, inclusive para paga· 
mente no exterior de bens ou serviços; 

h) concessão do aval ou garantia do Tesouro Nacional, ou de insti
tuições financeiras públicas, para- empr6stimos externos; 

i) autorização para funcionamento de empresas de mineração; 
j) participação, com recursos públicos, no capital social de sociedade 

titulares dos projetas; 
I) aprovação de contratos de transferência de tecnologia, assistência ou 

consultaria técnica péira a implantação e operação dos projetes; 
m) quaisquer outros atas, formalidades ou diligências necessârias à 

aprovação e execução dos empreendimentos integrantes do Programa Gran
de Carajãs. ~ 

Art. 49 t criada e incluída na Tabela Permanente da Secretaria de Pla
nejamento da Presidência da República, de que trata o Decreto nfil 79.208, de 
7 de fevereiro de 1977, para composição da Categoria Direção Superior, códi
go LT-DAS-101, do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, código 
LT-DAS-100, a função de confiança de Secretãrio Executivo do Conselho ln· 
terministeriill do Programa Grande Carajás,' código LT-DAS-101.6. 

Art. 59 As_ despesas decorrentes deste Decreto serão atendidas com re
cursos orçamentários da Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública. 

Art. 69 O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrãrio. 

Brasília, em 24 de novembro de 1980; 159v da Independência e 929 daRe
pública, -João Figueiredo - Emane Galvêas- Eliseu Resende- Angelo 
Amaury Stábile- Murilo Macêdo- João Camilo Penna- Cesar Cais Filho 
-Mário David Andreazza- AntOnio De/fim Neto. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lou_rival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS -SE. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A 24 de fevereiro-de 1981. reuniu-se o calenda Tribunal de Contas da 
União, em Sessão Especial das mais solenes, jamais realizada no decorrer de 
sua evolução, para conl.emorar o transcurso dos noventa (90) anos de sua ins
titucionalização, através do artigo 89 da Constituição promulgada a 24 de fe
vereiro de 1891. 

COube ao"Iru-slre Ministro Mauro Renault Leite, decano do Tribunal e 
orador oficial da cerimônia, a honra de pronunciar o discurso cm que evocou, 
com emoção, eloqüência, raro senso de objetividade e concisão, o desenvolvi
mento histórico do Tribunal de Contas, mergulhando no passado, analisando 
as realidades, e problemas do presente, para concluir, tecendo considerações 
sobre o Tribunal do Futuro, depois do advento das reformas constitucionais 
que, por imposição de inexorâveis contingências da conjuntura política e 
sócio-econômica do Pafs, deverão aperfeiçoar a administração, fortalecer a 
Federação e o regime democrâtico. - . . 

No encerramento da solenidade, o ilustre Ministro Luciano Brandão Al
ves de Souza, Presidente da egrégia Corte Superior de Contas, depois de enal· 
tecer a brilhante oração proferida pelo Ministro Mauro Renault Leite e o 
pronunciamento do Professor Laerte José Marinho, Procurador-Geral repre
sentante do Ministl!rio Público, junto ao Colegiada, acentuou: ... "No desem
penho do controle externo financeiro e orçamentário, da União, é fundamen
tal seu entrosamento com o poder Legislativo, onde militam homens públicos 
de alto valor intelectual e reconhecido patriotismo, cuja experiência política e 
administrativa estão, permanentemente, a serviço dessa tarefa comum." 

Essa articulaçaO e pei-ene colaboração com o Congresso Nacional, é uma 
das características do Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, que vem 
promovendo uma gestão modernizadora, através da renovação de métodos, 
processos e técnicas de controle, visando aperfeiçoar o f~.mcionamento do Tri
bunal de Contas da União, em função do interesse público e da Nação. 

Neste sentido, tem preconizado a implantação da auditoria programáti
ca, imprescindível à avaliação qualitativa dos resultados obtidos pela Admi~ 

- nistrãção Pública. 
Com essa providência pretende-se implantar o acompanhamento da 

atuação das entidades e órgãos públicos, no sentido de verificar se estão cum
prindo os planos e programas governamentais, bem como os critérios e dire
trizes estabelecidos em normas legais. 

Sr. Presidente, 
Convém salientar, no texto da oração do Ministro Mauro Renault Leite, 

algumas considerações pertinentes,- quando mergulhando no passado da lns~ 
tituição, asseverou: ... uaS discussões sobre a criação de um Tribunal de Con
tas, duraram quase um século". 

Combatido por uns, como o Ministro da Fazenda, Cândido de Oliveira, 
qUe alegava constituir uma CUstosa sinecura inútil, invocando que o meio in
dicado para a necessária fiscalização, seria atravês de ampla publicidade do 
tesouro e_ posterior exame da representação nacional. 

Havia, porém, em contrapartida, o Visconde de Uruguay, um ardoroso 
adepto, que, entretanto, impunha: ... 

.. A primeira e indispensável qualidade que devem ter os 
membros de um Tribunal de Contas, é uma inteira independência, 
principalmente daqueles cujas contas tomam." 

Mas, Sr. Presidente, não se pOde- falar sobre o Tribunal de Contas da 
União; sem mencionar a figura inexcedível de Ruy Barbosa, a quem se deve a 
iniciatiVa- dó Decreto n9 966-A, de 7 de novembro de 1890, que o criou, de fa
to, depois de mais de um século de discussões sobre o assunto. 

Na históriCa Exposição de Motivos, em que justificava a sua criação, 
emitiu Ruy Barbosa, conceitos ímperecíveis, e estabeleceu as coordenadas 
dentro das quais devem atuar todos os Tribunais: os princípios da autono
mia, fiscalização, julgamento, vigilância e energia, aliâs, em consonância com 
os anseios daqueles grandes vultos do Império que, em vão, lutaram pela 
criação do Tribunal, acontecimento que somente ocorreu depois da queda do 
Império, com o advento da República. 

"Num Tribunal de Contasn,- escreveu Ruy Barbosa- "corpo de ma
gistratura, intermediária à AdministraÇão e à Legislatura, que colocado em. 
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posição autónoma, com atribuições de revisão e julgamento, cercado de ga
rantias contra quaisquer ameaças, para exercer as suas funções vitais no orga
nismo C(lnstitucional" ..... Convém levantar, entre o Poder que autoriza perio
dícamente a despesa e o Poder que quotidianamente a executa, um mediador 
independente, auxiliar de um e de outro, que comunicando com a legislatura 
e, intervindo na Administração, seja, não só o vigia, como a mão forte da pri
meira sobre a segunda, obstando a perpetuação das infrações orçanientârias 
por veto oportuno aos atas do Executivo, ·que direta ou indireta, próxima ou 
remotamente, discrepem da linha rigorosa das leis das finanças." 

Passaram-se os anos e, a partir de 1967, a Constituição então promulga
da, assim como a legislação ordinária consta:itte- da nova Lei Orgânica do Tri
bunal e da Reforma Administrativa (Decretos-leis n• 199 e 200(67), introdu
ziram transformações radicais no concerneiite à Administração Federal e ao 
seu controle. 

Hoje, tem o Tribunal de Contas, poderes para realizar inspeÇões,- ins
trumento que a experiência vem demonstrando Ser eficaz- carecendo, ~ada
via, ser transformado num sistema permanente e llão apenas como medida de 
exceção. 

Dispõe, alêm disso, do poder de representação ao Congresso Nacional e 
ao Poder Executivo, ilos ca:Sos de irregularidades e abusos. Poderã, também, 
solicitar ao Congresso Nacional, quaisquer providências de natureza legisla ti~ 
va que se fizerem necessáifas, para o desempenho de suas funções constitucio
nais e legais. 

Sempre ê oporturio lembrar,- confor_m_e_ eSclareceU o Ministro Mauro 
Renault Leite, em substancioso trabalho- ~·que o Tribunal exerce a fiscali
zação financeira e orçame"ritária da União na qUalidade de órgão auxiliar do 
Congresso Nacional.'' 

No desempenho dessa atribuição, compete~ lhe o exercício da aUditoria 
financeira, sob o duplo aspecto da exatidão contábil das contas e da Iegalidã
de dos atas geradores _das despesas. ~ a fiscalização prevista no artigo 70 da 
ConstituiÇão e na legislação ordinária, inclusiv'e n3. "Lei n9 6.223, de 1975. 

A Constituição, porém, estabelece oUtra fl"Scalização ã ser eXúcida pela 
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, e que estã prevista no artigo 
45. Temos para nós que este Será o controle polítíco da Administração Fede
ral a ser praticado por aquelas Casas do Congresso, nias que, ainda, carece de 
regulamentação. É a esse controle polítiCo que a -Administração deverã res
ponder pelas opções adotadas, desvios de finalidade e abusos de direito, onde 
os danos ao Erãrio têrrl sido vultosos. 

Sr. Presidente, são estas as considerações que me cabia formular ao re
gistrar ajusta homenagem ao egrégio Tribunal de COO.tã.s-da Ünião quando 
comemorou condignamente os noventa anos de sua integração no texto da 
Constittiiçã_O promulga-da -i-24 de fevereiro de 1891. 

Congratulo-me, nesta oportunidade, com o seu ilustre Presidente, Minis
tro Luciano Brandão Alves de Souza, e através dele, com os demais dignos 
Ministros que o inteiraffi""'é:-nele mourejam a serViço da Pátria Comum. (Mui
to beml Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Não hâ mais oradores inseri-
tos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designan
do para a sessão, de segunda-feira a seguinte. 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de ResOlução n9 J72, de 1980 (apre
sentado p~la_ Comissão de E_~onomia_co~o_ concl~S~t?- d_e seu Parecer n9 1.258, 
de 1980), que autoiiZa-O<.Tóvcirfiô. do EstadO dê" MatO-Grosso do Sul a elevar 
em Cr$ 1.785.620:157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, 
seiscentos e vinte mil, cento e cinqüenta e sete cruzeiros e setenta e cinco cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.259 e 1.260, de !980, dai Comissões: 
- de ConstituiÇãi:i_e_ Jusiiça, pela constitutionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, faVoráveL 

2 
Votação, em turno único, -do Projeto de Resolução n9 177, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.273, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) a elevar em 
Cr$ 315.464~652,36 (trezentos e quinze milhões, quatrocentos e sessenta e 
quatro mil, seiscentos e cinqUenta e dois cruzeiros e trinta e seis centavos) 'o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob !Wsi.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela cons-titucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 178, de 1980 (apre~ 
sentado pela ComisSão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.277, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a elevar 
em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e três mil e 
seiscentos e quarenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolida~ 
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.278 e 1.279, de 1980, das Comissões: 
- Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

4 

Votação, em turnõ único, do .tirO)eto de Resolução n9 179, de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia c_omo conclusão de seu Parecer n9 1.280, 
de 1980), quê autoriza a Prefeitura Municiparde São Joaquim (SC) a elevar 
em Cr$ 1.530.000,00 (urri milhão, quii:thentOs e trinta mil cruZeiros) o mon~ 
tante de sua dívida Consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.281 e 1.282, de 1980, da Comissões: 
- de Consiitução e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade~ e 
- de Municípios, favorável. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 180, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de_ Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.283, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura municipal diiAraripina (PE) a elevar em 
Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consoJidada, tendo 

PARECERES, sob n9 1.284 e 1.285; de 1980, das Comissões 
---;;.;....-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
--de Municípios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 181, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.286, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em Cr$ 
1.448.100.00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e cem cruzeiros) 
o !liontante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n• I .287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
--de Constituição e Justlça, pela constitucionalidade ejtiridicidãde-; e 
- de Municipios, favorâvel. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 182, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia corria conclusão de seu Parecer n9 1.289, 
de 1980), que autoriza a Prefiifui'a- MUniciPal-de Campina grande (PB) a ele
varem Cr$ 23.600.00U;OO"{'Viõte-e tiêS milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões: 
- de Constituiçãá e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, faVorável. - --

8 
Votaçã_o, em turno único, do ProjetO de Resolução n9 183, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer fl9 1.292, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos (GO) a elevar 
em Cr$ 895.!00,00-(oitocentos e noventa e cinco Inil e cem cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.293 e 1294, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorâvel. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 184, de 1980 (apre
sentado pela Coinissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.295, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Duerê (GO) a elevar em Cr$ 
767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e setecentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consplidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorãVei. 

lO 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 189, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.310, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a elevar 
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em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos'crÜzei
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n• 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões: 
-de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

11 

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 194, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer N"' 
1.325, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a elevar 
em Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e 
trezentos cruzeiros) o montante de sua .. dívida corisolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 
- de Contituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munic{pios, favorãvel. 

12 

Votação, em primeiro turno (ap·redaçãõ 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. 

13 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n9 76, de 1981), do Projeto de Lei do Senado n9 5, 
de 1980, do Senador Nelson Carneiro, alterando a redaçào do art. 19 da Lei n"' 
5.527, de 8 de novembro de 1968, que restabelece, para as categorias profis
sionais que menciona, o direito à aposentadoria especial de que trata o art. 31 
da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, nas condições anteriores. 

14 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n' 79, de 1981), do Projeto de Lei do Senado n' 
29, de 1980, do Senador Gastão Müller, que obriga a identificação numérica 
de motores pefas fábricas produtoras -de veículos automotores, e dá outras 
providências. 

15 

· DiscuSS'ão, em turno único, da Redação Final (oferedida pela Comissão 
de RedaÇão em Seu Parecer n9_85, de 1981), do 'Projeto de Lei do Senado n9 
276, de 1980, do Senador Adalberto Sena, que acrescenta parágrafo ao art. 
383 do Código Civil. 

16 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 215, de 
1979, do Senador Nelson Carneiro, que dá nova redação ao art. 192 da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452, de i' de 
maio de 1943, tendo 

PARECER, sob n• 87, de 1981, da Comissão 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

17 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do ~enado n., 38, de 
1980, do Senador Paulo Brossard> que acresenta parágrafos ao art. do Código 
Civil, instituído pela Lei n9 3.071, de }9 de janeiro de 1916, tendo 

PARECER, sob n• 86, de 1981, da Comissão 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

18 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 184, de 
1980, do Senador _Henrique de La Rocque, que altera a redação do art. 394 do 
Código de Proce_sso Penal, e acrescenta parágrafo ao art. 34 do Código de 
Processo Penal Militar, tendo 

PARECER; sob n• 70, de -r98t, da Comissão 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Estã encerrada a sessão. 
( Levanta~se a sessão às 18 horas e /0 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO ii!LO SR. JOSE.,LJNS NA 
SESSÃO DE 2-4-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSJ!: L!NS (PDS- CE. Para encaminhar votação.)- Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores: 'l 

Vem o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul solicitando um em· 
préstimo de l bilhão, 785 milhões de cruzeiros, para aplicar, como bem se vê, 
no Projeto CURA e em programas do Fundo de Desenvolvimento Urbano. 

Acredito que todo o Senado já sabe qual a natureza das aplicações, tatito 
do_Fundo de Desenvolvimento Urbano como do Projeto CURA. São proje
tas estereotipados, utilizados por muitas cidades do País. 

Os recursos de Fundo de Desenvolvimento Urbano sobretudo se desti
nam à melhoria dos transportes urbanos, e à infra-estrutura em geral, en~ 
quanto o Projeto CURA se destina ao problema de melhoria dos bairros. 

De modo que, tenho a impressão, o Senado está muito bem informado a 
respeito da natureza desses projetos. Quanto ao mais, seria evidentemente ne
cessário que fossem citadas as Cidades onde esses recursos teriam que ser 
aplicados. Mas, da exposição consta muito bem os nomes dessas cidades. No 
item "E", nas características das operações com o FDU, estão citadas as Ci
dades de Camapuã, Corumbá, Coxim, Jardim, Guia Lopes da Laguna, Na vi
rar, Nova Andradina, Paranafba e Ponta Porã. 

Quanto ao Projeto CURA, também no item "E", seguinte, estão citadas 
as Cidades-Pólos de Aquidauana, Dourados e Três Lagoas. Não vejo motivo 
para que o Plenârio do Senado, depois de analisado o assunto judiciosamente 
nas Comissões próprias, impugne essa votação, pelo simples fato de que o 
texto não consta a descrição da natureza do Projeto CURA ou das aplicações 
do FDU, jã tão conhecidas. 

Sr. Presidente, também chamo a atenção para um fato fundamental: este 
pedido de empréstimo não teve .origem na Administração do atual Governa~ 
dor do Estado. Est~ pedido de empréstimo foi encaminhado pelo antecessor 
do Sr. Pedro PCdrossian, SÇ" não me engano, co~religionârio de muitoS dos 
atuais senadores do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Eram, Sr. Presidente, os esclarecimentoS que desejava dar. Muito obriga
do a V. Ex•. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. GIL VAN ROCHA 
NA SESSÃO DE 2-4-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

O_agravamCnto da situação econômicajpolíticofsocial e a -constatação, 
mais que evidente, da conscientização popular no sentido de que se faça algo 
de novo para que se saia da nossa maior crise são fatos a merecer a nossa 
atençã.o integral. 

Aqui, no Congresso Nacional, milhões de olhos nos acompanham; mui
tos desesperançados na nossa ação, outros, desconfiados do nosso trabalho e 
muitos ainda, na descrença quase total de que o Poder Político, do qual faze
mos parte, pos~a fazer alguma coisa de permanente e satisfatório para a tota
lidade do nosso povo. 

O debate dos grandes problemas nacionais começa a transbordar para 
fora··do Congi'esso: 

E certo que este esvaziamerito rião ê culpa da Instituição, cada vez mais 
provadamente, o fórum certo e apropriado aos grandes debates. Mas é igual
mente certo que, impotente para realizar, na sua plenitude, a sua destinação 
de Poder, o Congresso dilui-se, esvazia-se e contribui. contra a sua vontade, 
para este distanciamento entre o povo e aS instituições pó.blicas do nosso País. 

A marginalização do Congresso, qtié neStes tempos, tornou-se uma gran
de casa de retórica, é uma seQUela das mais perigosas do Estado Ditatorial do 
qual estamos emergindo. 

Não me proponho a analisar as outras determinantes deste fenômeno in
discutível e lamentável; mas ao ato sincero de reconhecê-las e combatê-Ias. 

Para sairmos desse impasse, creio que a luta pelas prerrogativas do Le
gislativo é a primeira e inconteStável meta; mas acredito, que uma visuali
zação concreta e correta de que começamos a viver novos tempos no Brasil e 
no mundo é também necessária e urgente para que ;>assamos sair desse círcu
lo vicioso~ 

Os qtie-têm visão sem preconceitos do momento nacional sabem ser esta 
a hora das definições. Compreendem que essa brecha que se abriu no País 
pelo início da abertura: tem que ser aproveitada com inteligência, determi~ 
nação e posicionamento claros. 

O momento mundial também é favorâvel à radicalização dos extremos 
que lutam, agora abertamente, pela divisão do múndo, de certa maneira pro
tege aqueles que rejeitaretn o alinhamento automático. e que acreditam poder 
construir uma nação à sombra dos gigantescos mísseis intefContinentais. A 



Abril de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Sábado 4 851 

exacerbação mundial do confronto das ideologias extremadas e conflitantes e 
o aparecimento de contestações, de lado a lado, demonstram que, seguramen
te, este não ê mais o tempo das especulações filosóficas, mas das afirmações 
pragmáticas. --

A fase do encantamento das ideologias a"bstratas já passou. 
Comunismo e capitalismo deixaram de ser regras teóricas a se prestarem 

ao confronto retórico, e foram testãdas no mundo. 
A utópica- horizontalização dos diversos estratos sociais, pregada como 

dogma pelos comunistas, provou-se impraticãvel, por antinatural. 
A incontestável inteligência da visão economicista do mundo de Marx, 

quando posta em prática, esbarrou-se na realidade das Leis da Natureza. 
Ateu confesso, Marx nem mesmo assim entendeu a fenomenologia tem

poral do homem. 
Desconheceu que a sociedade selecionará os valores necessários à maio

ria, e que os degraus, que Sempre e em qualquer lugar, separarão os afortuna
dos dos sem fortuna, representarão, perenemente, o tributo da nossa exepcio
nalidade na escala animal. 

Os animais selvagens não conhecem classes, justamente porque são sel
vagens. 

Os homens, com diversos graus de competividade, inteligência e criação, 
serão sempre diferentes em aptidão e sucesso entre si, e, por iSso mesmo, nun
ca se nivelarão como se representassem uma média aritmética. 

Esta verdade biológica não significa a pregação de uma injustiça social 
que eternize os opressores e oprimidos. 

O homem foi ciüldo com capacidade de ser justo. 
O imortal princípio cristão do "Amai-vos uns aos outros", traduzido em 

economia política, significará Higual oportunidade para todos". 
Mas, enquanto a democracia pretende o realizável de colocar todos nas 

mesmas condições de uma "Linha de Partida", para a inexorável competição, 
Marx, sonhando transformar sua ideologia em reli.gião, prorileteu o paraíso 
cã na terra ao pretender colocar todos iguais na "Linha de Chegada". 

No julgamento sereno da doutrina comuni~ta na história, ficará o aspec
to positivo da visão econômica de Marx, que previa a implosão do capitalis
mo pelo crescimento incontrolado do domínimo e da mais valia. 

A Teoria Marxista serviu também de alerta para aqueles que, sob o regi
me capitalista ortodoxo, perceberam a profundidade das suas previsões eco~ 
nômicas. 

Alguns cientistas políticos ousam até em afirmar -que os m~iores benefi
ciários das idéias marxistas foram os caPitaliStas progressistas. 

Alertados para a gravidade do caminho que percorriam, alguns homens 
de visão da iniciativa privada trataram de cofrigir os seus rumos, seguindo 
atentamente as observações de Marx, justamente para evitar esta catástrofe. 

O direito de greve, o sindicalisma livre, a co-gestão, o aparecimento das 
fundações, o alto avanço tecnológico permitindo o auhieiito d3.-produtivida. 
de, e. principalmente, o apelo irresistível ao bem estar e a um razoâvel consu
mo individual do conforto moderno, conseguido por alguns países capitalis~ 
tas frustou a implosão prevista por Marx. 

Mas isso só foi possível em países jã desenvolvidos e realme_nte d~mocrá~ 
ticos. 

No mundo subdesenvolvido, o capitalismo continua com seu apetite 
inesgotável, exercendo~se, ora através o esmagamento da força do trabalho, 
ora através da corrupção, dos "dumppings", "lobbies", etc. 

Aqui, e mais uma vez, o desvario opressor dos e~tremos se tocam. 
Quando encontram então, num país, o binômio subdesenvolvimen

tojautoritarismo, ambos, comunismo e capitaliSmo, entram numa guerra fe
roz e implacável pelo domínio total. 

O vencedor usará toda a selvageria para perpetuar o conforto e a regalia 
de uma minorÍ'a, dos chefes de sempre, que se igualam na opressão e na cor~ 
rupção. 

Não des_ejamos certamente que o Brasil seja palco desta disputa. 
Não nos interessa ci'iar aqui condições proPíCias pafa este combate sem 

trêguas, onde qualquer vitória de grupos, signi~cará derrot3 coletiva. 
O povo almeja coisas novas. · -- · -- · 
Todo mundo já percebeu que participar desta disputa ideológica signifi

cará participar de urri -COnfronto sangrento. Esta evidêncioa ê da maior im
portância, já que o sen.iiriiento aOtiguCrreirO deStC fim de século talvez seja o 
traço mais marcante dos nossos jovens. --

0 lema .. Faça amor não faça a guerra",- que empoigou os anos sessenta, 
mantém inalterado seu apelo, pois menos que uma frase, é um estado de 
espírito. 

Não temos por que não corresponder, no Brasil, a esta tendência mun
dial de pacifismo. 

Tristão de Athayde, notável pensador bras~leir~, de insuspeitado posi
cionamento cristão, a-pontou, em recente artigo na Folha de S. Paulo, esta ten-

dência constatável no Brasil e no mundo independente, com perspicácia e 
profundidade. 

Disse o notável Mestre: 
"Na verdade, o que a experiência histórica deste nosso século está. 
ensinando, ao que parece, ao século XXI, que já nos bate às portas. 
h que será da síntese do capitalismo e do socialismo que surgirá a 
solução, se houver entre os homens o mínimo de bom senso que os 
afaste de um holocausto coletivo da humanidade, e nos leve a reco
nhecer que o capitalismo e o socialismo não são apenas etapas da 
mesma inexorável evolução imanente da sociedade, e sim pólos hi
pertrofiados de suas forçaS psicológicas, o individualismo c o colcti
vismo; ou sociológicas, o capital e o trabalho; ou contraditórias; a 
tese e a antítese; ou clialéticas, a doutrina e a prática, cujo término 
dever ser a concordância pela superação dos termos e não pelo-ani
quilamento do oposto." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando a maioria do povo brasileiro es
perava que o Movimento de 1964, iria perseguir esta síntese, pondo termo à 
sub-reptícia infiltração radical no Governo insípido de João Goulart, ou 
freiando a obcessão entreguista dos pseudo-liberais da direita bacharelesca, 

-surgia este modelo desenvolvimentista indefinido, inodoro e ambíguo, que 
trouxe o Brasil a sua maior crise, desde a chegada das caravelas de Cabrál, ao 
Porto Seguro. 

Até hoje, ninguém entendeu a que veio este modelo que misturou, desor
denadamente. os aspectos mais negativos destes dois pólos ideológicos. . 

DizendO~se restauradora da derriOcfacia, a Revolução copiou dos totali
tários de esquerda a sua ojeriza às eleições livres. 

Intitulando-se protetora da livre iniciativa: montou o gigantismo das em
presas estatais em número avassalador, maior mesmo que em países declara
damente so_cialistas. Pregando uma justiça social autêntica, determinou a in
tervenção nos sindicatos e a contenção de greves. 

Declarando-se claramente do bloco capitalista, interveio intempestiva
mente nas leis do mercado, desmoralizou o comércio de capitais, deixando de 
punir os grandes estelionatários e premiando os inadimplentes, além de esma
gar a pequena e média empresas. 

Pousando de nacionalista, permitiu a expansão das multinacionais, fa
zendo do nosso País- o paiaíso do capital estrangeiro. 

Anunciando a continuidade ãdministrativa, substituiu o planejamento 
pela improvisação, encarecendO" a administração com a metodologia impor
tada dos burocratas que estimulam intermináveis conferências, seminários, 
painéis, simpósios, encontros, reuniões de .. alto nível" todas esmolduradas 
por régias mordomias e por lêpidos "PhDs" defasados da nossa humilde rea
lidade.· · 

To-da esta indefinição ideológica, Sr. Presidente, toda esta parafernália 
de imitã.çõC:s malfeitas, resultou nisto que aí está: o debâcle da Educação, da 
Saúde, do salários, da Economia, dos compromissos externos, da balança co
mercial, da nutrição, do saneamento, da Previdência- Social, num desastre 
onde somente um setor se salva - o da política externa, onde o Itamarati, 
mesmo timidamente, parec~ que finalmente descobriu que não temos nações 
amigas. ou hoStis, mas polidos interessados nas nossas riquezas. 

Mas, Sr. Presidente, aqui não estou para constatar nossas mazelas, já tão 
repetidamente descritas pelas Oposições nas Casas Legislativas, mas para en
fatiZar que todos estes fracassOs têm um fulcro, uma origem comum: a falta " 
de consistênCia de um modelo, que anódino, improvisador e surdo, é também 
cego- para as realidades dos nossos novos dias, de um mundo novo. 

A diminuição ~esta acUidade visual p3.rece ter_, ta!llbêm, contaminado o 
CongreSso NacionaL A nossa declinante hegemonia no debate dos problemas 
brasileiros ê um fato- inc60testável. 

A presença, nos grandes debates políticos, de sociedades civis, sem man
datos pãrlamenúres, sem prerrogativas, sem tribunas institucionais a encher 
auditórios e a nos substituir noS espaços do meio de comunicação, enquanto 
constatam?s ~ esvaziamento ~o plená~o e galerias, é fato. a merecer nossa 
análise -desapaixo!tadâ. · -

Agora que os tempos são outros, que a nossa voz ê mais livre, que o cus· 
telo da cassação sumáiia jã não nos ameaça, agora que o AI-5 jaz em cova 
rasa e desconhecida, é que as gaJerias deveriam estar lotadas e o plenário efer
vescendo a ouvir a nossa opção de Brasil novo. 

Creio, Sr. Presidente, que não me excedo em exagero ao observar que, 
aqui, no congr-esso N~cional, muitos_não estamos conseguindo viver estes 
novos tempos. De alguma maneira, nosso comportamento tem em~açado a 
visualização da vontade da maioria do nosso povo, muito mais interess-ada na 
montagem de uma alternativa que empolgue o Pais, do que nas fortes doses 
de interesses pessoais ou de grupos, nas discussões infindáveis sobre aquilo 
que o nosso- Richelieu caboclo chamou de "distrações do legislativo". 
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Este distúrbio visual, que impede a clareza da constatação de que, ou 
este País encontra rapidamente os caminhos de uma opção solidamente mon
tada, ou explode com todos nós, não é nem somente nossa, nem somente do 
governo. 

O Estado de S. Paulo, em artigo de 24 de março próximo passado, sob o 
título "Em busca do Projeto Alternativo" do Jornalista Oliveiras Ferreira, 
constatava este mesmo distúrbio de visão nos empresários brasileiros. Diz o 
articulista, em certo trecho do seu _tr_abalho: 

Não se diga que fOi por falta de aviso que as classes produtoras chega
ram à situação de ver seu cofre arrombado e o inimigo sentado, com um sor
riso seduto_r, à sua mesa - para não dizer mais. Tendo contribuído senão 
com sua colaboração ativa, ao menOS Com seu silêncio, para que se estabele
cesse, no Brasil, o Estado corporativo, pouco se importaram com o fato de 
não terem, suas entidades de classe, legitimidade alguma que resultasse da 
própria e livre atividade produtora. O que lhes interessou, durante anos, foi 
manter os sindicatos operários atados ao Ministério do Trabalho para impe
dir qualquer movime-nto que, mCsiifá-refletindo apenas a livre iniciativa, pu
desse afetar o que supunham ser- os-interesses da empresa. 

E mais adiante 
Talvez sejam poucos os que se tenham dado conta de que o que falta ao 

Brasil, e falta há muito, é um projeto alternativo. Ora, quando não há projeto 
alternativo, tende a vigorar o projeto que existe - e o único projeto que se 
encontra no mercado é o do capitalismo de Estado burocrático, o qual permi
te a existência da empresa privada desde que ela não tenha a veleidade de ter 
iniciativa; que suporta as contradiçõ~s e os desafios, desde que não seja abala
do o poder que a burocracia detêm sobre a sociedade. 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB- SC)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP--, SE).,..- Com muito prazer, nobre Sena
dor. 

O Sr.Jaison Barreto (PMDB- SC)- Voltaria à colocação anterior de 
V. Ex• quanto à falta de credibilidade do Congresso, do Poder Legislativo do 
País, e dizer da dificuldade que encontramos, todos nós, em conseguirmos o 
mínimo de respeitabilidade, quando se permite a aprovação de projetas por 
decurso de prazo, ou quando o Congresso, no resguardo da sua dignidade, 
não investe contra a imoralidade de uma proposta de prorrogação de manda
tos. São coisas como estaS que, realmente, dificultam aqueles que estão pen
sando em redemocratizar o País. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE) -V. Ex• tem a mais absoluta ra
zão. O CongrCsSõ-Nacional não estã afundando c-omo instituição, mas pelos 
resquícios de autoritarismo que conseguiram fazer de nós uma Casa de retóri
ca, sem nenhuma significação nos destinos da Pátria. Este fato é tão mais gra
ve que, na medida em que essa indefinição perdurar, significa um caminho fa
cilitado para a volta do autoritarismo,.pelo descrédito do Congresso Nacio
nal, maquiavelicamente montado por aquele que se diz o homem dos batido
res da abertura." 

O Sr. Henrique Santl1/o (PMDB - GO) - Permite V. Ex•? 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Tem razão V. Ex•, e a nossa 
postura tem que ir mais longe: cobrar as prerrogativas do Congresso Nacio
nal: como a saída primeira, para que, depois, tenhamos todas as condições de 
visualização dos novos tempos que estão vindo no Brasil e no Mundo. 

• O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Mas, Senador, antes do instituto 
do decurso de prazo, se tem noticia de que projetas se arrastavam, nesta Ca
sa, por 10, 15 anos. Citaria, apenas, uri:t CXemplo: o Projeto das Diretrizes e 
Bases da Educação, passou 10 anos tramitando, neste Congresso, e não foi 
aprovado. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Doze anos. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Doze anos. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- E V. Ex• culpa isso à metodolo
gia ou ao Congresso- como entidade? 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Tem que se fazer o remédio. 

·O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Então, não tenho o que respon
der a V. Ex•, pois estâ se queixando de uma metodologia que atrasaria a tra
mitação de projetas. Ora, somos duas Casas legislativas, com quase quinhen~ 
tos legisladores. B evidente que há uma scleção de projetes. V. Ex• está, certa
mente, com todo o apoio nosso, dizendo que o Congresso precisa de uma me
lhor dinâmica para que os projetas Sejam examinados com maior velocidad~. 
Mas, isso não tem nada a haver com a nossa tese. Não é isso que esvazia o 
Congresso Nacional, o que esvazia é a sua presença somente como órgão re
tórico. O povo, na sua infinda sabedoria, sabe que não adianta estar aqui ou
vindo a Oposição, porque isso rião vai induzir a nada neste Govern~ surdo e 
cego. 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB - SC)- Estranha terapêutica proposta 
pelo nobre Senador do Governo: mata o doente, pretendendo curáMto. 

O Sr. Henrique Santil/o (PMDB - GO)- Permite V. Ex•? 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Exatamente. Ouço o nobre Se
nador Henrique Santillo. 

O Sr. Henrique Santillo(PMDB --GO)- A consciência nacional está a 
indicar que o povo entende a inocuidade do Congresso Nacional. Quer dizer. 
existe a sensação do inócuo, da inutilidade do Congresso Nacional. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- É preciso que chamemos' 
aterição disso, porque ninguéin aqui é criança. Chegamos aqui por rigoros~ 
seleção e sabemos nós que o Governo incutiu, subliminarmente, ao povo dt.
que no dia em que o Congresso Nacional for fechado muita gente deve soltar 
foguetes. E uma constatação que tt:i11 que ser feita com coragem, no sentido 
de que seja posta a carapuça em quem a merece: esta dita Revolução que quer 
e continua a_apagar o único pulmão aberto do Pa(s, que é o Congresso Nacio
nal. E ainda há o mais grave: essa estratégia estã desviando o debate nacional 
para entidades extra Congresso, com toda a carga de riscos, inclusive para o 
Governo, que insiste- na sua estratégia, ·que é 'uma estratégia suicida, mas um 
suicídio que envolve também, políticos brasileiros. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) - Permite V. Ex•? 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Com muito prazer. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Senador Gílvan Rocha, efeti
vamente o Governo autoritário, autocrãtico, instalado no País a partir de 64 
transformou o Congresso Nacional numa entidade apenas permissionária na 
arte de legislar, desde que não tome a permissão como competência própria. 
Entretanto, apesar de tudo, nobre Senador Gilvan Rocha, é preciso que uma 
verdade seja proclamada: o Congresso Nacional, embora podado nas suas 
pr~rrogativas, manieta_do, apenas permissionário na arte de legislar continua 
sendo, efetivamente, o pulmão por onde a Nação inteira respira. Porque o 
furidonamento desta e da outra Casa do Congresso Nacional é que, ao longo 
do tempo, gerou as condições para qui a Nação inteira entendesse uma coisa: 
que os seus segmentos deveriam se organizar e acreditar a Nação inteira na 
democracia como única forma de governo compatível com qualquer povo ci
vilizado, e exigir" que ·a autocraCia recuasse nos seus projetas de se eternizar no 
poder. E uma coisa hoje_ é certa, o pacto de poder montado em 1964 pela 
força é um pacto de poder exaurido. E o Congresso Nacional serã a tábua de 
salvação, na medida em que nas duas Casas assentam homens efetivarnente 
corriPI-omefidOs Coni a realidade brasileira, homens que têm um compromisso 
riiaiõr -com a.-Pãtria, -e que poderá signifiCar a ponte por onde a Nação irá tra
fegar, impedindo-a de ser jogada no fosso da anarquia, do desespero e, por 
que não dizer, até mesmo da guerra civil. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Pe_rrnite V. Ex• um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP-SE)- V. Ex• tem inteira razão. É pre
ciso que não nos contaminemos com essa letargia a que a falta de ação positi
va possa nos levar. A sensação de inutilidade é gravíssima, em qualquer tipo 
de atividade do homem. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Muito Bem! 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- 1:. predso que tenhamos a sensi
bilidade, defendendo ao prestígio de poder, que sempre tivemos- e isso nun
ca forinvenção brasileira- nós tenhamos também a sensibilidade de, apro
veitando essas poucas réstias que nos sobram, entender que a nossa mensa
gem tem que ser uma mensagem de alternativa, para que o Governo não ado
te a democracia somente se tiver envenenado pela simplista filosofia do poder 
pelo poder. 

Ouço o eminente Senador Bernardino Viap.a. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Só duas palavras. Se não h ouves~ 
se também um dispositivo constitucional que obrigasse, dentro de um deter
minado prazo, o Chefe do Poder Executivo a sancionar determinado projeto 
que foi apfovado no Congresso e para lá enviado, se não for promulgará, o 
Presidente da República poderá procastinar a sanção por centenas de dias. 
Mas a Constituição determina que se S. Ex• não sancionar, pelo silêncio em 
15 dias, ou num determinado prazo, a lei é considerada aprovada ou promul
gada pelo Presidente do Congresso Nacional. Assim como deve haver esse 
dispositivo que obriga o Chefe do Poder Executivo a sancionar, num determi
nado prazo, um projeto de lei, assim também deve haver aqui, no Congresso 
Nacional um dispositivo obrigando que projetas de interesse da Nação, e em 
carãter de urgência, não sendo aprovados num determinado prazo, que pas
sem por decurso de prazo. Pode ser que o atual dispositivo seja rigoroso, seja 
drâstic0, f!~O seja muit9 lógi~()_, mas então n6s ace_rtaríamos um meio de con-
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ciliar os interesses e de tornar mais harmonioso e de maior bom senso um dis
positivo nesse sentídõ: etc. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- E um argumento diferente; é um 
argumento inédito, novo, revolucionário, que o mundo inteiro vai tomar co
nhecimento a partir de amanhã. Está aí uma inOvaÇão fantástica. A compa
ração realmente é inédita; ninguém tinha tido essa coragem. Tivemos hoje a 
coragem, neste Plenãrio. --

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Só que a invenção brasileira do 
decurso de praz.o é uma coisa completamente diferente, nobre Senador. É 
uma ingerência de um poder sobre Outro. Não é um problema metodológico, 
de maneira alguma. Além disso, esta história de que o Presidente tem prazo 
para vetar ou não, matérias oriundas do Congresso Nacional, pelo menos 
tem uma virtude: obrig"a Sua Excelência a viajar menos e trabalhar um pouco 
mais. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Permite um aparte, nobre Se
nador? 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Pois não, nobre Senador. 

.O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Enquanto os projetos do Go
verno são aprovados por decurso de prazo, os projetes de iniciativa parla
mentar dormem nas gavetas meses e anos, porque a Maioria não os aprova. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE) - E uma evidência, nobre Sena
dor. 

O Sr. José Fragelli (PP - MS) - Permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Pois não, nobre Senador José 
Fragelli. 

O Sr. JoSé Fragel/i (PP - MS) - Permito-me fazer um reparo às duas 
declarações do nobre Senador Bernardino Viana: quanto ao decurso de pra
zo. Tendo sido Deputado Federal e visto quantas vezes projetes que, de fato, 
dormiam nas gavetas do Congresso, ciue nãO andavarri, devo dizer que recebi 
bem essa disposição constitucioilal do decurso dO prazo. E ela, realmente, de~ 
veria ser uma norma constitucional moralizadora, porque não se podia admi~ 
tir mesmo que os proceSsOs fkassem aí inertes, durante rrieses e anos no Con
gresso. Mas ninguém podia imaginar, Sr. Senador, que. essa norma constitu
cional, aparetemente boa - e assim se me afigurou - fosse servir de expe
diente para uma maioi'ia, Sr. Presidente. Eu achava essa medida moralizado
ra, mas nunca me passou pela cabeça que era a Maioria do Governo quem 
iria fazer obstrução, dentro do Congresso, pã.ra ·o decurso de prazo. Porque 
Maioria é Maioria por definição; ela não poderia fazer obstrução para ser 
aprovado um projeto do Executivo pelo decurso de prazo. Esse sempre foi 
um recurso em todos os Parlamentos, das Minorias e, jamais, das Maiorias. 
Então, quem está desacreditando esse instituto de decurso de prazo é o Go
verno, através da sua Maioria no ConSressõ, da sua maioria servil, no Con
gresso, às ordens do Governo. E a comparação do nobre Senador Bernardino 
Viana quanto à sanção -como disse o ilustre Sena~_<?r Pedro Simon -é iné
dita essa alegação. Mas nós aceitaríamos, contanto que a solução fosse ames
ma, porque, quando uma lei aprovada pelo Congresso vai pera ~ua Excelên
cia, o Senhor Presidente da República, e não é sancionada no prazo legal, a 
lei passa a ser promulgada pelo Congresso. Mas no caso do decurso de prazo, 
é o contrário: o projeto de lei que vem do Executivo é que passa, por omissão 
do Congresso. Quer dizer, é uma sitUação Comple"tamente contrária. Então, o 
argumento de S. Ex• não procede, por isso. Se também aquele projeto de lei 
que viesse para cá e por decurso de prazo, prevalecesse a decisão da Maioria 
do Congresso- como nó caso da sanção- então nós estaríamos de acordo. 
Então, quem é que desacredita esse instituto do decurso de Prazo~ E o Gover
no, e é a sua Maioria aqui no Congre"sso. Aquiio- (jue parecia bom, é mau, é 
péssimo, é uma solução que nãO pode conilmiar porque ela, simplesmente, 
elimi.qa completamenie, das decisões, justamente o poder legislativO. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP -SE)- V. Ex• está coberto de razão, 
nobre Senador. Mesmo para aqueles que pensavam que essa seria uma medi
da de dinamização dos trabalhos legislativos, verificaram, na profundidade, a 
intenção absoluta de má fé e de desprestígio e, mais do Que iSso, de desmor<ili
zação do próprio Partido do Governo, o que significa que o GOverno não res
peita nem companheiros, neSsa manifesta idiossinCrasia corri O Poder Legisla-
tivo do Brasil. . 

O Sr. JOsiRichti (PMDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte'? 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Coin muito prazer, nobre Se
nador. 

O Sr. José Richa (PMDB - PR) -A respeito desse problema de prazo 
para tramitação de matérias, o que se percebe é que em Parlamentos de países 

democraticamente mais evoluídos, o que acontece é exatamente o contrário; 
as matérias do Governo têm um prazo para tramitação e, findo esse prazo, 
são automaticamente rejeitadas e não aprovadas. Isso por quê? Para obrigar, 
exatamente, a Maioria, a estar permanentemente mobilizada. Aqui acontece 
exatamente o contrário, como mostrou o Senador José Fragelli; aqui, ao in
vés da Minoria se utilizar, corno em qualquer Parlamento democrático do 
mundo, do recurso da obstrução, é a Maioria que o utiliza, porque obstruin
do, viabiliza-se a aprovação p·or decurso de prazo. Veja bem V. Ex' que aí é 
que reside a maior causa do desprestígio e do esvaziamento deste Congresso 
Nacional. Numa hora em que V. Ex' aborda um assunto da maior imPortân
cia, veja quem está aqui neste Plenário: exatamente a Oposição, poi'que a 
Maioria está sempre desmobilizada, porque não há interesse, porque não há 
razão para aqui estar. Entretanto- e aí é que vem o ponto fundamental, por
que esta questão que estamos abordando é secundãria -, a questão funda
mental é que o Presidente Figueiredo, se estiver bem inteO.cionado com re
lação ao seu projeto de. abertura e de devolução da democracia ao Brasil, e da 
liberdade aos brasileiros, ele precisa se compenetrar que a abertura começa 
pelo fortalecimento do Congresso. Porque, V. Ex' disse muito bem, as insti
tuições hoje estão tão desacreditadas, que se houvesse o fechamento do Con
gresso, a maioria do povo brasileiro estaria aplaudindo. E é disto que precisa 
ter consciência o Pá:Síd-Cnte Figueiredo, porque abertura sem o compromisso 
de fortalecer o Congresso, devolvendo a ele suas prerrogativas, vai significar 
não apenas o fechamento do Congresso, porque a partir do instante em que 
continuar esse processo de deteriorização das instituições, cai o Congresso, 
mas também cai o Governo. 

O SR. GlLVAN ROCHÁ (PP- SE)- Exatamente. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- E aí é que corremos o grande perigo 
de um regime ainda mãiS à"àifeita do quC c; que aí estâ, da extrema-direita, e 
sem Figueiredo e sem Congresso, 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Muito obrigado, nobre Sena
dor, pela sua colaboração inteligente e sóbria ao meu discurso. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Eu falava sobre a Constatação 
de falta de alternativas ao projeto político do Governo e ao projeto desenvol
vimentista do Governo, que até hoje ninguêm conseguiu entender. 

Mas ouço, antes, o nobre Senador José Lins. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Gilvan Rocha, acompa
nho com atenção o discurso de V. Ex' ·e o debate por ele estabelecido aqui no 
plenário, e realmente, no caso particulãr, por exemplo, do decurso de prazo, 
parece-me que essa instituição foi provocada por uma atitude do próprio 
Congresso, pàra a qual chamou a atenção o nobre Senador Bernardino Via
na. É claro que o discurso de V. Ex• é muito mais abrangente, mas V. Ex• 
analisa as causas próximas ou remotas do maior ou menor prestígio do Con
gresso Nacional, e esse é um ponto, realmente, da maior, da mais absoluta 
importância. Não creio que de momento, pelo menos a partir da abertura, 
possamos nós nos colocarmos na posição cômoda de simplesmente atribuir 
ao Executivo todas as causas de desprestígio acaso existentes para o Congres
so Nacional. Mas, concordo com V. Ex• de que tudo o que se puder fazer 
para restabelecer em sua plenitude a grandeza do Çongresso e o seu prestígio, 
ê absolutamente justificável C, mais do que isso, é uma necessidade absoluta. 
Houve tempo em que o Congresso, se fechado, não causaria qualquer reação 
por parte do povo. Todavia, nobre Senador, o que eu sinto neste momento é 
talvez urna mudança de fase; talvez nós estivéssemos exatamente em uma fase 
de f(;:vigorameflto do prestígiO do Congresso Nacional. E solicitando a V. Ex• 
que aceite a minha tese ou, pelo menos, analise a minha tese de que jã hoje 
não podemos atribuir somente ao Executivo as causas do desprestígio. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Nem eu estou fazendo isso, Ex• 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Não, estou defendend~ esta tese: V. Ex• 
contribua mais, auxiliando-nos com as suas luzes, para que nós possamos tra
zer a nossa contribuição efetiva, a _co~tribuição da instituição para isso. Acho 
que isso é realmente nluito importante. -

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- E exatamenteesta a minha pro
positura, nobre Senador; aquilo foi apenas urna parte do meu discurso. 

A tese do meu discurso é a nossa responsabilidade na montagem de um 
projeto alternativo e, digo, até, que a constatação desta falta de alternativa 
sólida é fato da maior gravidade. 

Em recente reunião internacional de Ciêiiciãs Políticas realizada em 
Washington, um trabalho despertou a atenção geral. Tinha o título de "Al
guns ~roblemas da Tr~nsição para a Democracia". Nele, seu autor, Prof. 
Adam Przeworsky, assinalava que não se conhece nenhum regime que tenha 
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caído somente pelo fato de não ter legitimidade, mas sempre pelo surgimento 
concreto de alternativas. 

Esta verdade, que pode assustar os puristas liberais, nem por isso deixa 
de ser verdadeira, ê uma constatação histórica irretorquível. Assim foi no 
mundo, assim foi e será ito Brasil. 

Em -1930, quando o autoritarismo era exercido através da fraude eleito
ral e do cerceamento dos direitos, alternativa era o voto secreto, a liberali
zação, a moralidade administrativa encarnados no movimento militar que as· 
pirava a coisas novas. 

Em 1945, a ditadura expirava sob a opção da onda democrática que var
ria o mundo e o Brasil. 

Em 1964, -a desordem, a quebra da hierarquia e a ameaça do domínio do 
poder por grupos extremados sucumbia sob a mensagem, que muitos acredi:. 
taram verdadeira, da implacável guerra à corrupção, a restituição da adminis
tração pública e a democracia plena. 

Hoje, as repetidas denúncias de que "tudo vai de mal a pior" não são, 
por si mesmas, suficientes para uma reviraVolta política. 

Nenhum regime autoritário ou que-subverta a ordem democrática jamais 
caiu pelo grito desordenado de grupos oposicionistas. 

Este é o nosso problema e o nosso desafio. 
Se o grupo que se instalou no poder falhou em construir um modelo jus

to e nosso, e agora se perde na tentativa de manter-se às custas de expedientes 
aétiCos, para distorcer e inverter a vontade popular, nós, os democratas, não 
podemos permanecer somente no diagnóstíco e na denúncia das nossas difi
culdades. 

Teremos que montar uma alternativa ideológica, clara, à altura dos an
seios nacionais e que demonstre a superioridade da democracia integral, a 
nossa repulsa àqueles que ainda crêem em ideologias impostas pelas armas, 
ou naquela baseada no enriquecimento de poucos, às custas· do esmagamento 
dos demais. 

Esta definiçãO ideológica ê o pressuposto mais importante fios dias de 
hoje no Brasil e no mundo. 

A ninguém será útil a indiferença o'u a falta de clareza de posicionamen-
to. 

Acredito aínda, Sr. -Presidente, que a moldagem desta opção tem que ser 
feita com sinceridade e coragem, aqui lneSmo no Congresso. 

Não creio nas receilasltJ.dividuais de ••salvação do Brasil''. Muito menos 
numa montagem de sugestões, de entidades e pessoas, as mais díspares, que 
repetirão a salada ideológica qtie hoje domina o País. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP - CEf- ·com muito prazer. 

O Sr. JOsé Lins (PDS - CE) - Pediria a V. Ex• um esclarecimento. V. 
Ex• falava, aírlda há Pouco, sobre a valorização do Congresso Nacional, para 
que ele assuma no contexto da política do País o seu verdadeiro papel. Agora, 
V. Ex'- chama a atenção para uma tese diversa de substituição de regini.e ou 
projeto alternativo. Nesse ponto, realmeitte, não compreendi qual é a posição 
de V. Ex• 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Não vejo onde uma coisa elimi
na outra, Ex'-

0 Sr. José Uns (PDS - CE) - Realmente, não percebi porque se nós 
queremos valorizar o Cóiigresso dentro do regime_democrâtico.~. 

O SR. GlLVAN ROCHA (PP- SE)·:_ É uma pena. Então, para a 
acuidade de V. Ex'- eu repito o que li há minutos. 

hAcredito, Sr. Presidente, que a moldagem desta opção tem 
que ser feita com sinceridade e coragem, aqui mesmo no Congresso 
Nacional." 

O Srjosé Lins (PDS- CE)- Póisé a respeito da opção a que V. Ex• se 
refere que eu ... 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP~ SE)- A opção é o novo modelo. 

O Sr. JOsé Lins-"(PDS-- CE)- ... Pergt.iqto a V. Ex• se ê uma mudança 
de regime ou se é uma valorização do Congresso, dentro do regime democrá
tico que estanios vrvendo. 

O SR. GILV AN ROCHA (PP- SE)- Agora, quem não entende sou 
eu! Não sei a que V. Ex• se refere com mudança de regime? 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- Já vê que há motivos paáque nos enten
damos melhor. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP -SE)- Eu estou entendendo, V. Ex• 
diz agora, de público, com a autoridade de Líder do Governo, que o regime 
que estã aí não tem nada de democrático. 

O Sr. José Lins (P.DS - CE) - Mas eu não disse isso. 

O SR. GJLV AN ROCHA (PP- SE)- Porque eu acho que ninguém 
vai pedir a ·queda do regime democrático. Eu não estou pedindo mudança de 
regime. 

O Sr. José Lins (PDS-- CE)- V. Ex• me pergunta por um modelo al
ternativo, um regime alternativo. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP - SE) - Alternativa de modelo, porque 
este inodelo,· do qual V. Ex'- é um intimo rato defensor, é o mais absoluto fra
casso do País. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Isso é o que diz V. Ex• 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Então, nós estamos tentando 
modificar o modelo, e a minha tese é de que a montagem ideol6gica é anterior 
à indicação setorial de diferenças. Pena que V. Ex• tenha confundido. 

O Sr. José Lins (PDS-- CE)- Eu realmente agora entendi que V. Ex• 
fala em ideologia, pretende, cértamente, trazer uma nova ideologia para ino
var o modelo. E ísso que VA Ex• está dizendo. 13 aí onde entra a minha confu
são, porque eu estava pensando que V. Ex• admitia que longe agora das peias 
do AI-5, o Congresso deveria buscar·-o seu verdadeiro lugar, a sua verdadeira 
valorização. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Mas foi isso justamente o que 
eu quis dizer. E uma pena, nobre Senador, que, por deficiência minha, eu não 
me faça entender como desejaria. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Talvez não tenha sido totalmente claro. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Nosso maior trabalho será o do 
nosso entendimento de que, representando o povo brasileiro, poderemos, da~ 
qui do parlamento, montar o cenário definitivo, ante o qual se discutirão as 
alternativas setoriais. 

Creio, Sr. Presidente, que não estarei retocando a vontade da maioria da 
nação, ao dizer que fundamentalmente, este cenârio Se chama n<l:cionalismo. 

N acioriiilismo, Srs. Senadores, ninguêm se engane, será a grande bandei
ra ideológica desta e das novas gerações brasileiras. 

Dentr9 dele, poderão ser sintetizad_os todos os nossos sonhos de equidis
tâncíri, de Justiçii Social e de progresSo. 

Somente com este modelo o Brasil terá todas as condições de ser a gran
de potência do terceiro mundo. 

Deixemos que os chamados dois grandes, briguem lã em cima. Câ no he
misfêríO sul haveremos de cçnstruir uma nação realmente independente. 

Distânciada as vorazes garras dos insaciáveis da direita e dos inconoclasM 
tas selvagem da esquerda extremada, imporemos nossa presença no mundo 
sobretudo pelo uso, por nós mesmos, das nossas riquezas. 

Não incorreremos no erro repetido de relacionar nacionalismo com xe
nofobias ou ditaduras de direita. Não há porque confundí-los. Teremos que 
demonstrar que esta posição de tlacionalismo, sob o qual se fará o novo pacto 
social, só serâ possível num regime de demociacia plena onde nunca prospe
raram os extremos, a menos que, encapuçados e infiltrados, maculem os par
tidos .democratas, sob o deleite de homens os sistema, que os preferem na pe
numbra a tê-los _derrotados pela seleção natural das eleições. 

Nacionalismo democrâtico aqui seria a mais fiel tradução dos anseios 
nacionais: pre5ervação da nossa ctiltura, desestímulos aos bens de consumo 
supérfulos, que não dizem respeito aos nossos costumes e à nossa pobreza: 
prestigio às indústrias efetivamente brasileiras, interiorização do progresso, 
preferência pelo mercado interno e sobretudo coragem para assumir uma 
postura clara de independência, sem a qual não poderemos reposicionar nos
sas dívidas, controlar os excessos das multinacionais, redistribuir a nossa ren
da, e cumprir nossa destinação de maior produtor de alimentos do mundo, ou 
recuperar de vez o nordeste. 

S_ã9 taritos nesta. nação os homens públicos qualificados e dispOstos a: 
empreender esta síntese, existem tantos brasileiros ideologicamente definidos 
n~Sta mesma pOsição não extr~mada, que_ ouso fazer esta pregação, de apa~ 
rente Simplicidade, mas. de profundo conteúdo prOgramático._ Um poyco de 
despreendimento, um menos de- j)artidarismo, será o Quantum Satis paÍ'a Õ 
infcio desta jornada, que certamente será desestimulada por todos aqueles 
que estiverm interesse de manter a indefinição como arma e táticas políticas, 
mas que, compreendida e acatadê-_por homens _livres e de prestígio na nação, 
deverá ser o amplo arejado e único Caminho de saída para o nosso País. 

Chega de atitudes dúbias e de documentos abrangentes e indefinid_?S. 

Façamos, nós os democratas nacionalistas, uma opção absolutame~te 
clara para dentro dela, montarmos o verdadeiro modelo brasileiro de desen
volvimento. 
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O Partido Popular, que ê a nova opção partidária brasileira, terâ que en-
tender estes novos tempos e decididamente comandar esta nova alternativa. 

Sr. Presidente. 
Srs. Senadores. 
Enquanto os que ainda acreditam na viabilidade da nossa Pâtria, aflitos 

e assustados, procuram rapidamente uma saída inteligente e definitiva para o 
, nosso país ameaçado, o Governo parece estar no ar, em avião, turbulento, 
distante da realidade cá da terra. 

Ao pressentir a inutilidade desta viagem perigosa e ser rumo certo, creio 
que o piloto bem que gostaria de descer e sentir a inexicedível sensação de ter
ra firme. Seu engenheiro de vôo e o resto da tripulação parecem, entretanto, 
preferir o risco do prosseguimento desta viaSi:ffi inútil e interminável, desiF-tir 
do conforto e da mordomia desse vôo surrealista que lhes permite apen~:. vis
lumbrar o povo e seus problemas, atravês das nuvens. 

Tenhamos pelo menos a sensatez de construir um pouso seguro para que 
o piloto, se quiser exercer sua autoridade, possa descer em paz. 

Antes que, por falta de combustível, caia nas nossas cabeças. 
E, em se destruindo, ao mesmo tempo nos incendeia todos. (Muito bem! 

Palmas.) 

ATA DA 3• SESSÃO, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 1981 
(Publicada DO DCN - Seção II - de 11-3-81) 

RETIFICAÇÃO 

Na Mensagem n• 32/81, do Senhor Presidente da República, submeten
do ao Senado o nome do Dr. João Nogueira de Rezende para exercer o cargo 
de Ministro do Tribunal de Contas da União: 

Na pâgina 147, 1' coluna, após o curriculum que acompanha a Mensa
gem. inclua-se, por omissão, o seguinte despacho 

(À Comissão de Finanças.) 
Na Mensagem n9 33/81, do Senhor Presidente da República, submeten

do ao Senado a escolha do Sr. Marcelo Fafaelli para exercer, cumulativamen
te, a função de Embaixador do Brasil junto~à República de Serra Leoa: 

Na pâgina 148, I' coluna, após o curriculum que acomp~nha Mensagem, 
inclua-se, por omissão, o seguinte despacho 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

Na Mensagem n• 34/81, do Senhor Presidente da República, submeten
do ªº Senªdo a aprovação do Sr. Sérgio Fernando Guar-ischi--Bath-para-a 
função de Embaixador do Brasil junto à Federação da Malásia: 

Na página 150, 2• coluna, após o curriculum que acompanha a Mensa
gem, inclua-se, por omissão, o seguinte despacho 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

ATA DA 4• SESSÃO, REALIZADA EM~ll DE MARÇO DE 1981 
(Publicada DO DCN - Seção II - de 12-3-81) 

RETIFICAÇÃO 

No Projeto de Lei do Senado n'4/81, que introduz alterações na Conso
lidação das Leis do Trabalho, na parte concernente à prevenção de acidentes: 

Na página I 86, 2• coluna, após a justificação do projeto, inclua-se, por 
omissão, o seguinte despacho 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.) 

No Projeto de Lei do Senado n• 5/8 I, que acrescenta § 4• ao art. 487, da 
Consolidação das Leis do Trabalho: 

Na pãgina !86, 2• coluna, após a legislação citada que acompanha o pro
jeto, inclua-se~ por omissão,_ o seguinte despacho -

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Soda/.) 

No Projeto de Lei do Senado n• 6/81, que altera a redação do art. 457 da 
Consolidação das Leis do Trabalho: 

Na pãgina 187, 2• coluna, após a legisl:tção c(tada que acompanha o pro
jeto, inclua·se, por omissão, o seguinte despacho -

(Às Comissões de Constituição e Jii!itiça e de Legislação-Social.) 
ATA DA 5• SESSÃO, REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 1981 

(Publicada DO DCN - Seçilo II - cfe 13-3-81) 
RETIFICAÇÃO 

No Projeto de Lei do Senado n• 3/81, que altera a redação dos arts. 7•, 9• 
e 10, da Lei n9 6.223, de 14-7-75, que "'dispõe sobre a fiscalização financeira e 
orçamentária da União, pelo Congresso Nacional, e dâ outras providências": 

Na pâgina 243, 1' coluna, após a legislação citada que acompanha o pro
jeto, inclua~se, por omissão, o seguinte despacho 

(Às Comissões de Finanças e de Municípios.) 

Na Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Sepado n9 
71/79, que revoga o art. 18. do Decreto-lei n• 5, de 4 de abril de 1966, e dã ou
tras providências: 

Na pãgina 243, 1' coluna, após o texto do projeto, inclua-se, por omis
são, o seguinte despacho 

(À Comissão de Legislação Social.) 

ATA DA 6• SESSÃO, REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 1981 
(Publicada no DCN - Seção 11 - de 13-3-81) 

RETIFICAÇÃO 

No Projeto de Lei do Senado n9 8/81, que reajusta os valores de venci
mentos e proventos dos servidores ativos e inativos do Senado Federal e dâ 
outras providências: 

Na pâgina 274, l' coluna, após a legislação citada que acompanha o pro
jeto, inclua-se, por omissão, o seguinte despacho 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.) 

No Projeto de Lei do Senado n9 9/81, que introduz alterações no Código 
de Mineração: 

Na pâgina 276, 2' coluna, após a legislação citada que acompanha o pro
jeto, inclua-se, por omissão, o seguinte despacho 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, de Minas e Energia 
e de Finanças.) 

ATA DA 7• SESSÃO CONJUNTA, REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 
1981 

(Publicada DO DCN - Seção II - de 14-3-81) 
RETIFICAÇÃO 

No Projeto de Lei da Câmara n9 4/81, que introduz modificação na Con
solidação das Leis do Trabalho: 

Na pâgína 297, I• coluna, após a legislação citada, inclua-se, por omis
são, o seguinte despacho 

(À Comissão de Legislação Social.) 

No Projeto de Lei da Câmara n• 5/81, que altera o art. I• da Lei n• 6.226, 
de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de 
serviço público federal e de atividade privada, para efeito de aposentadoria, e 
dâ outras providências: 

Na pâgina 297, I' coluna, após a legislação citada, inclua-se, por omis
são, o seguinte despacho --

(Às Comisiioes de Segurança Nacional e de FiiUUiças.) 

No Projeto de Lei da Câmara n• 6/81, que fixa em oito horas a jornada 
de trabalho dos vigias: 

Na página 298, 1' coluna, após a legislação citada, inclua-se, por omis
são, o seguinte despacho 

(À Comissão de Legislação Social.) 

No Projeto de Lei da Câmara n• 7/8 I, que dã a denominação de Rodo
via dos Guararapes ao trecho da BR-101, que menciona: 

Na pãgina 298, 1' coluna, após o texto do projeto, inclua-se, por omis
são, o seguinte despacho 

(À Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.) 

No Projeto de Lei da Câmara n• 8/81, que acrescenta parágrafos ao art. 
811 do Código Civil: · 

Na página 298, l' coluna, após a legiSlação citada, inclua-se, por omis
são, o seguinte despacho 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

No Projeto de Lei da Câmara n• 9/81, que acrescenta inciso ao art. 649 
do Código de Processo Civil, para tornar impenhorável o imóvel hipotecado 
ao Sistema Financeiro de Habitação: 

Na pâgina 298, 2' coluna, após a legislação citada que acompanha o pro
jeto, inlcua-se, por omiSsão, o seguinte despacho 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

No Projeto de Lei do Senado n9 10, de 1981, que acrescenta parágrafo ao 
art. 164 da Consolidação das Leis do Trabalho: 

Na pãgina 299, I• coluna, após a legislação citada, inclua-se, por omis
são, o seguinte despacho 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.) 

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



856 Sábado 4 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Abril de 1981 

No Projeto de Lei do Senado n9 11/81, que permite que, para efeito dC: 
aposentadoria, o militar conte o tempo de serviço prestado em atividade pri~ 
v ada: 

Na pãgíriil-299, 2• coluna, após a legislação citada, inclua~se, por omis
são, o seguinte despacho 

(Às CoriilSSões de Constitulçâo e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças.) 

No Projeto de Lei do Senado n9 12/81, que modifica a denominação do 
Movimento Estudantil a que se refere a Lei n9 6.341, de 5-6-76, e dá outras 
providências: - -

Na página 299, 2• coluna, após a legislação citada, inclua-se, por omis
são, o seguinte despacho 

(Às CoinissõeS de ConstltuiÇ'ãá e Justiça e de Educação e Cultu-
ra.) 

No Projeto de Lei do Senado n• 13/81, que modifica dispositivos da 
Consolidação das Leis do Trabalho: 

Na págin_í! 300, 1 • _c_oluna, após a sua justifiCaÇão, inclua-se, por omissão, 
o seguinte despacho 

(Às Comissões de Conúiiutção e Justiça, de Legislação Sociaf'e 
de Finanças.) 

ATA DA 8• SESSÃO, REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 1981 
(Publicada no DCN ~ Seção II - de 17-3-81) 

RET!FICAÇÃO 

No Projeto de Lei da Câm~ara n• 10/81, que dispõe sobre a aposentado
ria, com proventos integrais, dos ex-combatentes segurados da Previdência 
Social: 

Na página 325, da 2• coluna, após a legislação citada do projeto, inclua
se, por omissão, O seguinte despachõ 

(Às ComiSsões de Legislação Social e de Finanças.) 

No Projeto de Lei do Senado n9 14/81, que altera dispositivos da Lei n9 
i.86g, de I 1-1-73 (Código de Processo CiYil): 

Na página 327, 1' coluna, apó? a legislação citada, inclua~se, por omis-
são, o seguinte despacho --

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

ATA DA 9• SESSÃO, REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 1981 
(Publicada no DCN - Seção II - de 18-3-81) 

RETIFICAÇÃO 

Ao Projeto de Lei do Senado n• 15/81, que introduz alterações na legis
lação previdenciâria que disciplina os benefícios de aposentadoria por invali
dez e por velhice: 

Na página 352, 1' coluna, após a justificação- do projeto, inclua~se, Por 
omissão, o segUinte despaCho 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças.) 

No Projeto de Lei do Senado n9 16/81, que díspõe sobie o pagamento da 
pensão prevista no Decreto-lei n9 3.347, de 12-6-41, aos dependentes de ferro
viârios falecidos: 

Na pãgina 352, 1' cOluna, após a legislação citada, inclua-se, por omis~ 
são, o seguinte -aesrl<icho 

(Às Comissões de ConStiTuição e Justiça, de LegirSlação Social e 
de Finanças.) 

No Projeto de Lei do Senado n• 17/81, que altera a redação do§ 2• do 
art. 69 da Lei n9 605, de 5-l-49, que dispõe Sobre o repouso semanal remune
rado e o pagamento de salárió nos dias feríados ·civis e rel~gioSos: 

Na pãgiria 353, apôs a legislação cif~da, inclua-se, por omissão, o seguhi
te despacho 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.) 

No Projeto de Lei do Senado n• 18/81, que dispõe sobre a obrigatorieda
de de construção, reconstrução ou rriõntagem de museu, nos casos de ex
tinção- ou demolição da unidade existente: 

Na página 353, 2• coluna, após a JustificaÇão--do prOjefO, inclua-se, por 
omissão, Ci segtiiiúe despacho 

(Às Comissões de ConstitUição e Justiça, de Educação e Cultura 
e de Finanças.) 

ATA DA lO• SESSÃO, REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 1981 
(Publicada no DCN - Seção II - de 19-3-81) 

RET!FICAÇÃO 

_No Projeto de lei da Câmara n9ll/81, que altera a redação do caput do 
art. 17 da Lei n9 6.091, de 15-8-74, que "dispõe sobre o fornecimento gratuito 
de transportes, em dias de eleição, a eleitores residentes nas 'Zonas rurais, e dá 
outras providências: 

Na página 386, 2• coluna, após a legislação citada do projeto, inclua-se, 
por omissão, o seguinte despacho 

(À ComissãO {:/e Constituição e Justiça.} 

No Projeto de Lei do Senado_n9 19/81, que acrescenta parágrafo único 
ao art. 2'? da Lei n9 4.281, de 8-ll-63, que instituiu abono especial em caráter 
pe_rmanente, para aposentados de Institutos de Previdência: 

Na página 387, 1 • coluna, após a legislação citada que acompanha o pro
jeto, inclua-se, poi omissão, O següinte despacho 

(Às Comissões de Constituição" e Justiça, de Legislação Social e 
de Fi!!anças.) 

No J>rojeto~âêLei do ~enaao n9~20/81, que"introduz alteração na Lei n' 
5.107, de 13-9-66, ~que instituiu o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço: 

Na página 387, 2• coluna, após a legislação citada, inclua-se, por omis
são, o seguinte despacho 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legi ... ação Soei til e 
de Finanças.) 

No Projeto de Lei do Senado n9 21/81, que dispõe sobre o desconto espe
cial 9_ç __ ~Q%_.Ijo_s preçoS áa-s pasSagens dos transportes coletivos para velhos e 
crianças, nas condiÇões qUe espécifica: 

---Na página 388, 1' coluna, após a sua justificação, inclua-se, por omissão, 
o seguinte despacho 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 
de Fin~nças.) 

~o Projeto d_e Lei do Senado n9 22/81, que dispõe sobre o enquadramen
to de professores colaboradores e auxiliares de ensino e dá outras providên
cias:_ 

Na página 388, 1' coluna, após a legislação citada, inclua-se, por omis
são, o seguinte despacho 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação e Cu/tu-
ra.) 

ATA DA 12• SESSÃO, J{EAL_IZADA EM 19 DE MARÇO DE 1981 
~ (Publicada no DCN - Seção II - de 20-3-81) 

RETIFICAÇÃO 

-No Projeto de Lei do_S_ena_do n9 23/81, que acrescenta§§ 29 e J9_ao a·rt. 
482, da Consolidação das Leis do Trabalho: 

Na página 420, 2• coluna, após a legislação citada que acompanha o pro
jeto, inclua-se, por omissão, o seguinte despacho 

(Às Comissõe_s de Constituição e Justiça e de Legislação Social.) 

No Projeto de Lei do Senãdo-n<1 24/81, que ffiodrtii::a díspositivos do 
Decreto-lei n'1 1.338, de 23-7-74, que "disPõe- sõbre incentivos fiscais, etc .... '' 
para ~de permitir -que o reSgã.te--àiitecípado de aplicações no Fundo 157 
também no Caso de aposentadoria dO titular do depósito: 

Na página 421, 2• cohma, após a legislação citada que acompanha o pro
jeto, incll.!a-se, por omissão, o seguint~ despacho 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social, de 
Economia e de Finanças.) 

ATA DA 14• SESSÃO CONJUNTA, REALIZADA EM 20 DE MARÇO 
DE 1981 

(Publicada no DCN - Seçào II - d~ 21-3-81) 
RETIFICAÇÃO 

No Projeto de Lei do Senado n9 25/81-Complementar, que dispõe sobre 
a isenção do IPI na aquisfçãu de veículos por cooperativas que visem explorar 
o transporte coletivo urbano: 

Na página 455, 2' coluna após a justificação do projeto, inclua-se, por 
omissão, o seguinte despacho 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de .c. . .-onomia.) 
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ATA DA 15• SESSÃO, REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 1981 
(Publicada no DCN - Seção II - de 24-3-81) 

RETIFICA Çif O 

No Projeto de_Lei_da Câmara n'i' 12/81, é:Jue altera a redação da Lei n'i' 
6.179, de 11-12-74, que" ''institui ampaiO prevldenciãrio Para maiores de se
tenta anos de idade e para invãlidos, e dã outras providências: 

Na pãgina 475, lt- coluna, após a legislação citada do projeto, inclua-se, 
por omissão, o seguinte despacho -

(Às Comissões de Legislação SOCial e de Finafz-ças.) 

No Projeto de Lei da Câmara_ n"V 13/8l, :que introduz mpdificaçõ~s na 
Lei n'i' 605, de 5-1-49, que "dispõe s·obre o repouso semanal reinunerado e o 
pagamento de salãrio nOS dias feriados civis e religiosos"_: 

Na página 476, I• coluna, após o texto do Projeto, inclua-se, por omis
são, o seguinte despacho __,. 

(Às Comissões de Legislação Social e de Finanças.) 

No Projeto de Lei do Senado n9 26/8i, qUe introduz alterações na Con-
solidação das Leis do Trabalho: ---

Na página 476, 2• coluna, após a legislação citada que acompanha o pro
ieto, inclua-se, por omissão, o seguinte despacho -

(Às Comissões de Constituição-e Justiça e de Legislação SOcial.) 

No Projeto de Lei do Senado Ii 'i' 27/81, que altera a redação do art. 62 da 
vigorante Consolidação das Leis do TrabalhO: 

Na pãgina 478, 2• coluna, após a legislação que acompanha o projeto, 
inclua-se, por omissão, o -seguinte desp3cho ...:..... -

(Às Comissões de ·constituiÇão e Justiça, de -Legislação Social e 
de Finanças.) 

ATA DA 16' SESSÃO, REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 1981 
(Publicada no DCN - Seção II -de 25-3-81) 

RETIFTCAÇifO 

Na Mensagem n~' 38/81, do Senhor Presidente da República, pela qual 
submete ao Senado a escolha do Sr. Marcel Dezon Costa Hasslocher, para a 
função de Embaixador do Brasil junto à República Popular de Moçambique: 

Na página 499, I• coluna, após o curridulum vitaé que acompanha a 
Mensagem, inclua-se, por omissão, o seguinte despacho -

(À ConiissãO de Relações Exteriores.) 

No Projeto de Lei da Câmara n'i' 14/81, que suPrime a alínea "b" do art. 
39 da Lei no 3.807;· de 26·8-60 - Lei Orgânica ·da Previdência Social: 

Na pãgina 499, 2• coluna, após a legislação citada que acompanha o pro
jeto, inclua-se, por omissão, o seguinte despacho -

(Às Camissões de Legislação Soda/ e de Finanças.) 

No Projeto de Decreto Legislativo n'i' 2/81, que aprova o texto do Acor
do de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, firmado em Bue
nos Aires a 17 de maio de 1980: 

Na pãgína 501, I' coluna; após o texto do Acordo que acompanha o pro
jeto, inclua-se, por omissão; o seguinte de5paêho -

(Às Comissões de Relações Exteriores, de EdUcação e Cultura e 
de Finanças.) · 

No Projeto de Lei do Senado no 28/81, que réabre prazo de que trata a 
Lei n~' 6332, de 18-5-76, para os segurados do INPS requererem retificação de 
enquadramento, referente a seu tempo de filiação: 

Na página 501, 2• coluna após a justificação do projeto, inclua-se, por 
omissão, o seguinte despacho -

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças.) 

No Projeto de Lei do Senado n'i' 29/Sf, que acrescenta e altera dispO-_ 
sições do art. 61, da Consolidação das Leis do Trabalho: 

Na pãgina 502, após a legislação c1tada do projeto, inclua-se, por omis
são, o seguinte despacho -

(Às Comissões de· Constituição e Jusl/çã, de. Legislação Social e 
de Finanças.) 

No Projeto de Lei do Senado n'i' 30/81, que regulamenta o exercício-da 
profissão de Guarda~ Vigilante, e dâ outras providências: 

Na página 505, 2• coluna, após a justificação do projeto, inclua~se, por 
omissão, o seguinte despacho -

(Às Comissões de Constituição e Justiça, cJe Legislação Social e 
de Finanças.) 

No Projeto de Lei do Senado no 31/81, que revoga o art. 240 e parágra. 
fos do Decreto-lei no 2.848, de 7-12-40 (Código Penal), e introduz parâgrafo 
no art. 74 do Decreto~lei n9 3.931, de 11-12-41 (Código de Processo Penal: 

Na página 506, I• coluna,.após a legislação citada que acompanha o pro· 
jeto, inclua-se, por omissão, seguinte despacho -

(À ComiSSão de ConstitUiÇão e Justiça.) 

ATA DA 18• SESSÃO, REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 1981 
(Publicada no DCN - Seção II - de 26-3-81) 

RETIFICAÇifO 

. No Projeto de Lei do Senado n9 32/81, que acresCenta§ 49 ao art. 487, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre o aviso prévio: 

Na página 527, I• coluna, após a legislação citada que acompanha o pro
jeto, inclua-se, por omissão, o seguinte despacho -

- (Às Co!izisSõeS ie-Constituição e Justiça, de -LegislaÇão Social e 
de Finanças.) 

__ No Projeto de Lei do Senado n9 33/81, que altera- a redação do art. 59 da 
Lei n9 3~692, de 15-12-69, que institui a Superintendência do Desenvolvimen
to do N ardeste: 

Na pãgina: 528, 1' coluna, após a justifiCação do projeto, inclua-se, por 
omissão, o seguinte despacho - -

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças.) 

No PrOjeto de _Lei do Senado n'i' 34/81, que .. ao empregado afastado, 
percebendo auxílio-d~ença da Previdê!lcia Social, serã garantida, no primeiro 
ano de afastamento, -a complementação do l3'i' salário igual à diferença entre 
o valor pago pela Previdência Social e o salário nominal do empregado: 

Na página 533, 2• coluna, após a legislação citada que acompanha o pro
jeto, inclua-se, por omissão, o seguinte despacho -

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças.) 

No Projeto de Lei do Senado n'i' 35/81, que obriga os estabelecimentos 
bancários-ou cfeditícios e as instituições financeiras, que utilizem serviços de 
guarda ou vigilância, a manterem cabines especiais de proteção, construídas à 
prova de bala e fogo: 

_ Na pãgina 534, 1' coluna, após a juStificação-do projeto, inclua-se, por 
omissão, o seguinte despacho -

(Às Cõinissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças.) 

ATA DA 19• SESSÃO, REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 1981 
(Publicada no DCN - Seção II- DE 26-3-81) 

RETTFTCAÇifO 

Na Mensagem n9 39/81, do Senhor Presidente da República, submeten
do ao Senado a aprovação do nome do Sr. Antônio Corrêa do Lago, para 
eXercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Estado da Cidade do Va
ticano: 

Na página 550, 2' coluna, após o curriculum vitae que acompanha a 
Mensagem, inclua-se, por oinissão, o seguinte despacho -

(À Comissão de Relações Exteriores.} 

ATOS 

ATO DO PRESIDENTE No 32, DE 1981 

O_Presidente_ do Senado Federal, no us9 das atribuições que lhe confe
rem os artigos 52, itein 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 n~' I 30, de 1980, re
Solve autorizar a contratação, sob o regimejuridico da Consolidação das Leis 
do Trabalho e do Fundo de Garantia por TeinPo de Serviço, de Wellington 
da Mota Paixão para o emprego de Assessor Técnico, cOm o salário mensal 
equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 11' de abril de 1981, 
com lotação e exercício no Gabinete do Senador Gilvan Rocha. 

Senado Federal, 3 de abril de 1981.- Jarbas Passarinho. Presidente -do 
Senado Fedei-ai.- -- -

ATO DO PRESIDENTE No 33, 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 n'i'2, de.l973, e à vista do disposto na Resolução nl' 130, de 1980, re-
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solve autorizar a contratação, sob o reSimejurídico da Consolidação das Leis 
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de Luiz Miran
da para o emprego de Assessor Técnico, com O salário mensal equivalente ao 
vencimento do cargo DAS-3, a partir de l9 de abril de 1981, com lotação e 
exercício no Gabinete do Senador Raimundo Parente. 

Senado Federal, 3 de abril de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente do 
Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 34, 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 n"' 2, de 1973, e à vista do disposto na Resolução n9 130, de 1980, r~
solve autorizar a contratação, sob o regime jurídico da Consolidação das Le1s 
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de Maria do So
corro Souza de Oliveira para o emprego de Assessor Técnico, com o salârio 

mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 19 de abril de 
1981, com lotação e exercício no Gabinete do Senador Milton Cabral. 

Senado Federal, 3 de abril de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente do 
Senado Federal. ' 

ATO DO PRESIDENTE N• 35, 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 n'i' 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 Dino David 
para o e~I?I'_ego ~e Assessor Técnico, com o salãrio mensal equivalente ao 
vencimento do cargo DAS-3, a partir de 26 de março de 1981, com lotação e 
exercício no Gibinete do Senador Arnon de Mello. 

Senado Federal, 3 de abril de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente do 
Senado Federal. 
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Se.ção·U 

ANO XXXVI - N• 02Z' TERÇA•FEIRA, 7 DE ABRIL DE 1981 BRASíLIA- DE 

SENADO FEDERAL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 44, inciso VI, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 4, DE 1981 

Autoriza a prefeitura Municipal de Novalguaç11, Estado do Rio de Janeiro, a elevar em Cr:f 119.000.000,00 
(cento e dezenove milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Art: I• É a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, autorizada a elevar, temporariamente, 
os parâmetros fixados pelo item II do art. 2• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de i975, modificada pela de n• 93, de li de 
outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a frm de que possa realizar uma operação de crédito no valor de Cr$ 119.000.000,00 
(cento e dezenove milhões de cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal, destinado a cobrir o déficit orçamentário, obedeci
das as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de Abril de 1981. - Jarbas Passarinho, Presidente. 

Faço. saber que o Senado federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• S, DE 1981 

Aatoriza a Prefeitura Municipal de Palmeira dos lndios, Estado de Alagoas, a elevar em Cr$ 147.227.806,44 
(cento e quarenta e sete milhões, duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e seis cruzeiros e quarenta e quatro cental'os) o 
montante de sua divida consolidada. 

Ar!. ]9 f: a Prefeitura Municipal de Palmeira dos Indios, Estado de Alagoas, nos termos do art. 29 da Resolução n• 
93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 147.227.806,44 (cento e quarenta e sete milhões, 
duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e seis cruzeiros e quarenta e quatro centavos) o montante de sua -dívida consolidada, a fim 
de que possa contratar um emprêstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de Alagoas S.A., este na qualidade de agente fi
nanceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à implantação do Programa CURA, em área daquele Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de Abril de 1981. - Jarbas Passarinho, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N9 6 DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte, a elevar em Cr$ 78.586.099,00 (se
tenta e oito milhões, quinhentos e oitenta e seis mil e noventa e nove cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I 9 É a Prefeitura Municipal de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 2• da Resolução n9 93, 
de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 78.586.099,00 (setenta e oito milhões, quinhentos e oi
tenta e seis mil e noventa e nove cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo 
de igual valor, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Norte S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da H•hi'""'" , ~..si' 1 à implantação do Projeto CURA, na sede do Município, obedecidas as condições admiti-
~w-> _l.Jr.;Jü clanco Central do L!.. ..J respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resoluç~.:> entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado r~deral, 6 de A "ri! de 1981. - Jarbas Passarinho, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 7, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tere sina, Estado do Piauí, a elevar em Cr$ 725.868.000,00 (setecentos e vinte 
e cinco milhões, oitocentos e sesseitta e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I• f: a Prefeitura Municipal de Teresiria, Estado do Piaúí, nos termos do art: 2• da Resolução n• 93, de 11 de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 725.868.000,00 (setecentos e vinte e cinco milhões, oitocentos e 
sessenta e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar operação de crédito de igual 
valor, junto ao Banco do Estado do Piauí S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação -
BNH, destinado à implantação do Programa CURA, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de Abril de 1981. - Jarbas Passarinho, Presidente. 
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SENADOR GASTÃO.MVLLER- Artigos publicados em órgãos 
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ATA DA 30• SESSÃO, EM 6 DE ABRIL DE 1981 
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO, PASSOS PôRTO 'E CúNHA LIMA 

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

Laélia de Alcântara......; Raimundo Parente·- Aloysio Chaves- Jarbas 
Passarinho- Alexandre Costa- Josê Sarney- Alberto Silva- Bernardi
no Viana- Helvfdio Nunes- Almir Pinto -José Lins-Agenor Maria
Martins Filho - Cunha Lima -Humberto Lucena- Aderbal Jurema -
Marcos Freire- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha- Louri
val Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães~ Itamar Franco- Hen
rique Santillo- Gastão Müller- ViCente Vuolo- José Fragem- Mendes 
Canale- Affonso Camargo- José Richa- Evelâsio Vieira- Lenoir Var
gas. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 33 Srs. Senadofes. HavendO núinero regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos- trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-Secretãrio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 52, DE 1981 
Senhor Presidente, ·- . -
Nos termos do artigo 233, do Regimento Interno, requeiro a transcrição, 

nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo Presidente João 
Baptista Figueiredo, na Reunião Extraordinária da SUDENE, realízada no 
dia 3 de abril, no Recife. · 

Sala das Sessões, 6 de abril de 1981.- Louriva/ Baptista ~Passos Pôrto. 
REQUERIMENTO N• 53, DE 1981 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, 

nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo Ministro Mário An
dreazza, na Reunião Extraordinária da SU D EN E, -realiZada no dia 3 de abril, 
no Recife. 

Sala das Sessões, 6 de abril de 1981.- Louriva/ Baptista- Passos Pôrto. 
REQUERIMENTO N• 54, DE 1981 

Sr. Presidente, 
Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, _requeiro a transcrição, 

nos Anais do Senado Federal, do discurso profeiido pelo Senador Nilo Coe
lho, na Reunião Extraordinãria da SUDENE, realizada no dia__3 de abril, no 
Recife. 

Sala das Sessões, 6 de abril de 1981. - Louriva/ Baptista- Passos Pôrto. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os requerimentos que vêm 

de ser lidos serão publicados e submetidos ao exame da Comissão Diretora, 
nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Lê o seguinte discurso.)-

Sr. Presidente, Srs. Senadores: . 
A localização, em Sergipe, de uma refinaria <!e grinde porte para o ade~ 

quado aproveitamento das potencialidades do Estado, no concernente à pro-

dução de petróleo e gâs, sempre foi uma das preocupações de minha v'ida 
pública, como ad~inistrador e como político. 

Relembro, neste instante, a acesa polêmiCa que tive o privilégio de sus
tentar, nesta Casa, com eminentes Senadores, já eril novembro de 1971, exata
mente sobre os problemas da instalação, em Sergipe, de um complexo 
químico-mineral. 

Argumentava, à época, o insigne e saudoso Senador Paulo Guerra, cuja 
memória todo o Senado reverencia, que ... "sendo Pernambuco, por assim di
zer, o epicentro distribuidor da comercialização de toda a região nordestina e 
o principal mercado consumidor .do petróleo e seus derivados, dispondo de 
um porto pronto para ser convenientemente utilizado, além de outros moti· 
vos relevantes" - que enumerou, - seria nesse grande Es'tado nordestino 
que a PETROBRÃS deveria construir a refinaria, então cogitada, pelos seus 
técnicos. 

Contra a convincente argumentação do inesquecível Senador Paulo 
Guerra, demonstrei, naquele ineu discurso de 11 de novembro de 1971,
quando de passagem, abordei o significado e as possíveis conseqüências da 
viage~ do eminente Presidente Emílio Médici, ao E_stado de Sergipe, que a 
unidade de refino da PETROBRÁS, deveria ser localizada junto aos camp_os 
de produção, por uma imposição das exigências técnicas, econômicas e fin.:ln
ceiras do .Projetado empreendimento. 

Esclareci, no decorrer da polêmica de que participaram, entre outros, os 
ilustres Senadores Ruy Santos, Heitor Dias e Antônio Carl~s Konder Reis, 
que nada impedia fosse, posteriormente, implantada outra refinaria em Per
nambuco. 

Esta ligeira digressão. vem a propósito da auspiciosa comunicação da 
PETROBRÃS, a respeito da decisão de industrializar, no próprio Estado de 
Sergipe, o gás oriundo dos campos terrestres e marítimos da Região. 

Trata-se, Sr. Presidente, da concretização de uma das minhas referidas 
preocupações, coroamento de uma tenaz campanha de 10 anos. 

Não veio a sonhada Refinaria, mas veio a planta de gasolina natural, que 
,eu, no mencionado discurso de 11-11-71, desta tribuna, declarei ter ouvido 
dos técnicos que, naquela oportunidade da visita, falaram ao eminente Presi
dente Emílio Médici, que os dados relacionados com a produção de gás, para 
o ano de 1972, já justificavam a localização, em Sergipe, de uma planta de ga
solina natural. 

Projeto nacional, o primeirO dO gêOefo, realizado p_elo C_~ntro de Pesqui
sa da Petrobrãs (CENPES), a Planra de Gás Narural ou U-PGN (Unidade de 
Processamento de Gás Natural), represerita ·um investimento da ordem de 
Cr$ 2>5 bilhões para processar volume de até 2.000.000 m' /dia de gás. 

Já .em fase finai de condi~ioname~to para pré-operação, a U~PGN utilí
zou equip'amento e ·material de fãbricação nacional, conseguindo atingir nível 
de nacionalização de 97%, e possibilitará. o integral aproveitamento do gãs 
produzido pela PETROBRÁS, na sua Região de Produção do Nordeste
RPNE, em Aracaju. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - V. Ex• permite um aparte? 
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Com muito prazer, emi
nente Senador Passos Pôrto. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE).,..- V, Ex• comunica à Casa e à Nação 
um fato da maior ifnportância, porque· se refere-a uina velha luta de V. Ex• e 
de todos nós, do nosso Estado, que somos o segundo produtor de petróleo do 
País e talvez o primeiro na produção de gás - sabe V. Ex• que a PE
TROBRÁS vai aproveitar o nosso gãs com a produção de amônia e uréia já 
no próxinio ano. E a instalação da planta de gasolina natural em Sergipe vem 
fazer justiça áo nosso Estado, que já não recebe royalties do petróleo e do gás 
saídos da plataforma continental, o .que, afinal de contas, se soma a um com
plexo de providências do Governo em ajuda à Região Nordestina. É assim 
que se deve combater a pobreza regional, levando à nossa Região a industria
lização da sua matéria-prima, do seu solo _c: do seu subsolo. De modo que 
congratulo-me com V. Ex• por ter sido pioneiro nessa luta e com todo o povo 
sergipano e brasileiro, porque trata-se da primeira unidade de gasolina natu
ral do Brasil, que servirá, também, como suporte na política de não impor
tação de petróleo e de desenvolvimento econômico de nossa Pátria. 

O SR. LOURLVAL BAPTISTA (PDS- SE) -Sou grato a V. Ex•, emi
nente Senador Passos Pôrto, pelo seu aparte, pelo depoimento que traz com 
referência a matéria e quero, nesta hora, dizer que, corno eu, aqui no Senado, 
V. Ex• foi uma voz na Câmara dos Deputados que sempre se bateu por uma 
refinaria para o nosso Estado. Não veio a refinaria, mas veio uina planta e, 
no futuro, nós teremos uma refinaria. Muito grato a V. Ex•, eminente Sena
dor Passos Pôrto, pelo seu aparte. 

A U-PGN propiciou a criação de 60 empregos diretos em Aracaju, a 
maioria em nível altamente especializado, gerando, por outro lado, várias 
frentes de serviços e, conseqüentemente, muitos empregos indiretos. 

Para que se tenha idéia de seu porte, basta dizer que a U-PGN conta, em 
suas instalações, com 12 compressores, 9 torres de processamento, 37 bombas 
centrífugas, 36 permutadores de calor, I I vasos de processo, 1 forno com ca
pacidade para 9.100.000 Kca1fh, 7 tanques de aço e 3 grandes esferas de GLP, 
com capacidade total de 6.360 m3 ou 39.700 barris de capacidade de armaze
namento, além de 176 motores elétrícós e de 31 transformadores de energia 
elétrica. · 

A U-PGN de Aracaju processará, inicialmente, 1.700.000 m 3 jdia de gás 
e deverá produzir cerca de 400 m' fdia (200 toneladas/dia) de GLP,- gás li
quefeito de petróleo, ou gás de uso doméstico, - quantidade que deverá 
abastecer os Estados de Sergipe e Alagoas. 

Produzirá, além disso, cerca de 90m3 /dia de líquido combustível, que se 
destinará à NITROFfRTIL/SE, para uso na Fãbrica de Amônia e Uréia de 
Laranjeiras, além de dispor de 1.400.000 m' /dia de gãs seco. 

Esclarece a comunicação da PETROBRÁS que esse gãs seco, ou gãs resi
dual, resultante do processamento, se constitui em impártãnte matéria prima 
para a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe (FAFEN-SE), da 
NITROFÉRTIL, outra marcante realização do Sistema Petrobrás no Estado 
de Sergipe, que irã produzir 900 t(dia de Amônia e !.100 t(dia de Uréia, a 
partir de 1982. 

Enquanto a FAFEN-SE vai receber 650.000 m3/dia, outra parcela desse 
gás seco será "utilizada para manutenção da pressão, através de injeções nos 
campos marítimos da RPNE (400.000 m' /dia) e a parte restante (350.000 
m 3/dia) será comprimida para a Bahia. 

Sr. Presidente, 
A comunicação da PETROBRÃS evidencia o quanto representam a te

nacidade e a obstinação dos políticos e homens públicos bem intencionados, 
atentos aos interesses e reivindicações fundamentais do Estado e das popu
lações que representam. Nesse conjunto, englobo os Governadores.Paulo 
Barreto de Menezes, José Rolernberg Leite e Augusto Franco, os Senadores, 
os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, além da classe empresarial e 
demais lideranças representativas do Estado._ 

A luta pela concessão de uma refinaria para Sergipe, da qual a U-PGN 
de Aracaju é uma antecipação concreta, obteve, quase dez anos depois daque
le meu pronunciamento de 11 de novembro de 1971, um desfecho favorável. 

Essa luta prosseguirá, até que surja, eril Sergipe, pela força e pressão na
tural de suas potencialidades, um Pólo Petroquímica çlimensionado nas pro
porções exatas de suas disponibilidades das matérias-primas indispensáveis. 

Diversos outros empreendiníentõs de envergadura -surgirão, naturalmen
te, além dos que estão sendo implantados em função desse e de outros fatores 
favoráveis de localização, qüe lhes assegurem plena exeqUibilidade técnica, 
econômica e financeira. 

Sr. Presidente, 
Cumpro o dever de, neste ensejo, congratular-me com o Presidente_ da 

PETROBRÁS, Shigeaki Ueki, e demais Diretores da empresa, com o ex
Superintendente da Região, Josê Marques Neto, que durante muitos anos di-

rigiu, corri eficiência, aquele Setor, com o atual Superintendente Denio Brito 
Franco, que envidou esforços no sentido de que a PETROBRÃS, em Sergipe, 
atingisse os seus objetivos. Estendo, igualmente, as minhas congratulações 
aos têcnicos, operârios e a todos quantos colaboraram para o advento da nos· 
sa Unidade de Processamento de Gás Natural - (U-PGN). 

Erafu estas as· considerações que me cumpria fazer, Sr. Presidente, ares
peito da nossa Unidade de Processamento de Gás Natural de Aracaju (U
PGN). (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador José Fragelli, pela Liderança do Partido Popular. 

O SR. JOSE FRAGELLI PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre senador Josê Richa. (Pausa.) 

S. Ex• não es~á presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelâsio Vieira. (Pausa.) 
S~ Ex• não estã presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não hã quorum para deliberação. 
Em conseqUência, as matérias constantes dos itens I a 12 da pauta não 

serão submetidas a votos, uma vez que estão em fase de votação, devendo ser 
apreciadas na sessão de amanhã. 

São os seguintes os itens cuja votação é adiada: 

-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 172, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.258, 
de 1980), que autOriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a elevar 
em Cr$ !.785.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, 
seiscentos e vinte mil, Cento e cinqUenta e sete cruzeiros e setenta e cinco cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n<'s 1.259 e 1.260, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

-2-
Votação, em turno únic_o, do Projeto de Resolução n9 177, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.273, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) a elevar em 
Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze milhões, quatrocentos e sessenta e 
quatrO mil, seiscentos e cinqUenta e dois cruzeiros e trinta e -seis centavos) o 
nioiitante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Municfpios, favorável. 

-3-
Votação, em iurno único. do Projeto de Resolução n9 178, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.277, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a elevar 
em CR$ 29.983.645,00 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e três mil e 
seiscentos e quarenta e cinco cruzeiros) o moiltante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob nos !.278 e 1.279, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Municfpios, favorável. 

-4-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'» 179, de 1980 (apre

sentado pela ComissãO de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.280, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a: elevar 
em CrS 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.281 e I.Z82, de 1980, das Comissões: 

- de Constituiçãõ e Justlça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Munícfpios-; favorável. 
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-5-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 180, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.283, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a elevar em 
CrS 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos-mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada; tendo 

PARECERES, sob n• 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões 

--de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Municfpios, favorável. 

-6-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 181, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.286, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em Cr$ 
1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e cem cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n• 1.287 e 1.288, de I 980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. _,_ 
Votação, em turno único, do Projeto de Res-olução n• 182, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n' 1.289, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB)a ele
var em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.290 e 1.291, de !980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Munic(pios, favorãvcl. 

-8-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n•I83, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.292, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos (GO) a elevar 
em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e noventa-e cinco mil e cem cruzeiros) o mon
tante de sua divida consolidada. tendo 

PARECERES, sob n•s 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Municípios, favorãvel. 

-9-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 184, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer o9 1.295, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré (GO) a elevar em Cr$ 
767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e seteCentoS-cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.296 e 1.297, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de MW!Icfpios, favorável. 

-lO-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 189, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer niit 1.31 O, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a elevar 
em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões: 

- de Constituiçã~ e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

-li-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 194, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.325, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de ~eresina: (PI) a elevar em 
Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, duzentoS e sessenta e cinco mil e tre
zentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela cOilsiitucionalidade e juridicidade; e 

-de Municípios. favorável. 

-12-

v.otação, em primeiro turno (apreciação preliminar da jurididdade, nos 
termos do art. 296 do ~egimento lnterflo), do Pl-ojeto 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. 

- O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passaremos, pois, ao exa
me do item n9 13: 

DiscuSsão, em turno ú.nrco, d3 Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n• 76, de 1981 ), do Projeto de 
Lei do Senado n9 5, de 1980, do Senador Nelson Carneiro, alterando 
a redação do art. 19 da Lei n9 5.527, de 8 de novembro de 1968, que 
restabelece, para as categorias profissionais que menciona, o direito 
à aposentadoria especial de que trata o art. 31 da Lei n9 3.807, de 26 
de agosto de 1960, nas condições anteriores. 

Em discussão a redação final., em turno único. (Pausa.) 
NãO havCndo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é dada como definitivamente 

aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

~ a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 5, de 1980, que al
tera a redaçào do art. J9 da Lei n'i' 5.527, de 8 de novembro de 1968, 
que restabelece, para as categorias profissionais que menciona, o di
reito à aposentadoria especial de que trata o art. 31 da Lei n• 3.807, de 
26 de agosto de 1960, nas condftôes anteriores. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Elimine-se do art. I• da Lei n• 5.527, de 8 de novembro de 1968, 

que restabelece,. para as categorias profissionais que menciona o direito à 
aposentadoria especial de que trata o art. 31 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto 
de 1960, nas condições anteriores, a expressão "e de idade". 

Art. 2iit Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Item 14: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n• 79, de 1981), do Projeta de 
Lei do Senado n• 29, de 1980, do Senador Gastão MUller, que obri
ga a identificação numérica de motores pelas fábricas produtoras de 
veículos automotores, e dá outras providências. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 

discussão. 
Encerrada esta? a redação final é dada como aprovada_, de acordo com o 

art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 29, de 1980, que 
obriga a identificaçio numérica de motores pelas fábricas produtoras 
de veículos automotores, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 São as fábricas de veículos automotores obrigadas a identificar, 

com -gravações numéricas em alto relevo, correspondentes as suas respectivas 
séries de fabricação. cada motor e chassi utilizados para fins de comerciali
zação. 

Parágrafo único. As gravações a que se ~efere este artigo deverão ser 
feitas em locais ViSíVeis, de modo a permitir sua fâcil verificaÇão pela fiscali
zação. 

Art. 29 As fábricas de v~ículos automótores terão o prazo de 120 (cento 
e vinte) dias, contados da publicação desta Lei, para se adaptarem às exigênw 
cias ora estabelecidas. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
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Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDÊNTE (Jarbas Passarinho) - Item 15: 

Discussão, em turno único, d3.-Redação Final (of~recida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer nflt 85, de 1981), do Projeto de 
Lei do Senado n• 276, de 1980, do Senador Adalberto Sena, que 
acrescenta parágrafo ao art. 383 do Código Civil. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti.:.la, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é dada como definitivamente 

aprovada, nos termos do art. 359_ do Regimento Interno. 
A matéria vai -'à Câmara-ãos-Deputados. 

,t a seguinte a redaçào final aprovada 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 276, de 1980, que 
acrescenta parágrafo ao art. 383, do Código Civil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O art. 3_83 do Código Civil, instituído pela Lei n• 3.071, de I• de 

janeiro de 1916, com as alterações posteriores, ê acrescido do_ seguinte pará
grafo: 

"Art. 383. 
Parâgrafo único. O- filho ilegítimo reconhecido pelo pai, que 

não o tem sob sua guarda, fica sob o poder materno." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 16: 

Discurssão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
215, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que dã nova redação ao 
art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, tendo 

PARECER, sob n• 87, de 1981 da Comissão 
- de Redação. oferecenaoaredação do vencido. 

Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. }9-Secretário. 

E lida a seguinte 

EMENDA N• 1 (de plenário) 

Ao Projeto de Lei do Senado n' 215, de 1979. 

_Ao art. 1: que .~á nova redaçã~ ao a~t. 192 da SLT, onde se ~iz: na re~ 
daçao precomzada, ......... do saláno bâs1co ......... . 

Diga-se -

.... u ..... do salârio básico não -excedente de 02 (dois) salários 
mínimos regionais ......... '' 

JustifiCação 

A proposição altera profundamente a base de cálculo para incidência do 
adicional de-IOSilU:hridade, o qual passaria a ser calculado não- mais sobre o 
salário míriirri6 regiónal e si!n sobre o saJãrio básico do empregado. Inegável 
que a repentina mudança de critério, setn uma fase intermediária de adap
tação, poderâ causar dificuldades, sobretudo à média e pequena empresa que 
no momento, sofrem os efeitos dos altos índices de inflação e das elevadas ta
xas de juros. 

Sala das Sessões, 6 de abril de 1981.- Gabriel Hermes. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em discussão o projeto e a 
emenda que vem de ser lida, em segundo turno. (Pausa.} 

Não havendo quem queira discuti-los, declaro encerrada a discussão. 
A matéria volta às comissões competentes, em virtude do recebimento de 

emenda em plenário. -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 17: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
38, de 1980, do Senador PalJlo ~ro~sard, que acrescenta parágrafos 
ao art. 134 do Código Civil, instituído pela Lei n• 3.071, de I•deja
neiro de 1916, tendo 

PARECER, sob n• 86, de 1981, da Comissão 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da p-alavra, vou encerrá

la. (Pausa.) 
Encerrada. O projeto é d_ado como aprovado, de conformidade com o 

art. 315 do Regimento Interno. 

A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

E o seguinte o projeto aprovado 
Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto 

de Lei do Senado nP 38, de 1980, que acrescenta parágrafos ao art.134 
do CódigO Civil, instituido pela Lei nP 3.071, de 1P de janeiro de 1916. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O art. 134 do Código CiVil, instituído pela Lei n9 3.071, de 19 de 
janeiro de 1916, é acrescidO de 5 (cinco) parágrafos, com a seguinte redação: 

"Art. 134 ............................................ . 
§ 19 A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é docu

mento dotado de fé pública, fazendo prova plena, e, além de outros 
requisitos previstos em lei especial, deve conter: 

a) data e lugar de sua realização; 
b) reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de 

quantos hajam comparecido ao ato; 
c) nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e re

s~d~ncia das partes e dçmai.S comparecentes, com a indicação, quan
do necessãrio, do reginle de bens do casamento, nome do cônjuge e 
filiação; 

d) manifestação da vontade das partes e dos intervenientes; 
e) declaração de ter sido lida às partes e demais comparecen

tes, ou de que todos a leram; 
f) assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem 

como a do tabelião, encerrando o ato. 
§ 29 Se algum comparecente não puder ou não souber assinar, 

outra pessoa capaz asinarâ por ele, a seu rogo. 
§ 39 A escritura será redigida em lfngua nacional. 
§ 49 Se qualquer dos comparecentes não souber a língua na

cional e o tabelião nãO-ent~nder o idioma em que se expressa, deverã 
comparecer tradutor público para servir de intérprete ou, não o ha
vendo na localidade, outra pessoa capaz, que, a jufzo do tabelião, 
tenha idoneidade e conheciumentos bastantes. 

§ 59 Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabe-
lião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do 
ato pelo menos 2 (duas) testemunhas que o conheçam e atestam sua 
idoneidade." · 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 18: _ 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 

184, de 1980, do Senador Henrique de La Rocque, que altera are-
dação do art. 394 do Código de Processo Penal, e acrescenta pará
grafo ao art. 34 do Código de Processo Penal Militar, tendo 

PARECER, sob n• 70, de 1981, da Comissão 
- de Redaçào, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o Projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como aprovado, nos termos do 

art. 315 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

E o seguinte o projeto aprovado 
Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto 

de Lei do Senado nP 184, de 1980, que altera a redação do art. 394, do 
Código de Processo Penal, e acrescenta pardgrafo ao art. 34 do Códi
go de Processo Penal Militar. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O art. 394 do Código de Processo Penal passa a vigorar com a 
seguinte redação: - - -

•· Art. 394. Ao lhe ser apresentada a denúncia ou a queixa e an
tes de se pronunciar sobre sua aceitação ou rejeição, o juiz mandará 
citar o acusado para que replique à acusação dentro de 5 (cinco) 
dias. 

- § 19 A réplica versarâ, exclusivamente, sobre a existência de 
qualquer das causà.s de rejeição previstas no art. 43. 

§ 29 Se o juiz receber a denú"nCia ou a queixa, designará dia e 
hora para o interrogatório, intimando o réu, o Ministério Público, 
e..- se for o caso, o querelante ou o Assistente, da data aprazada." 

Art. 2~? Acrescente~se ao art. 34 do Código de Processo Penal Militar o 
seguinte parágrafo: 

"Art. 34. . ..................... •.-................... -~-~ 
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Parágrafo único. Ao lhe ser apresentada a denúncia, o Auc;li
tor mandará citar o acusado para que replique a acusação em 5 (ciÍl
co) dias." 

Art. 39 Esta Leí entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jaison Barreto. (Pausa.) 
S. Ex• não estâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Marros Freire, por cessão do Sr. 

Senador Henrique Santillo. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Helvfdio Nunes, por cessão do Sr. 

Senador Aloysio Chaves. 

O SR. HELVlDIO NUNES (PDS- PI. Le-se o seguinte discurso.) Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

~inegável que o Piauí, nas duas llltimas décadas, experimentou notável 
surto de progresso no campo rodoviário. Estr:;~.das rasgaram o Estado em to
das as direções- simplesmente piçarradas, com tratamento contra pó ou as
faltadas de tal sorte que, conjugados os esforços estaduais aos. federais, aque
la Unidade hoje ostenta razoável malha no setor rodoviário. 

Sem levar em consideração as BR-324, 330 e 235, que futuramente passa
rão pelo sul do Piauí, cortam o meu Estado as Rodovias federais 343, 222, 
316, 230, 135,407 e 020. 

Ligados os extremos norte e sul, de Luis C~rreia a C~~ren~~. por via as
fáltíca, através das BR-343, 222 e 135, vez que esta última se confunde, em 
longo trecho, com a antiga PI~4, quando ocorrer a conclu_são do trecho inter
mediário, Picos-Barreiras, da Fortaleza~Brasília, o meu Esta~o alcançará in
vejável proximidade da Capital Federal e, po_r via de conseqüência, do 
Centro-Sul do País. 

Mas não é somente o interesse do meu Estado que está em jogo. Releva 
também assinalar que, concluídas as estradas que demandam ao sul do Piauí, 
mais perto de Brasília e do Centro-Sul ta~-b~m fi~arão__ yâr~os Estados nordes
tinos, especialmente o Ceãrã, o Rio Grande-do-Norte, a Paraíba e parte de 
Pernambuco. 

No sentido leste-oste, entretanto, afora as transversais a que jã fiz refe
rência, e que-pacienteme-nte aguardam ordem dC-iníciO, o sistema rodoviário 
estadual, na parte de responsabilidade do Governo Federal, reclama especiais 
e urgentes providências~ -

Nesta oportunidade desejo referir, porém, apenã.S-a situaçã_<?_ da BR-230, 
cujo traçado - Fronteiras --: Picos - Oeiras - Floriano - CC!f!IO que ~ec
ciona, ao meio, o Piauí, trecho que ê comum à 'Rodovia Transamazônica. 

COnstrução que se prolonga no temPo, a Cargo de firmas empreiteiras e 
do 39 Batalhão de Engenharia de Construção, sediadO eni Pi~os, certo é que o 
trecho FJoriano-Oeiras rio Canidê, rCCeiiieinentê--COncluído, foi confiado à 
execução do 29 BEC, instalado em Teresina. 

Do trecho piauiense da Transamaiônica, com cerCa: de duzentos e oiten
ta quilómetros de extensão, duzentos e cinqiienta quilómetros, e~ várias eta
pas, foram executados e entregues ao público. 

Mas os trinta quilómetros restantes, exatamente a ligação Qaturiano-rio 
Canidé, foram relegados ao esquecimento, vez qtie não exiSte, nos esquemas 
financeiros de a'plicação para 1981, um centavo sequer distinado à cons
trução daquela importante ligação. 

Vale assinalar que, exceção feita de parte do trecho piauiense da BR-232, 
exatamente a pavimentação do segmento Floriano-rio Canidé, o 29 BEC, se~ 
diado na Capital do meu Estado, faz muito tempo não recebe missão no 
Piauí, país que li"ãbaUiã: -nO Mararihão, atualmenie perto da fronteira c~m o 
Parã. 

Enquanto isto o 39-BEC, radic3:do e~_PÍC()S," Úinta_quiiÕmetfos, perian
to, do lugar Gaturiano, está conclUindo a construção de estradas !lO interior 
do Cearã. E rião fosse a delegação que o Ministério do Interior há pouco lhe 
atribuiu, relativa à edificação do açude público Bocaina, aqu_ele Batalhão esM 
taria ameaçãdo, no corrente ano, de total inação. -

É certo que jâ vem operando com cá.pacidadC ociosa, apesar de localiza
do perto dos trechos inconclusos das BR-020 e 407. E a completa paralisação, 
nã·o resta menor dúvida, acairetará repercussões negativas, de toda sorte, na
quela área do Nordeste. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, evidente que todOS acOmpanhamos o no
ticíãriõ referente às dificuldB.dés- vividas pelo Dep3.rtamento Nacional de EsM 
lradas de Rodagem. Superadas ou subsistentes tais dificuldades, total ou par
cialmente, ainda que, na primeira hipótese, se lhe adicione o fato de reorienM 
tação da política de transportes, conseqUência n-aii.ifal da crise provocada 
pela elevação vertiginosa do preço do petróleo, mesmo assim não se justifica 

deixar sem conclusão uma rodovia da importância da BR-230, quando tudo 
recomenda e aconselha, indica e reclama a sua conclusão. 

o Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS - PI) - Pois não, nobre Senador 
Bernardino Viana. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Nobre Senador Helvldio Nunes, 
a reclamação que V. Ex• está fazendo, hoje, aqui, no Senado sobre a incoclu
são da Br que liga Picos a Floriano, apenas 30 quilómetros, é das mais justas. 
Nesta oportunidade em que V. Ex• fala de estradas ressalto que, quando V. 
Ex• assumiu o Governo do Estado" do Píauí, Cerca de 300 mil pessoas, depois 
exatamente da linha que liga Picos a Floriano, viviam completamente isola
das do Estado do Piauí, fazendo e mantendo relações comerciais, inclusive re
lações sociais e até mesmo dC educação com os Estados de Pernambuco, 
Bahf8. e Ceará, V. Ex• foi, pOrtanto, o precursor, o idealizador da PI-4, que 
realmente, integrou os habitantes de vasta área à sociedade piauiense, pro
priamente dita. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI)- Nobre Senador Bernardino 
Viana, agradeço a sua contribuição. Em resposta, deixo bem claro que a se
gunda parte de sua intervenção ê mais um preito à amizade que nos liga do 
que à verdade. Na primeira parte da su-a intervenção~ V. Ex• realçou a impor
tância da BR-232, que realmente interessa não apenas ao Piauí, como, em 
grande parte, a Pernambuco e ao Ceará, pois que é através do segmento dessa 
BR que corta o Piauí que esses dois importantes Estados do Nordeste têm co
municação direta com o Maranhão. 

Muito obrigado por sua participação. 
Obras fundamentais, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de longo alcance 

económico e social, serão executadas, com o esforÇo conjUgado dos Minis
térios, no Nordeste. É a boa nova anunciada pelo Governo, que decidiu pas
sar de uma política rnarc3.darnente paternalista para a de sistemático e perma~ 
nente às calamidades cíclicas que abalam a Região. 

Ainda na última sexta-feira, na reunião da SUDENE, o Presidente João 
Figueiredo teve oportunidade de fazer o anúncio das obras e das providências 
de um conjunto de medidas da maior significação para o desenvolvimento do 
Nordeste. 

O asfaltamento dos trinta quilómetros restantes da Transamazõnica, 
vale dizer, do trecho Gaturiano-Rio Cariind~, -pOis, não pode deixar de figu
rar no plano prioritário do Governo federal. ~o apelo que daqui endereço, 
respectivamente, aos eminentes Ministro Mârio Andreazza e Eliseu Resende, 
do Interior e dos Transportes. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- Sr. Presidente, peço a palavra para 
uma rápida comunicação de liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Tem a palavra o nobre Se
nador Aderbal Jurema, corno Líder. 

O SR. ArERBAL JUREMA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE ENTRF'JUE À REVISÃO DO~ORADOR, SERÁ PUBLICA
DA POSTT.RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Srs. Senadores, estava ins
crito para falai- após a Ordem- do Dia o nobre Senador Jaison Barreto, que 
não se encontrava presente, e, por cessão do nobre Senador Henrique San
tillo, o nobre Líder Marcos Freire. S. Ex' teve que retirar-se para e,onsulta 
com os demais líderes, em função de uma indicação da Mesa, e foi surpreen
dido pelo início da Ordem do Dia antecipado. Pede-me que lhe garanta a pa
lavra. 

Estão inscritos os nobres Senadores Itamar Franco, Almir Pinto, Agenor 
Maria e Gastão MUller. 

Pergunto aos Srs. Senadores que estão inscritos, que pelo Regimento 
tâm precedência, se concordam que neste instante seja dada a palavra ao Se
nador. Marcos Freire, por cessão do Senador_ Henrique Santillo. (Pausa.) 

(Assentimento dos oradores inscritos.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA~ DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE.~ 

O Sr. Nilo Coelho (PDS- PE)- Peço a palavra ccomo Líder, Sr. Presi· 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Nilo Coelho, como Líder de Partido. 



868 Terça .. feira 7 DIÁRIO DO _CONGRESSO NACIONAl, (Seoão II) Abril de 1981 

O SR. NILO COELHO (PDS- PE. Como Líder, pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O meu eminente colega, Senador Marcos Freire, compareceu à tribuna 
com uma enciclopédia de secas, e eu que tinha feito um apelo a S. EX• para 
deixar para discutirmos amanhã, porque inclusive me sinto profundamente 
resfriado. Por tudo isto, venho com uma folha de papel, apenas. 

Gosto muito dos assuntos do N orPes_te. e não posso deixar para amanhã 
os assuntos aqui trazidos, eles têm de ser discutidos hoje, e discutidos ampla~ 
mente, porque amplamente vamos debatê-los durante todo o nosso mandato, 

Evidentemente que o meu discurso não vai ter uma ordenação como teve 
o do nobre Senador Marcos Freire. 

Em primeiro lugar quero justificar o não comparecimento aqui, até ago~ 
ra, do eminente Ministro Mârio Andreazza, cuja data de comparecimento es
tá aprazada para o dia 14, às lO horas. Não sei se ·o eminente Líder jã foi in
formado desse horário. No dia 14, às 10 horg~.~ o Ministro Mário Andreazza 
vai comparecer aqui. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Em face da indagação feita pelo 
ilustre Líder do PDS, quero dizer que nem eu tenho conhecimento, nem a 
própria Mesa, porque antes de fazer o discurso conversei com a Secretaria da 
Mesa, que não tinha nenhuma informação nesse sentido. 

O SR. NILO COELHO (PDS- PE)- Fui informado hoje, no meu ga
binete, que o Ministro Mário Andreazza havia comunicado que no dia 14, às 
10 horas, estaria aqui. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE) -,Então a própria Mesa desconhe
ce o assunto. 

O SR, PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Mas a Mesa tambi:m delegou 
aos Líderes a escolha do dia, para ela, então, fazer a indicação. Se V. Ex• acci .. 
tar o dia; se as Lideranças aceitarem. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB -~PE)- A informação geral i: que seria 
quarta~feira, da Semana Santa; é quarta-feira de trevas. Parece-me que a data 
não é das mais oportunas. 

O SR. PRESIDNETE (Passos Pôrto)- Mas, i: dia normal de sessão no 
Senado e no Congresso. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Poderíamos antecipar, Ex•. Esta
mos na segunda-feira; quem sabe, qualquer dia desta semana, quarta, quinta~ 

O SR. NILO COELHO (PDS- PE)- Quarta-feira, posso garantir que 
o Ministro estâ no Rio Grande do Norte, na cidade que foi destruída, Santa 
Cruz. 

Entrarei em contato com o gabinete do Ministro Mãrio Andreazza e 
provavelmente, ainda hoje, responderei ao nobre Senador Marcos Freire. 

Srs. Senadores, sobre a reunião de sexta-feira, eu deploro que meu dis
curso não tenha sido entregue à Imprensa no tempo hãbil e, por isso mesmo, 
não tenha tido a divulgação que deveria ter, e que o meu nobre colega, Mar
cos Freire, não tenha tido a oportunidade de ler. Se ele tivesse lido, eu tenho a 
inipressão, quase pensaria que S. Ex• montou no meu discurso. Vou aprovei
tar trechos de meu discurso para dizer a Marcos Freire que S. Ex• falou, na 
tribuna, por minhas palavras. Quando ele pensa e diz que "ningu!:m subesti
me a inteligência nordestina quanto ·à apreciação dos nossos problemas de se-. 
cas", eu disse textualmente: 

&~Não se pode confundi-las em um circulo vicioso, de modo a se 
afirmar que .o N ardeste não resiste às secas porque ~ pobre c atrasa
do, e que ê pobre e atrasado porque as secas não lhe abrem os cami
nhos da riqueza e do progresso. 

Seria menosprezar a inteligência brasileira, e particularmente a 
nordestina, pensar que esse dilema não teve ainda uma resposta. 
Tem, há bastante tempo, e é 6bvla. O que tem faltado é a determi
nação de enfrentá-la. 

O subdesenvolvimento económico da região (: problema estru
tural. Deve se tratado, dentro de um contexto de política nacional, 
com vontade e firmeza, com obstinação. 

A melhor abordagem jã oferecida para o subdesenvolvimento 
do Nordeste esta contida na doutrina inicial do Projeto SUDENE, 
lamentavelmente deturpado no seu nascedouro.'' 

Quem diz isso, tem coragem de fazer afirmações, neste País, c V. Ex,. não 
subestime os seus colegas que têm assento nesta Casa, porque quando foram 
citadas aqui aquelas coisas todas, com relação à retirada dos incentivos fis
cais, que aconteceu no Governo Costa e Silva e no Governo M~dici, 7 colegas 
nossos, verbalmente e por escrito, protestaram naquela época junto ao Go
verno contra a retirada dos incentivos, para a pesca, para reflorestamento, 
para a EMBRAER, para a Transamazônica, para Turismo e aquela série de 
medidas que representavam uma panacéia administrativa. Eu dizia que ao 
Nordeste aquilo ia fazer falta. E aconteceu que fez falta. Representa hoje, o 

incentivo fiscal do FINOR, 20% apenas para o Nordeste e talvez menos de 
15% para o Norte. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - V. Ex• permite, nobre Senador? 

O SR. NILO COELHO (PDS - PE) - Com muito prazer. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Nós gostarfamos- estamos inclusive 
entusiasmados com o posicionamento de V. Ex•- de saber se V. Exf. acredi
ta nestas medidas tomadas como a redenção do Nordeste, conforme foi anun
ciado. 

O SR. NILO COELHO (PDS - PE) - Eu não digo redenção. Eu sou 
parte nessas medidas; eu aceitei uma Liderança, que foi ela objeto de uma for
ma de conquista para mudar a posição do Nordeste. E se o Nordeste, hoje, 
muda de uma passada, eu acredito no êxito dessas medidas, porque eu irei to
mar parte no acompanhamento de tudo o que vai acontecer no Govei-no. 
Pode ter a certeza. E na ç_onvocação que eu faço, agora vou convocar os Par
tidos de Oposição e o Eminente Líder do ~MDB, Senador Marcos Freire, 
para que-colaborem no projeto. O Senhor Presidente da República fez a con
vocação dizendo que não era um programa só de Governo, mas um progra
ma da Nação inteira, do empresariado, que tem uma participação a oferecer 
ness_a obra de redenção do Nordeste- eu não gosto da palavra redenção
da mudanÇa de rumo das coisas no Nordeste. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. NILO COELHO (PDS - PE) - Com prazer. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - f: que nós da Oposição, pelo menos 
uma parte delã, estamos estranhando. porque não vimos, nesse elenco de me
didas anunciadas, nada do que V. Exf. defende, isto 6, nenhuma mudança es
trutural do Nordeste. Este é o problema; o que nós ouvimos e lemos c senti
mos. foi o Governo r_c::petir.:.se em seus equívocos, em p'ensar que o problema 
do N ardeste é: problema de doação de recursos a fundo perdido, ou perdão de 
dívidas. Nós insistimos na profundidade da solução dos problemas, e estra
nhamoS, porque pefo que ouvimos ... 

~O SR. NILO COELHO (PDS- PE)- Eu insisto no ponto inicial: V. 
Ex•s não leram o elenco de medidas anunciadas pelo Governo. O Governo 
anunciou uma série de medidas prioritãrias. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Talvez estejamos mal informados. V. 
Ex•, então, vai agora apontar as medidas de estrutura que vão modificar o 
Nordeste. 

O SR. NILO COELHO (PDS- PE)- O Governo anunciou uma série 
de medidas de ordem estrutural, em número de dezesseis - c eu não vou 
enunciar aqui nenhuma delas- de tratamento diferenciado, real e verdadei
ro, para ser de fato efetivo e, dentre outras, de ordem econômica, tributâria, 
financeira, cambial, energética, agríCola, crediUcia, educacional e de incenti
vos fiscais. Se isso não é uma mudança de estrutura, então não sei o que !: 
uma mudança de estrutura. E isso não ê paternalismo de verba orçamentária. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Vamos pagar para ver. 
O SR. NILO COELHO (PDS~- PE)- V. Ex• não vai pagar para ver. 

Estarei aqui todos os dias e serei um cobrador de V. Ex•, impenitente, destas 
coisas todas. V. Ex' há de ser uma linha auxiliar na ajuda dessas realizações, 
porque tenho certeza que nesta hora, nós nordestinos ... nós, nordestinos, 
não! Vamos fazer justiça; este País inteiro deseja que o Nordeste mude. Nin
g~êm estâ de acordo com o que está acontecendo no Nordeste. Tenho certeza 
que há um sentjmento político nacional para que as coisas no Nordeste to· 
mem outro rumo. Não tenho dúvida. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. NILO COELHO (PDS - PE)- Com prazer. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Em primeiro lugar, louvo a 
posição de V. Ex• em favor do Nordeste, que~ sincera~ pois conheço V. Ex• 
de longa data. Espero que a sua presença na Liderança do Governo ajude 
realmente o Nordeste, no sentido de tirar a nossa região da situação de imen
sa pobreza em que se encontra. Sabe V. Ex• muito bem- e o disse- que os 
nossos males têmi>rlgem estrutural, sobretudo estrutural. E nesse aspecto, at~ 
hoje não se conhecem medidas de maior profundidade tomadas pelo Gover
no. Por outro lado, congratulo-me com V. Ex• pela sua entrevista, ao repu· 
diar o veto que foi oferecido à presença do nobre Líder Marcos Freire na reu· 
nião da SUDENE, como representante da Comissão de Assuntos Regionais. 
· Agora, desejaria um esclarecimento de V. Ex• Leio nos jornais- por en
quanto todos nós tivemos conhecimento dessas medidas através da Imprensa 
- que foram destinados, nessa reunião extraordinâria da SUDENE, mais de 
100 bilhões de cruzeiros para o custeio de investimentos no Nordeste. Mas, 
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desses 100 bilhões, apenas 49% são realmente investimentos; são, pois, 49 bi
lhões_destinados a recursos hídricos, a irrigação e uma Série de outros proble
mas nordestinos sobretudo do semi-árido nordestino; e 51% seriam destina
dos à liquidação e prorrogação de débitos. Então, se ê verdade que 51 bilhões 
equivalem à liquidação e prorrogação de débitos, na verdade apenas 49% fo
ram destinados, a mais, para investimentos no Nordeste. Esta é a questão que 
ponho perante V. Ex•, para efeito de elucidação. 

• O SR. NILO COELHO (PDS- PE)- O nobre Senador Josê Lins pres
tará um esclarecimento ·a V. Ex•, porque parece que há um equívoco nessa ci
fra. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Poderia dizer ao nobre Senador Hum
berto Lucena que esses 51 bilhões a que V. Ex• se refere são recursos tambêm 
destinados a investimentos e deveriam ser pagos ... 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Jâ foram feitos. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Já foram feitos, mas o Governo está 
doando esses investimentos. Agora, o que v. Ex• se engana é quando avalia, 
simplesmente, em I 00 bilhões de cruzeiros os investimentos totais da região. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB)- Não, não é isso. Eu me referi 
ao aumento da verba que foi anunciada, de 100 milhões de cruzeiros, para no
vos investimentos. V. Ex• confessa que os 51 milhões são para pagar investi
mentos já feitos por particulares. 

o SR. PRESIDENTE (TarliasPassarinho) :..:solicito que não sejam da
dos apartes paralelos. A palavra estâ com o Líder Nilo Coelho, que concedeu 
um aparte ao nobre Senador José Lins. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Ê o calor dos debates que V. 
Ex• conhece. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Continuo, Sr. Presidente, não h~ nenhu
ma incongruência na citação dos 100 bilhões de cruzeiros. Todos esses recur
sos foram destinados a investimentos na região e parte deles deveria ser reco
lhida aos cofres públicos. Já não serão mais. Nesse caso, o Governo a porta à 
região I 00 milhões de cruzeiros; não há nenhuma dificuldade de se compreen
der isto. ~ pefeitamente viãvel, perfeitamente aceitável que considereinos es
ses recursos como recursos novos apertados à região. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - V. Ex• permite? 

O SR. NILO COELHO (PDS - PE) - Com prazer. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Senador Nilo Coelho, tenho a 
impressão de que V. Ex• não demora sCis meses na Liderança- do Governo. 
Infelizmente, não vai demorar s6ís meses, porciue 3.Credito em V. Ex• Nin
guém aqui, nesta bancada, deixa de acreditar em V. Ex•. Não acreditamos na 
boa vontade do Governo, na boa vontade em termos de objetivo, na boa von
\ade em termos de tirar o Nordeste da situação humilhante em que está. Te~ 
nho certeza e posso afirmar: V. Ex' não ficará nessa Liderança, se o Governo 
não corresponder à expectativa que V. Ex• acredita. Senador Nilo Coelho, V. 
Ex• falou sobre o problema da tributação. O problema da tributação, no 
Nordeste, tem que mudar. Mas, o Governo, não tem condições de mudar a 
tributação no Nordeste. V. Ex• sabe que, a partir de 1967, atê àquela época, 
tínhamos o chamado imposto de cascata, conhecido como imposto de vendas 
e consignação. O GoVerno modificou esse imposto de cascata para o ICM, esM 
trangulando a economia, que está aí marginalizada, nobre Senador. Eu per
guntava ao então Ministro da Agricultura, Sr. Delfim ]'letto, em 1979, se ha
via a possibilidade de uma mudança na estrutura tributária do Nordeste, e, S. 
Ex' dizia que não tinha como mudar a tributação. Ora, Senador Nilo Coelho, 
algodão, no Nordeste, é um produto gravoso. Mas, é com esse produto que 
os Governadores do Estado contam para pagar seu funcionalismo, sobrecarM 
regando essa matéira-prima na mão do homem do campo e está, por isso, 
marginalizando o contonicultor, criando uma situação difícil para o Nordes
te. Senador Nilo Coelho, mudar essa tributação, sabemos que é vontade de 
todos os nordestinos que se mude:, mas a tributação melh()rou a situação de 
São Paulo~ que tem um superávit de milhões de cruzeiros na receita do ICM~ 
enquanto a maior parte dos Estados do Nordeste tem déficit. V. Ex• sabe que 
Piauí, Sergipe, Alagoas, e algUns Estados do Nordeste, em algumas fases do 
ano, importam mais tributo do que exportam, enquanto is_so, São ~aulo está 
aí com um superávit extraordinário. De forma qUe, sob esie aspecto, acredito 
que não mude, mas tenho certeza absoluta de que, nesta hora, ningué_m pode
ria estar representando melhOr o Nordeste do que V. Ex•. Nós acreditamos 
em V. Ex•, não acreditamos é no Governo. Multo obrigado. 

O SR. NILO COELHO (PDS- PE)- V. Ex• pÓde acreditar no Gover: 
no: 

Tenho certeza de que o problema tributário vai depender muito da união 
de todos nós, porque, evidentemente, vai contrariar muito São Paulo qual
quer diferenciaÇão que se tenha que fazer no Nordeste, fora de dúvida. 

Mas, Srs. Senadores ... 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite V. Ex• só um complemento à in
formação que foi dada pelo Senador Humberto Lucena? 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Eu gostaria de avisar a V. Ex• 
que lamento, mais uma vez, infor-ma"! qUe V. EX• só tem dois minutos. De 
modo que V. Ex•, ao conceder esse aparte, que ele seja o último. Lamentavel
mente, ficam para outra oportunidade os demais, porque a Liderança tem 
vinte minutos, e esses vinte minutos se esgotam, agora, às 17 horas e 7 minu~ 
tos. 

O SR. NILO COELHO (PDS - PE) - Então, o tempo do Senador 
Marcos Freire foi dobrado. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Senador Marcos Freire não 
falou como Líder; falou por cessão do nobre Senador Henrique Santillo. Nes
ta h~pótese, S. Ex• teve sessenta minutos. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador Nilo Coelho, apenas para infor
mar que o total de recursos novos, que não se confundem com aqueles que 
correspondem à dispensa de dívidas no Nordeste, chegam a mais de 70 bi
lhões de cruzeiros. Enquanto aqueles que se referem à prorrogação de débitos 
ou- à dispensa de débitos, para os pequenos produtores chegam a 51 bilhões. 
Portarito, são mais de 120 bilhões de cruzeiros e não 100, como aqui foi anun
ciado. 

O SR. NILO COELHO (PDS - PE) - Srs. Senadores, meu nobre Se
nador Marcos Freire, evidentemente, o episódio do não-comparecimento de 
V. Ex' à reunião da SUDENE foi para mim um fato lamentável. Eu gostaria 
que tivesse comparecido e que tivesse a oportunidade de falar, como falou na 
reunião do Presidente Geisel, quando se discutiu a construção das barragens 
do rio Capibaribe, onde eu não estava presente, porque estava na Europa, 
mas soube que V. Ex• tomou parte nos debates. Foi uma reunião,· aliás, sobre 
debate para como iniciar, discutir a construção das barragens, e V. Ex• como 
sempre se houve brilhantemente, fof quem abriU os debates. Não tive oportu
nidade de chegar no Recife em 'empo. Foi a tal coisa da falta de diálogo. Fal
tou um caminho. Evidentemente, talvez, não fosse o Dr. Salmito a pessoa inM 
dicada. 

Agora,. um ~ornem do gabarito do Senador Marcos Freire, observador 
político internacional das Nações Unidas, não teve procedimento de um ho
mem de nível internacional. Não teve, porque S. Ex• tinha tido muitas outras 
oportunidades para ter chegado àquela tribuna, sem nenhuma dúvida. Se ti
vesse havido um diálogo, evidentemente um diálogo com quem pudesse 
socorrê-lo na emergência em quC se encontrava. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Falei com o anfitrião, onde ia se 
realizar a sessão extraordinária: o Superintendente da SUDENE, meu Deus, 
o dono da casa! 

O SR. NILO COELHO (PDS- PE)- Mas, ele não organizou a pauta. 
A pauta deve ter sido organizada pelo Ministro, talvez pelo Palácio do Pla
nalto. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Eu, não ia ficar batendo em porta 
de Ministro, evidentemente, para dizer eu quero ir. 

O SR. NILO COELHO (PDS- PE)- Mas, V. Ex• tinha um compa
nheiro de Estado que, talvez pu.desse ter evitado. Fiquei privado de ter, pelo 
mr!nos1 um ouvinte do meu discur~o _e V. Ex• não teria, hoje, dito aqui as cai .. 
sas que disse. Aindà pensei- que V. Ex) -tivesse discor'dando do meu discurso, 
quando, na realidade, pensa como eu penso. Então, estou muito bem, porque 
tenho um forte aliado das coisas que quero para o Nordeste. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - Mais satisfeito fico eu, sabendo 
que V. Ex•, então, condena toda a polítiCa dos governos anteriores que têm 
sacrificado t::o.nto o Nordeste 

O SR. NILO COELHO (PDS- PE) -Eu paguei um preço muito caro. 

O Sr. Marcos Freire(PMDB- PE)- V. Ex• quando fala, por exemplo, 
nos desvios do 34/18, hoje FINO R, V. Ex• não está bem lembrado de que 
quem- oS-desviou fóiam os goVerno~ sucess_ivos, dep~is de ~964. 

O SR. NILO COELHO (PDS - PE) - Não vou argUir fatos, agora, 
aqui, na tribuna do Senado. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- É ótimo que V. Ex• se identifique 
como Oposição, qua_ndo reverbera o proç:edimento dos governos que têm se 
sucedido e que têm, exatamente, golpeado as conquistas do Nordeste, inclusi
ve esvaziando a SUDENE. 
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O SR. NILO COELHO (PDS- PE)- V. Ex• se recorda do lamentâvel 
episódio da retirada do dinheiro da Trans:amazônica. Eu vou dizer aqui, rapi
damente, porque o Presidente da Casa é nordestino e S. Ex• vâi furar eSse Re
gimento, porque o Presidente efetivo rião estâ aí. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - De pleno acordo; a Oposição 
concorda. 

O SR. NILO COELHO (!'OS .,-., !'!:}_,.,._Quando o ex-Ministro Reis 
Velloso chegou com o projeto na SUDENE para tirar o dinheiro do PIN e do 
PROTERRA, daqueles malditos 50% do incentivo, eu disse para ele: De-me 
24 horas que eu vou fazer um apelo dramâtico ao Ministro Bulhõcs c S. Ex• 
vai me dar uma altenativa, para que não se sangre esse dinheiro. Esse dinhei
ro vai fazer falta ao Nordeste. Esse dinheiro é uma sangria no Nordeste e, 
através de um brilhante advogado, -morto hoje- o saudoso Carlos Gui
marães, notável jurista, professor, homem extraordinário, fabuloso, amigo 
daquele Senador do Rio Grande do Sul que era do PR- ainda estã vivo hoje 
aqui, estã no Rio de Janeiro aposentado pelo Tribunal de Contas- homem 
com quem convivi 24 horas, aflito, e ele arranjou uma solução de uma ta
xação sobre cigarro, sobre fumo, c deu a saída para que se arranjasse o recur
so, naquela época, para se fazer a Transamazônia, com o concurso dos fu
mantes do Brasil todo. E aquela época, ele disse: "Não, a solução é o incenti
vo; é a solução que já estã bolada, nós n_ão alteramos nada disso". E nós per
demos o dinheiro do PIN - PROTERRA. 

E eu fiz um discurso na inauguração do Banco do Estado e V. Ex• sere
corda da amargura que eu passei por causa desse discurso. Mas, não tenho 
arrependimento nenhum até hoje. O preço político do discurso eu paguei e, 
na minha vida pública, estâ muito bem registrado e eu não tenho nenhum ar
rependimento disto, porque o meu amor ao Nordeste é muito grande e o meu 
compromisso político, antes de tudo, neste País, é com o Nordeste. 

, O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Agora, V. Ex• hâ de convir que só 
foram retiradõS os recUrsos, os 50% do _PIN e do PROTERRA, porque o Par
tido de V, Ex' àpoiou, porque é maioria nesta Casa. Sem a aprovação da 
Maioria Governista, não teria havido recursos para o PIN e o PROTERRA. 
Portanto, é um mea culpa de V. Ex•, como Líder do Partido governista, reco
nhecer que aquilo foi uma tragédia, e que foi uma tragédia encenada pelos li
derados de V. Ex• 

O SR. NILO COELHO (PDS- PE)- Naquela êpoca havia o chama
do Al-5, e eu era governador e não parlamentar. 

O Sr. Marc()s Freire (PMDB- PE)- E hoje tem decurso· de prazo, tem 
decreto-lei. 

O SR. N!LO COELHO (PDS-.., PE)- Muito obrigado pela atenção de 
todos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Almir Pinto, por cessão do Senador Raimundo Parente. 

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR.. SERÁ pUBLICADO POS
TERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Itamar Franco. (Pausa.) 

S. Ex• não estâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão MUller. 

O SR. GASTÃO MULLER (PP- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) 
---Sr. Presidente, Senhores Senadores: 

Há poucos dias atrás fiz um pronunciamento pelo qual procuro alertar o 
Governo para o grave problema da produção agrfcola no Brasil. 

Naquela 'oportunidade, Senhor Presidente, Senhores Senadores, trans
crevia a manifestação dos Associados da APRA (Associação dos Produtores 
Rurais do Médio Araguaia), bem como um artigo de um jornal de Cuiabâ, in
titulado: "Plamando dá, se o governo deixar". 

Hoje, Senhor Présidente, Senhores_ Senadores, vou transcrever nos anais 
desta Casa, artigos publicados em jornais de Cuiabâ, cujos títulos são os se
guintes: "Líderes rurais prognosticam: calamidade na i:zgricilltura em Mato 
Grosso, outro periódico afirmã: '~Produtores: Agricultura às Portils da Falên-
cia". -

O inferessante é que O movim~nto reivfridiCatOfío-da dã.sse-agi-opecuâria 
estâ sencJo liderado por elementos sabidamente ligados ao Partido do Gover
no (PDS), sendo alguns até membros do Diretório Estadual daquele Partido, 
em Mato Grosso. Para estudar o assunto, reuniram-se os produtores rurais, 
no dia 3 do corrente, a fim de debater os problemas da classe e até desafiam o 

Senhor Ministro da Agricultura a enviar t~cnicos, não sei se foram t~icos a 
Cuiabâ, para participarem do encontro. Dizem os Udcrcs mato-grossenses 
que se o Governo Federal não modificar imediatamente a política quanto a 
agricultura, preconizam eles "uma calamidade .. na agropecuâria. Diz um dos 
líderes do movimento, Senhor Presidente, Senhores Senadores, ··os agriculto
res não têm condições de vender arroz pelos preços atuais do mercado. O preço 
de mercado, afirma o cidadão, é de seiscentos cruzeiros mas, para o produtor, 
esse é o preço do arroz, emfunçdo da colheita e da adubagem doso/o. Diz outro • 
cidadão envolvido com o problema: Quarenta por cento da safra passada de 
arroz ainda está em Mato Grosso. Os outros sessenta por cento foram vendidos 
com prejuízo de quarenta por cento. Diz o declarante ainda: Somente nos arma
zens oficiais temos estocadas 260 toneladas de arroz c eu completo: enquanto 
isso compra-se arroz da Tailândia, ou outro país oriental qualquer. O mesmo 
cidadão, afirma: O desastre na agn'cultura está afetando a pecuária. Deverâ ter 
sido preparado no dia três último, no encontro de Cuiabâ, um documento 
que deverã ser levado ao Senhor Presidente da República. Repito, Senhor 
Presidente, Senhores Senadores, o que afirma um dos jornais citados e cujos 
artigos estão anexados a este meu pronunciamento: é preciso evitar que a eco
nomia do Estado {Mato Grosso) entre em colapso com a paralisação da sua pro
dução agrícola e pecuária. 

Espero, nestes dias, Senhor Presidente, Senhores Senadores, receber Uma 
cópia do documento que serâ levado ao Senhor Presidente da República para 
lê-lo e comentá-lo aqui, desta Tribuna. Esse documento, naturalmente, ex
pressará O pensamento realista da labor-iosa classe dos agricultores c pccuaris
tas de Mato Grosso, liderada, parece, por elementos ligados ao governo c 
portanto ao Partido do Governo, conseqUentemente insuspeitos. 

Eis o que dizem os jornais citados (Diário de CuiÓ.bá e Equipe): 

PRODUTORES: "AGRICULTURA 
ÁS PORTAS DA FALE:NCIA" 

Entendendo que a agricultura e a pecuária de Mato Grosso 
atravessam momentos muitos graves e que, caso não sejam tomadas 
providências urgêntes por parte do Governo Federal, as conseqUên
cias negativas serão fatais e imprevisfveis, podendo mesmo aconte
cer o decretamento da falência da agricultura, líderes e representan
tes de entidades de classes estão organizando uma concentração, 
que será realizada no próximo dia três de abril, terça-feira, no anfi
teatro do Liceu Cuiabano, antigo Colégio Estadual, às 9 horas da 
manhã. 

O movimento está sendo liderado pelo Presidente da FAMA· 
TO, Gabriel Muller; pelo Presidente da Associação dos Produtores 
Rurais do centro-norte de Mato Grosso, Arécio Paquer; pelo Presi
dente da Associação dos Criadores de Mato Grosso, Bento Porto; e 
pelo representante do Sindicato Rural de Barra do Bugres, Renê 
Balbour. 

Segundo os organizadores e coordenadores do movimento, a 
concentração do dia três de abril assume um carâter de extrema im· 
portãncia. Nela serâ apresentado um documento que deverá ser es· 
tudado, discutido e modificado onde necessário, e depois scrâ entre
gue a todas as autoridades constituídas com a finalidade prccípua de 
que chegue às mãos do Presidente da República. 

Acham, os organizadores, de suma importância a participação, 
na concentração, de agricultores, pecuaristas, líderes de classes, diri
gentes de cooperativas e associações, comerciantes e mesmo os pró
prios consumidores pois todos, de maneira direta ou indircta, estão 
sendo afetados negativamente pela atual política agrícola do Gover
no. 

A principal reclamação dos agricultores, ainda segundo os 
coordenadores do movimento, prende-se a dois fatores básicos: cré
dito e preço. Acham eles inconcebível que em 1979, quando o con
sumidor pagava Cr$ 17,80 por um quilo de arroz, o preço mfnimo 
da saca era de Cr$ 650,00 e hoje, quando o consumidor paga Cr$ 
50~00 pelo quilo do produto, o Preço mínimo da saca seja de somen
te Cr$ 700,00. Problema semelhante acontece com o preço do boi, 
cuja- aiToba, hoje, alcança apenas o preço líquido de Cr$ 1.400,00, 
praticamente o mesmo que alcançava a um ano atrâs. 

Acreditam, os. organizadores do movimento, que a partici
pação maciç~ na concentni.ção deverá gerar um documento reivindi
catório muito sério e, até mesmo, contundente, pois corisidcram im
possível prosseguir plantando arroz, cujo preço de custo da saca de 
60 quilos hoje chega a quase mil e 500 cruzeiros, se não houver uma 
revisão na política de crédito e de preços. 

Diário de Culabá, 28-3-81. 
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LIDERES RURAIS PROGNOSTICAM 
CALAMIDADE NA AGRICULTURA EM MATO GROSSO 

O setor agricola no Estado de Mato Grosso poderâ entrar em 
colapso ainda neste ano, se o Governo Federal não atender de ime
diato às reiVindicações das classes produtoras mato-grossenses, as 
quais serão encamírihadã.s através do Governo do Estado, num do
cumento final a ser formulado durante a Assembléia que a classe es
tará promovendo no próximo dia 3 de abril, às 9:00 horas, no anfi
teatro do Colégio Estadual de Mato Gross_o. 

Ao encontro, além dos Sindicatos Rurais do Estado, em núme
ro de 21, 13 AssOciações Rurais e uma Associação de Criadores de
verão estar presentes todo os órgãos de classe de Mato Grosso,- pre
feitOs muriicíPãls-Cifcleres de clubes de serviços. A reunião, segundo 
os seus organizadores, não terá cunho politico-partidário. Ela estâ 
sendo gerada pela situação de calamidade em que se encontra a agri
cultura no Estado. 

Ontem, o presidente da AssociaÇãO-- dos Produtores Rurais do 
centro-norte de Mato Grosso, Areci6 P-ãQuer; o presidente da Fede
ração da Agricultura de Mato Grosso - FAMATO, Gabriel 
Muller; Bento Porto, presidente da Associação de Criadores de 
Mato Grosso; e Renê Barbour, representante do Sindicato Rural de 
Barra do Bugres, em declarações à impi-ensa afirmaram que os pro
dutores mato-grossenses, devido à condição de descapitalização em 
que se encontram, serão forçados a não pãgar os seus fmanciamen
tos com o Banco do Brasil, não pagar o ICM e, conseqUentemente, 
a não plantar no próximo ano. 

Reunião do desespero 

No encontro mantido ontem com a imprensa na sede da FA
MA TO, Arêcio Paquer, presidente da Associação dos Produtores 
Rurais do centro-norte de Mato Grosso afirmou que a reunião, à 
qual comparecerão agricultores de todo o Estado, é o reflexo da si
tuação de calamidade em que se encontra a agricultura mato
grossense. Ele disse que já existem agricultores vendendo as suas 
propriedades para poderem efetuar o pagamento dos financiamen
tos que fizeram no Banco do Brasil para as suas lavouras. 

Sem poder pagar os financiamentos que obtiveram para a la
voura, em estado de insolvência junto aos bancos, os produtores ru
rais do Mato Grosso vão reunir-se no dia 3 de abdl próximo para 
debater os seus problemas e desafiam o ministro da Agricultura, 
Amaury Stábile, a enviar técnicos para participarem do encOntro. 
Diversos líderes da classe produtora rural entre dirigentes de asso
ciações e sindi~atos, prognosticam uma calamidade na agric~ltura e 
na pecuária mato-grossenses se não ocorrer imediata alteração na 
política do governo federal para o setor. No encontro de 3 de abril 
eles vão redigir um documento reivindicatório e entregá-lo ao go
vernador Frederico Campos para que este o leve ao presidente João 
Figueiredo, mostrando a situação difícil da agricultura em Mato 
Grosso e, por via de conseqUência, também da pecuária. 

Co_nfirmando que a reunião é uma reunião- de desespero da 
classe, o presidente da FAMA TO, Gabriel MUller lançou um desa
fio ao ministrá da Agricultura, Amaury Stábile, para que envie a 
essa reunião técniCOs do seU Ministério, Para verificarem se os agri
cultores têm condições de vender arroz pelos preços atuais do mer
cado. Müller disse que a saca de arroz, a preço de mercado, está a 
600 cruzeiros, e SÓ O adubo e a coleita, effi safra de boa produtivida
de, ultrapassam esse valor. 

Por sua vez, o presidente da Associação de Criadores de Mato 
Grosso e suplente de senador Bento Porto, afirmou que 40% da sa
fra passada de arroz ainda estão no Estado, enquanto os outros 60% 
foram vendidos com prejuízo de 40% ... Somente nos armazéns ofi
ciais temos estocadas 260 toneladas de arroz", disse. 

Pecuária afetada 

Bento Porto afirmou também que o desastre na agricultura está 
afetando a pecuária. Ele disse que como conseqüência da insolvência 
na agricultura, os fazendeiros jã estão abatendo as suas matrizes 
para honrarem os seus compromissos. "E a continuar como vai -
frisOu - brevemente já estaremos importando carne. Portanto, o 
problema não é salvar só a agricultura. É salvar o Estado num to
do", concluiu. 

O documento reivindicatório que súá formulado, em termos 
definitivos, durante o encontro do próxiino dia 3 de abril, será en
tregue ao governador Frederico Campos,· para que este, por sua vez, 

leve-o ao Presidente da República, constituindo-se no principal de
fensor dos produtores rurais de Mato Grosso, para evitar que a eco~ 
nomia do Estado entre em colapso com a paralisação da sua pro
dução agrícola. 

Inconformismo 

Embora reclamando que desde o primeiro documento entregue 
ao ministro da Agricultura, as classes produtoras rurais do Mato 
Grosso já estiV-eram oito vezes em Brasília, sem obter nenhum resul
tado positivo, tendo e"m vista que o ministro Amaury Stábile não 
tem cumprida com a agricultura o que tem prometido, os organiza
dores do encontro disseram que o inconformismo maior ê que o Go
verno Federal, com a safra estocada aqui, continua fazendo impor
tação de arroz. 

Equipe, 27-3-81. 

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

O SR_ PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jaison Barreto. 

O SR- JAISON BARRETO (PMDB- SC. Pronuncia o seguinte discur-· 
so.) - Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

As associações profissionais do Estado de Santa Catarina estão desen
volvendo uma campanha de âmbito nacional, com o objetivo de obter a re
formulação do Decreto-lei n9 1.820, de 11 de dezembro de 1980, principal
mente a eliminação do seu artigo 13, onde se declara: 

.. As leis especiais que fixam remuneração mínima para catego
rias profissionais -regulamentadas não se aplicam aos servidores 
públicos ocupantes de cargos ou empregos na Administração Direta 
da União, do DiStríto Federal e respctivas autarquias." 

Insurgem-se contra essa restrição odiosa, em nosso Estado, as entidades 
representativas dos engenheiros, dos economistas, dos farmacêuticos, dos as
sistentes sociais, dos docentes do ensino superior, dos odontólogos, dos mêdi
cos, dos enfermeiros, dos engenheiros agrônomos e dos técnicos de adminis
tração, todos prejudicados pelo famigerado art. 13. 

Tanto mais condenável é aquele diploma legal quanto não contempla a 
reivindicação do reajuste salarial dos servidores civis da União, para corrigir 
a erosão monetária, esquece o reajuste semestral e ignora a concessão do 13"' 
salário, além de criar conflito de competência judicial, quando ignora tais di~ 
reitos gozados pelos serVidores regidos pela Consolidação das Leis do Traba
lho. 

Implica esse artigo 13 na revogaçã~_do salário mínimo profissional de 
várias categorias, além de bloquear a luta dos que pretendem tal beneficio, 
podendo-se verificar, ademais, repercussão indesejável nas esferas estadual e 
municipal e no setor privado. 

Assinalam os profissionais catarinenses que tal medida é desalentadora 
para estudantes e futuros técnicos, atingindo muitas especializações recruta
das pela função pública e reguladas por leis específicas, ignorado o seu papel 
fundamental para o desenvolvimento e a segurança do País. 

Entre outros maleficios daquele Decreto-lei, assinala um memorial di
vulgado pela Associsação Catarinense de Engenheiros: 

''-o grande prejuízo que acarretará ao nosso desenvolvimento 
tecnológico, pdo desestimulo aos futuros profissionais, culminando 
com a possível evasão de nossos melhores cérebros; 

"-o achatamento a que serâ submetido o Servidor Público,já 
onerado por díversas formas de desconto, prevendo-se o emperra
mento de toda a mâquina federal, com os reflexos imagináveis; 

.. - finalmente, esse decreto gera tensões sociais, pela injustiça 
que representa.n 

Ao transcrever as. principais considerações desse importante documento, 
elaborado pelos mais representativos órgãos dàs classes mais necessárias ao 
serviço público, queremos solidarizar-nos com os seus termos, pugnando pela 
revogação do art. 13 do Decreto-lei n9 1.820, de dezembro de 1980. 

Era o que tinhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Cunha Lima)- Não há, mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a 

pró:xima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

(Em Regime de Urgência- Art. 371, C, do Regimento Interno) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 70, de 
1980, do Senador Humberto Lucena, que dispõe sobre coligação partidãria e 
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dâ outras providências. (Dependendo de Parecer da Comissão de Consti· 
tuição e Justiça.) 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 172, de 1980 {apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.258, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Maio Grosso do Sul a elevar 
em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, 
seiscentos e vinte mil, cento e cinqUenta e sete cruzeiros e setenta e cinco cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.259 e 1.260, de 1980, das Comissões: 
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Municfpios, favorâvel. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 177, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.273, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) a elevar em 
Cr$ 315.464.652,36 (trezentos- e C:}uinZe milhões, quatrocentos e sessenta e 
quatro mil, seiscentos e cinqUenta e dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.274 e 1.275 de 1980, das Comissões: 
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Munidpios. favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 178, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.277, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a elevar 
em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e três mil e 
seiscentos c quarenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolida~ 
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.278 e 1.279, de 1980, das Comissões: 
- de Constituirão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc; c 
- de Municfpios, favorável. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 179, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n' 1.280, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a elevar 
cm CrS 1.530.000,00 (um milhão, quirlhentos c trinta mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.281 e 1.282, de 1980, das Comissões: 
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

6 

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n9180, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n' 1.283, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a elevar em 
Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões: 
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc, e 

- de Munic(pios, favorável. 

7 

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 181, de 1980 (a
presentado pela comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n' 
1.286, de 1980}, que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em 
Cr$ 1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos c quarenta e oito mil e cem cru
zeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.287 c 1.288, de 1980, das Comissões: 
de Constituição e Justl.ça. pela constitucionalidade e juridicidadc; c 

- de Munic(pios, favorável. 

8 
Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 282, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Pa~ecer n9 1.289, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a ele
var cm CrS 23.600.000,00 (vinte c três milhões c seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões: 
- d~ Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade; e 
- d~ Municfplos, favorável. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 183, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n' 1.292, 
de 1980}, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos (GO) a elevar 
em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e noventa e cinco mil c cem cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

lO 

Votação~ cm turno único, do Projeto de Resolução n9 184, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n' 1.295, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré (GO) a elevarem Cr$ 
767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e setecentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões: 
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 189, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Econofllia como conclusão de seu Parecer n9 1.310, 
de 1980}, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a elevar 
em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões: 
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 194, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como Conclusão de seu Parecer n9 1.325, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Tcresina (PI) a elevar em 
Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, duzentos c sessenta e cinco mil c tre
zentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.326 c 1.327, de 1980, das Comissões: 
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Municípios. favorável. 

13 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos 
termos do art. 2-9(; 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 Ader
bal Jurema. 

14 
Discussão, cm turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 

de redação em seu, Parecer n"? 74, de 1981), do Projeto de Lei do Senado n' 
207, de 1979, do Senador Jorge Kalume, que autoriza o Ministério da Edu
cação e Cultura, atraVé-s do Conselho Federal de Educação, a incluir, nos 
currículos dos estabelecimentos de ensino de 19 e 29 graus e superior, estudo 
sobre as vidas do Coronel José Plácido de Castro e do Marechal-do-Ar 
Eduardo Gomes. 

IS 
Discussão, em turno único, da Rcdação Final (oferecida pela Comissão 

de Redação em seu Parecer n9 75, de 1981),. do Projeto de Lei do Senado n' 
364, de 1979, do Senador Lomanto Júnior, que institui o Dia Nacional do 
Psicólogo. 

16 

Discussão, em turno único, da Rcdação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n• 72, de 1981), do Projeto de Lei do Senado n• 
32, de 1980, do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre preferência a 
posseiros· na alienação de terras da União. 

17 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n• 80 de 1981), do Projeto de Resolução n' 15, de 
1981, que suspende a execução do Decreto n' 196, de 12 de novembro de 
1975, do Município do Rio de Janeiro, que cria a tarifa básica de limpeza ur· 
bana c dispõe sobre a sua cobrança. 
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18 

Discussão, em turno único, da Redação Ffu3t { ofer~cida pela Comissão 
de Rcdação cm seu Parecer n9 83, de 1981), do Projeto de Resolução n9 16 de 
1981, suspendendo a execução do Decreto n97.702, de20 de outubro de 1971, 
d~ Estado ~o Pará, que declara de utilidade pública, para fins de desapro
priação, os Imóveis que menciona. 

19 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 I 70, de 
1980, do Senador Orestes Quércia, que altera a rcdação do art. 69 da Lei Or
gânica dos Partidos Políticos, instituída pela Lei n9 5.682, de 21 de julho de 
1971, e alterada pela Lei n• 6.767, de 20 de dezembro de 1979, tendo 

PARECER, sob n• 84, de 1981, da Comissão 
- de Redaçào, oferecendo a redaçào do- vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Estâ encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CAR
REIRA NA SESSÀO DE 31-3-81 E QUE, ENTREGUE À REVI
SÀO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM. Para encaminhar avo
tação.) - Sr .. Presidente, Srs. Senadores: 

O que acabamos de ouvir do 'ilustre Senador Dirceu Cardoso é algo da 
maior seriedade. O ilustre Senador, que possui uma folha de serviços inesti
mâvel, cuja probidade é inatacável, cuja folha de serviços a esta Nação é inco
mensurâvel, adverte o plenário desta Casa para o seu apodrecimento. O Sena
do Federal estã se deteriorando, Sr. Presidente! Quando um Senador daRe
pública encaminha uma carta pedindo informações, "não apoiado" diziam 
também os catilinas'da velha Roma. uNãoapoiado" diziam também os Sena
dores quando Roma apodrecia com os incitatus sentados no Senado, nomea
dos pelos calígulas. Também apodrecia Roma quando os Senadores faziam 
ouvidos moucos a vozes de Cícero e Catão. 

Hoje é a voz de Dirceu Cardoso! Cento e vinte e oito empréstimos, Sr. 
Presidente, jã aprovados. Cento e quatro nos estaleiros; mais vinte e dois em 
elaboração, e cinco na Ordem do Dia, tudo isso aumentando a torrente, o 
caudal inflacionário da Nação, quando a ciência econômica nos dita uma ver
dade irretorquivel de que esse proceder ê inflacionário. 

Sr. Presidente, serã que não percebemos o instante gravíssimo que vive
mos? Recorramos à História, Senhores. Esta Nação vai nos colocar no pelou
rinho. 

Fomos salvos agora pelo gongo, com as chuvas do Nordeste, Sr. Presi
dente; se o flagelo da seca permanecesse um mês mais, martirizando o nordes
tino, desceria uma horda de dez milhões de flagelados e nenhum exército con
tém dez milhões de famintos. 

Lembro, Srs. Senadores, mais uma vez que, no dia 12 de março de 1917, 
apenas um milhão - não foram dez nem cinco milhões - apenas um milhão 
de famintos invadiram São Petersburgo, na velha Rússia e um regimento de 
infantaria armado até os dentes n-ão pôde contê-los. E, desde aquele dia, Srs. 
Senadores, nunca mais a Rússia foi a mesma, o comunismo nela se instalou. 
Enquanto isso, os orloffs, a famflia imperial russa esquiava cm Gstaad, consi
derando que tudo parecia correr às mil maravilhas. 

Srs. Senadores, ouçamos a voz de Dirceu Cardoso. Estamos cavando a 
nossa própria sepultura. 

O Senado será colocado no pelourinho e no paredão da História futura. 
Pagaremos com as nossas cabeças. 

A revolução que se prepara nos rnonturos do Nordeste há de levar esta 
Nação a uma hecatombe exatamente por isto, porque não estamos tendo a 
capacidade de repudiar aquilo que nos estão impingindo. 

Srs. Senadores, paremos para pensar. Não estamos favorecendo a nin~ 
guém senão ao desastre, desastre total: cento e vinte e oito empréstimos; bi~ 
lhões de cruzeiros jogados para acender, reacender, inflamar o monstro terrí
vel que destrói todos os orçamentos. 

É a própria classe média, é o empresariado que se debate num orçamento 
instável. Não hã mais segurança, Senhores. -

O Senador Dirceu Cardoso vem alertando ao Senado e eu não posso dei~ 
xar de fazer coro com este homem. Basta peivag.if as páginas da História, 
basta fazer um pequeno escorço histórico, Senhores. Se Roma o tivesse feito 
-lendo a História dos países e das nações que a sucederam- não teria acon
tecido o mesmo. Na v.elha Grécia foi a mesma coisa, em Atenas, em Corinto, 
em Tebas, em Esparta, o Conselho de Anciãos completamente cego e louco à 
realidade e carências populares, não ouvia nem atendia ao clamor popular, 
resultado: tudo foi de roldão! 

Assim também, Senhores, cuidado! Nós jâ fomos salvos pelo gongo. 
Mais um mês de estio do Nordeste e ninguém conteria a avalancha de famin~ 
tos que desceria em demanda ao Sul. Seria uma outra Coluna Prestes, porém, 
uma coluna faminta, devoradora e caótica. 

Nenhum regimento, nenhuma divisão pode deter um milhão de famin
tos. 

Acordem, Srs. Senadores, ou seremos vítimas do paredão e não escapará 
·pedra sobre pedra, assim como não escapará cabeça por cabeça que autorizau 
o insulto à economia popular com injeções inflacionárias dessa natureza. 

E o que é mais grave, Sr. Presidente, o que é mais grave e mais sintomâti· 
co, o que é mais notório é um Senador da República peticionar ..à Mesa, re
querer da Mesa um pedido de informação. Isto feito em outubro do ano pas~ 
sado, já lã se vão 6 meses e a resposta não .chegou, uma resposta que poderia 
ser elucidativa e esclarecedora. Onde está essa resposta, Sr. Presidente, onde 
ficou? Até o direito _que tínhamos de requerer informações está 'sendo torpea
do dentro de casa, e estamos aceitando esta capitis diminutio como se fosse 
Ufi!.a obrigação, serenos e tranqUilos, em troca de quê'? De favores pessoais'? 
Eles nos serão arrancados- estes favores pessoais obtidos hoje, serão arran· 
cados pela turba. A turba os tomará, derramando sangue e lágrimas, por
quanto a ela pouco importa mais um dia de fome, a ela pouco importa uma 
bala, um petardo: 

''É melhor morrer do que viver faminto". Srs. Senadores, acautelai
vos! Acautelai-vos! (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CAR· 
REIRA NA SESSÀO DE 31-3-81 E QUE, ENTREGUE À REVI
SÀO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (PMDB- AM. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senador-es: 

Afirmei, há bem pouco, quando encaminhava a votaÇão sobre emprêsti
mos aos Estados e municípios, que o Senado estava se deteriorando. O Sena
dor Jutahy Magalhães não gostou da expressão. É um direito que lhe assiste. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- V. Ex• tenha também o meu não 
apoiado. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (PMDB- MA)- No entanto, estou 
cansado de eufemismos; estou cansado de dourar a pflula; estou exausto, Sr. 
Presidente, de participar de uma farsa, de uma pantomima. 

Prefiro retornar às ruas :e ao Pretória do que :Qactuar com essa pantomi
ma, com essa deterioração que estã acontecendo: enterrar a cabeçá. como 
avestruz no chão, ignorando o temporal. 

Sr. Presidente, nós fomos salvos pelo gongo. 
Carro de Senador é apedrejado na rua. Deputdo, Senador, Vereador ê 

sinónimo para o povo de mordomia. Precisamos fazer autocrítica. 
O PT- Partido dos Trabalhadores- não fez a menor questão de um de 

nós ... 

O Sr. Gabriel Hennes (PDS- PA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Pois não, com mui
ta honra, nobre Senador. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS - P A<) -Nobre Senador, lamento, ou me
lhor, congratulo-me de não compartilhar dess.e estado de desânimo de V. Ex'. 
Devo dizer a V. Ex' que do meu Estado, o Parâ, e de muitos outros da Fede
ração, ligados a mim, sobretudo pelo setor a que me dedico, da indústria, re
cebo uma média de 30 a 50 cartas ou solicitações semanais. E dentr-o mesmo 
do _meu Estado e também até fora dele, a quantidade de pessoas que me pro
curam ·no meu gabinete, pedindo-me apoio para proposições e me trazendo 
sugestões me dâ aquela satisfação do esforço que faço, sendo como sou um 
homem dedicado a todas aquelas tarefas em que emprego o meu tempo, em 
que dou o meu tempo. Devo dizer a V. Ex• que nos quase 30 anos de parla
mento, deles não tenho razão de me entristecer. Vi muitas coisas difíceis, Srs. 
Senadores, muitas horas duras para o País, mas se alguma coisa serviu a este 
País foi este Parlamento. GraÇas a este Parlamento, a este Senado e a esta Câ· 
mara evitamos muitos desastres, neste País. Juscelino Kubitschek, Jango 
Goulart, Jânio Quadros, Presidente Castello Branco e podia citar outros, 
apenas para mo'strar fases. Foi aqui dentro deste Congresso que trabalhamos 
e conseguimos pacificar o País, evitando cOisas dramáticas. Foi o Congresso 
o grande tribunal que deu as soluções, que criou a jurisprudência para que es
tes hanuns assumissem, um dia, pacificamente, a direção sem derramar se
quer um gota de sangue bom do nosso povo, e trouxessem o País à normali
dade. Isto já é um trabalho. Agora, eu poderia citar a V. Ex' tantos outros, 
mas não quero tomar o seu tempo. Cito apenas esta passagem; cada homem 
destes, numa hora difícil em que o País estava à beira de uma revolução, que 
talvez fosse danosa para todos nós, cada passagem de uma para outra solução 
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foi o Congresso-que s-erviu como um gra:nde tribunal, e onde se encontrou a 
solução apaziguadora, onde se deu o equilíbrio, e o governo e a direção ao 
País. Sofremos, mas sofre o mundo inteiro, Sr. Senador. Vamos dizer as nos
sas mágoas, mas não desacreditar naquilo que é nosso. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Nobre Senador, eu 
respeito por um dever democrático a sua colocação, o seu ponto de vista, no 
entanto não aprovo a personalização de um debate tão genérico quanto só i 
ser este: eu vi, eu tenho, eu recebo. Eu não faria isso com V. Ext-, mas poderia 
inquirir essas cartas e saber a razão delas; requisitam favores pessoais ou 
enaltecem o seu comportamento da tribuna, como Parlamentar? 

Evito a personalização, quer dizer, Jevar a coisa para o termo pessoal, eu 
fiz, eu vi, eu dou testemunho; costumo sempe generalizar, 

Retomemos o fio da meada, examinando o comportamente do PT, o 
partido dos trabalhadores, que está aglutinando massa, que estâ aglutinando 
trabalhadores e estudantes. Não ignoremos ~ realidade cristalina, pelo amor 
de Deus, Srs., e o PT não faz questão de ninguém com o mandato nas suas fi
leiras, simplesmente ignora Senadores, DepUtados e Vereadores. 

O Sr. A/mir Pinto (PDS- CE)- Permite V. Ex• um aparte, nobre Se
nador? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Com muita honra, 
nobre Senador. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Nobre Senador Evandro Carreira, te
nho um profunda admiração pela inteligência de V. Ext-, mas, peço desculpas 
em discordar da maneira como V. Ex• se pronundou -inicialmente, em dizer 
que este Senado estâ se deteriorando. Por que Senador? Gostaria que V. Ex• 
respondesse. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Para isto, eu res
ondo e V. Ex• poderã, em seguida redargUir. 

Porque o ilustre Senador Dirceu Cai'doso, homem da maior respeitabili~ 
dade, acaba de dizer neste plenário que enviou requerimento à Mesa, hã seis 
meses, e não foi alilda encaminhado. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Mas isso não é deterioração do Sena-
dol 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM) .....:E o que é isso, en
tão? 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- ISso é questão de serviço, issO é falha 
administrativa~ 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Pelo amor de 
Deus! Mas não é possível. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Deterioração seria pelo nosso com
portamento incorreto, porque quem repreSenta o Senado são os Srs. Senado
res, cada um de nós aqui. Eu elogio V. Ex• quando da sua tribuna luta pelo 
seu Estado, pelas reinvidicações da Amazônia, -condenando, deplorando, 
quanto negam beneficias ao seu Estado. Esta é a posição de cada um de nós. 
Hã minutos atrâs o Senador José Lins defendia um projeto que vem melhorar 
a situação angustiante do meu Estado, que é o Estado do Ceará, mas, pelo 
simples fato de eu encaminhar um requerimento à Mesa do Senado e esta, di
gamos, não encaminhe à seção competente, pode ter sido uma falha adminis~ 
trativa reparãvel e nunca deterioração. 

Se fosse assim, V. Ex• deveria afastar-se desta Casa pelo mau cheiro e 
não desejar a ela mais voltar, porque ela continuaria deteriorada dentro desse 
ponto de vista de V. Ex• Embora novato nesta Casa, passei 32 anos numa As
sembléia Legislativa, tenho a maior veneração pelo Senado e pelo Congresso 
Nacional. Sei que temos as nossas falhas. Por exemplo: nosso plenário está 
quase vazio. Por quê? V. Ex• vá aos gabinetes que estão lá os Srs. Senadores 
recebendo os seus correligionárioS, tratarido de assuntos pelo telefone com os 
Estados que representam, ou estão nos Ministérios, porque não sairiam daqui 
para tomar café, uma vez que o café estã tão próximo ao plenário. Estão to
dos executando alguma coisa. O PMDB, neste momento, estâ reunido para 
decidir qual o seu comportamento em relação aos empréstimos, como bem hã 
pouco disse o nobre Senador Humberto Lucena. Quer dizer, temos que pro
curar também a justificativa. Não podemos fazer uma autocondenação da 
maneira como V. Ex• faz, porque V. Ex• até é cheiroso e eu, também, não me 
considero tão inodoro - com a permissão do nobre Presidente. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Nobre Senador, 
frisei iniCialmente, respondendo ao ilustre Seriador Gabriel Hermes, que não 
gosto de personalizar. V. Ex• o fez. Então vou lhe explicar porque continuo 
no Senado. 

Continuo no Senado, porque fui eleito pelo povo, exatamente para de-
nunciar a corrupção, a deterioração e todos os atos antipovo. Para impedir
me de cumprir esse dever, só retirando-me desta cadeira senatorial, o que só 

pode acontecer através de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para a 
qual estou preparado assim como a Nação. 

O Sr. A/mir Pinto (PDS- CE)_- Mas, nobre Senador, eu queria apenas 
que V. Ex• não tomasse as minhas palavras como sendo o causador da dete
rioração que V. Ex• atribui ao Senado. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- E V. Ex• disse que 
eu permaneço nesta deterioração. Mas permaneço para denunciá-la. E não 
vou me calar! 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Mas aí é que está. Eu não estou acorde 
com V. Ex•. nobre Senador. Eu não acho deterioração no Senado da Repúbli
ca! 

O SR. EYANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Mas, nobre Sena
dor, como pode o cirurgião sarjar o tumor sem pegá~Io e espremê-lo? Hã de 
convir, nobre Senador! 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Mas qual é a cirurgia que temos que 
fazer no Senado? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB - AM)- Não permitindo 
que o Senado contribua para acelerar a inflação, o autoritarismo, e a projetar 
resoluções que mutilam a competência do Senador. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- O Senado está aqui reunido, nobre Se-
nador, para votar aquilo que é do interesse do povo, não é só para contestar o 
requerimento que foi pedido para isso ou aquilo. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Eu não dependo 
do v?to pessoal de V. Ex•, eu dependo da massa! Eu dependo daqueles que 
me eiC?geram! Eu não_ estou aqui para ser agradável a colegas; eu estou aqui 
para ser agradável ao povo que me elegeu, 

Não pode, um tema da maior gravidade, um assunto da maior seriedade, 
depois de um ano de exaustivo debate nesta Casa, quando o Senador Dirceu 
Cardoso, deblaterando, profligando, protestando, requerendo, pedindo, faz 
um requerimento, em outubro de 1980 e, até hoje, o requerimento não foi se
quer encaminhado à pessoa a quem foi endereçado, o Sr. Ministro do Plane
jamento. 

V. Ex• há de convir que esse comportamento é sintomático! Jã não te
mos, sequer, o direito às nossas prerrogativas, ... 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - (Inaudível) 

O SR. EVANDRO CARREIRA (fMDB _:AM)- ... nobre Senador; 
esses deveres são deveres inarredáveis. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Pois não. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Mas, nobre Senador, o Congresso vo
tou contra as prerrogativas, por um direito que lhe assiste. Nós somos políti~ 
cos. V. Ex• não pode me acoimar, digamos assim, que eu esteja deteriorado 
porque não votei as prerrogativas como era do desejo do Deputado Flãvio 
Marcílio, do Deputado Djalma Marinho, do Deputado Célia Borja. Votei de 
acordo com a orientação do meu Partido e V. Ex• faria o mesmo. Cada um de 
nós tem uma grei polítiCa a que devemos disciplina e não fidelidade: sou con
tra o termo fidelidade. Acho que o termo fidelidade uma coisa muito acon
chegante. Temos a fidelidade conjugal. Prefiro dizer disciplina partidária e 
não fidelidade partidária, jâ que a fidelidade é uma coisa muito aconchegan
te. Eu acho que o termo que se deveria adotar é disciplina partidária e nós, do 
PDS, quando rejeitamos as prerrogativas como vieram a ser votadas no Con~ 
gresso, fomos obedientes a uma orientação polftico-partidãria. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Nobre Senador, 
comportamento _político quer dizer comportamento de acordo com a sã mo
ral e a razão! 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Perfeito. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)-!;: princípio intrín-
seco do funcionamento do Legislativo as suas prerrogativas. 

Então, quem votou contra, para mim, está deteriorado. 

O Sr. A/mir Pinto (PDS- CE) -No entender de V. Ex• 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Não personalize, 
nobre Senador. 

Acho que o legislador, sem prerrogativas, não é legislador! f: apenas um 
farsante! E quero dizer a V. Ex• que não devo fidelidade a Partido; devo fide
lidade ao povo que me elegeu. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- TodoS nós devemos já não digo essa 
fidelidade, mas disciplina partidária. 
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O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Não devo, não re
conheço fidelidade partidária; reconheço fidelidade aos interesses do povo, à 
vontade do povo; àqueles que me elegeram, e não a intere_s_~es partidários. Se 
eles coincidirem com os interesses do povo, tnuito bem! Se não, repudio até o 
Partido. Estou aqui não é representando um Partido, estou representando o 
povo que me elegeu. 

Fui eleito pelo MDB, por um outro Partido. MUdaram as regras do jogo, 
casuisticamente. Foi impingida a esta Casa uma imoralidade e nós somos 
obrigados a escolher um novo Partido. Onde é que está essa fidelidade? 

O Sr. Almir Pinto (PDS ~ CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Tudo faz parte de 
um jogo, de uma farsa com que eu não pactuo. 

Quando este projeto de resolução chegar aqui, este projeto imoral, imun~ 
do, este projeto a que se referiu o Senador Di.rceu Cardoso e do qual tenho 
cópia que mutilo o direito do Senador de requerer verificação de quorum. A 
aprovação do nefando projeto obrigará o apoio de 7 Senadores para que ave
rificação de quorum ocorra. Isto é uma imoralidade! Então isto é ou não é de
terioração? 

Estou alertando a Casa, estou alerta~do O Senado, não est<?U der:aegrindo 
q_ instituição, quem a está denegrindo é a bionicicfade que a conspurca, como 
... conspurca o fato de um requerimento, feito há seis meses, pelo Senador Dir
ceu Cardoso, pedindo informações e que foi engavetado pelo próprio Senado, 
nem sequer chegou às mãos do destinatário, como a conspurca o decantado 
projeto de resolução do Senado que restringe a ~ompetência do Senador ao 
pedir verificação de quorum. 

Eu agrido a bionicidade . .E. completamente diferente, nobre Presidente. O 
que eu disse foi ·~ou esta Casa estâ deteriorada ou está se deteriorando." 

Reponho na Presidência atual do Senado,no ilustre Senador Jarbas Passa
nho, a reação a esta imoralidade, que ê, exatamente, a capitis deminutio que 
nos querem impor, subtrair-nos o direito inâividual de requerer verificação 
de quorum. 

Acredito que, diante da minha denúncia, o Presidente desta Casa, que é 
um homem probo, honesto, e acima de tudo responsável historicamente pela 
profunda cultura humanística que o informa, homem que sempre ~efendeu os 
interesses legítimos do Legislativo, não permitirá esta imoralidade. 

t exatarnente o que quero despertar, sacudir, chorar, para que se saiba, 
de uma vez por todas, que não podemos de modo algum, aceitar esta capitu~ 
lação. É uma verdadeira capitulação. 

O Regimento Interno prevê o direito de o Senador requerer verificação 
de quorum, e está se arrumando, nos bastidores, um projeto de resolução que 
vai nos proibir deste direito. Só sete Senadores, depois desta resolução imo
ral, é que poderão requerer a verificação de quorum. Tenho certeza de que o 
ilustre Presidente desta Casa, O senador Jarbas Passarinho, não permitirá 
essa imoralidade, esse insulto. 

Já não temos imunidades; já não temos o direito de requerer para saber o 
que se passa nos porões do Executivo; jâ não temos o direito de fiscalizar o 
Orçamento; já não temos direito de mexer na despesa e nem na receita; já não 
temos prerrogatiVa alguma e ainda vão nos tirar esta, a última, a de requerer 
verificação de quorum. 

Sr. Presidente, não posso aceitar calado. O meu interesse neste discurso é 
exatamente pedir ao ilustre Presidente Jarbas Passarinho, que tome providên
cias e salve este Senado, salve este Senado da ignomínia, salve este Senado da 
deterioração. 

Cento e vinte e oito projetO, uma enxurrada inacabáyel, in'flacionando 
nossa moeda, foram jogados no vai desta Casã:- Mais cento e quatro projetas 
estão nos estaleiros, hibernando, cento e quatro projetas, aumentando a in .. 
fiação, os meios de pagamento em bilhões de cruzeiros. Estão prontos para 
virem a Plenário e serem aprovados. E com essa resolução ignominiosa, não 
teremos _o direito sequer de pedir verificação, de obstaculizar a imoralidade. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Nobre Senador, V. Ex• estã 
vendo a impossibilidade flagrante do prosseguimento da sessão. Estamos nós 
dois: V. Ex• e o Presidente. 

Peço a V. Ex•, numa atenção que devo"' a um ~_embro desta Casa, para 
concluir seu discurso, a fifi de que eu não seja forçado a suspender a sessão 
intempestivamente. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Reconheço que o 
Regimento prevê. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - E devo lembrar a V. Ex• um 
artigo do Regimento. • 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Não, Senhor Presi
dente, eu conheço o Regimento tão bem quanto V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Então, V. Ex• vai obedecer. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)....:. Claro, vou encer
rar o meu discurso. 

Agora, espero que V. Ex• verifique a Taquigrafia: eu disse que este Sena~· 
do estava deteriorado ou se deriorando diante dessa ignomínia. E se ela se ve
rificar, ele estará deteriorado mesmo. Muito obrigado. 

ATA DA 10• SESSÃO, REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 1981 
(Publicada no DCN- Seção II- de 19-3-81) 

RET!FICAÇÃO 

No enunciado da Ata da sessão, na pãgina 386, 
Onde se lê: 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura 
Leia-se: 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura 
No Projeto de Lei do Senado n• 33/81, que altera a redação do art. S• da 

Lei n'i' 3.692, de 15-12-59, que institui a Superintendência do Dcsenvolvimen~ 
to do Nordeste: 

Na página 527, 2• coluna, na ementa do projeto, 
Onde se lê: 
... de 15 de dezembro de 1969, ... 
Leia-se: 
... de !5 de dezembro de !959, ... 

ATA DA 20• SESSÃO, REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 1981 
(Publicada no DCN - Seção II - de 27-3-81) 

RETIFICAÇÃO 

No Projeto de Lei da Câmara n'i' 15/81, que acrescenta parágrafo ao art. 
!29 do Código Penal, instituído pelo Decreto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940: 

Na página 571, 2• coluna, após a legislação citada que acompanha o pro~ 
jeto, inclua-se, por omissão, o seguinte despacho -

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

No Projeto de Lei da Câmara n'i' 16/81, que inclui ligação rodoviária na 
Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal do Plano 
Nacional de Viação, instituído pela Lei n• 5.917, de 10-9-73: 

Na página 572, 2• coluna, após a legislação citada que acompanha o pro
jeto, inclua~se, por OI\lissão, o seguinte despacho -

(À Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.) 

No Projeto de Decreto Legislativo n'i' 3/81, que aprova o Texto do Acor
'do de Cooperação Cultural e Científica entro o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República Popular de Angola, concluído em 
Luanda a li de junho de 1980: 

Na página 575, 2• coluna, após o texto do acordo que acompanha o pro
jeto, inclua-se, por omissão, o seguinte despacho -

(Às Comissões de Relações Exteriores e de Educação e Cultura.) 

No Projeto de Lei do Senado n• 36/81, que modifica dispositivo da vi
gente ConSolidação das Leis do Trabalho: 

Na página 574, 2• coluna, após a legislação citada que acompanha o pro
jeto, inclua-se, por omissão, o seguinte despacho --

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças.) 

No Projeto do Lei do Senado n• 37/81, que garante ao trabalhador aci
dentado no trabalho e ao portador dç doença profissional, o direito de exer
cer, na mesma empresa, funções compatíveis com o seu estado físico: 

Na pâgina 581, 2• coluna, após a justificaÇão do projeto, inclua-se, por 
omissão, o seguinte despacho -

(Às COmissões de -Constituição e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças.) 
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SU8SECRET}I.I~.IA DI:: COlHS,Sór:.s 

RELATORIO RELP.TIVO AO ME:s DE MARÇO 98 1. 

-- -. 
;:::.1E:;T.; E: !~C;.:..ERO DA PROPOSIÇÃO 

PRESIDENTE _ ?RAlO -NA ! 
VICE-PRESIDENTE OBSERVAÇÕES fcOMl:S~J>.O RELATOR 

M.E~;s.;.:;.E."l. N9 1;81-CN, pela qual o Sr. Presidente :rnstalação da Comissão, em 17.03.81. 
da Rep~ll.ca comunica haver vetado, parcialmen- Relatório proferido em 20,03.81,' aprovado 
te, o Projeto .de Lei n9 35/80-CN, que dispõe so Sen. ADALBERTO SENA 04.04.81 na forma apresentada. 
bre a c r iaçãa e extinção de cargos dos Quadros- Dep. ~liLTON BRANDÃO 
Permanentes das Secretarias do Superior Tr ibu - sen. ALMIR PINTO 
na! Militar e das Auditorias da Justiça Militar 
e dá outras providências". 

---·----------- ~ ---------
Instalação da C~missã~ ~-~~ MENSAGEM N9 2/81-CN, pela qua_l o Sr. Presidente 

da R~ pÚblica comunica haver vetado, totalmentet Realizada eleição para o novo Presidente I 
o Pr..:.J~tll do Lei da Câmara nv ,, ' de 1 930 ( no Dep. GORGE GAMA 

04.04.81 
da Comissão, em virtude da substituição' 

1.425, de 1 979. na Casa de origem), que" <;lte- sen. ALOYS!O CHAVES do Senhor Deoutado Roque Aras, sendo elei 
ra o art. 19 da Lei n9 5.698, Je 31 Ue agosto oep. ATHit: COURY to o Senhor Õeputado Jorge Gama. -
de 1 971, que dispÕe sobre as prestações devi - Relatõrio proferido em 25.03.81, aprovador das a ex-combatente segurado da previdência so-
cial". na forma apresentada. 

----·-'-
MENSAGEM NQ 3/81-CN, pela qual o Sr. PreSidente 

. Instalação da Comiss-ão, em 17.03.81. 
da República comunica haver vetado, totalmente, Relatôrio proferido, em 31,03.81, aprova-
o Projeto de _Lei do senado n<;o 8_8/78 {n9 5.-na , Oep. FERNANDO COELHO 05.04.81 do 

' 
na forma ap.r:esentada. 

na Câmara dos Deputados), que" acrescenta dispo Dep. ANTONIO MõRnlOTO 
sitivo ao ar.t-. 39 da Lei n9 6.045, de 15 de malõ Sen. LENOIR VARGAS 
de 1 974, que altera a const,i.tuição _e a cornpe -
tência do Conselho Monetário Nacional. e dá O,!! 
tr"'s providências". 

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

-- -----·-----------~------·,---!'-F-,C-~-~-D-C-C~·'l-.1~~~=T\t=-z~~~-~~;.--~ 

:;(.:::.; ·• :. Cl'.::;.';.._ DA !'f(Qf'C::>JÇ.l\O -. v. PRESIDCN'fE: ,CO.'liS:.:ÀO 

!'.- ~------------- __ . __ _ RE:Lll,.TOR 

r ton:::.:.A..J:..~·! :,.,-, -t 'dl-CN, pela qual o Sr. Presidente Sen. 
d.;J. fkpúbli..::~ comunica haver vetado, parcialmente, S 
o PL"..:J)eto d~ Le.l da Câmara n9 73/80, que" Cria o 0 en. 
QuaJ.ro Permanente da secretaria do Tribunal Regia ep. 
nal Eleitoral de Mato Grosso do Sul, e dá outras
providêrlcias". 

HUMBERTO LUCENA 
RAIMUNDO PARENTE 
JAlRO MAGALHÃES 

05.04.81 

Instalação da Comissão, em 17.03.81. 

Relatório proferido em 25.03.81, aprovádo, 
na forma apresentada. 

1---------·-~ -· ----- -1------~-t----+--------------
MENSAGEM N9 5/81-CN, pela qual o Sr. Presidente 
da República ~ornunica haver vetado,totall'nente, o Sen. NELSON CARNEIRO 
Proi~to de Le.l do Senado n9 2~9/79 (nQ j.052/80 , Sen. MURILO BADARO 05.04.81 
na ... amara dos Deputados), que elimina o prazo p~ De . BONIFACIO DE ANDRA 
ra candidatura a cargo eletivo, no caso de desli- P 'DA -
qamento de um partido e filiação a outro". • 

-·-- --·----t ---
MENSAGEM N9 6/Sl-CN, pela qual o Sr. Presidente 
da República comunica haver vetado, parcialmente, 
o Projeto de Lei da Câmara n'li 92/80 (no Ser~ado Fe 
derall, n9 3.361/80, na Câmara, que"dispõe sobre 
a in.Speção e fiscalizaçã·o·-da produção e do.comé.:;: 
cio de ftirtilizantes, corretivos, inoculantes, es 
timu.la.nt.es ou biofertilizantes, destinados à agri 
cultura, e dâ outras providências". -

Oep. JOÃO GILBERTO 
Dep. RICARDO FIUZA 
Sen. JOS.€' LINS 

OS.04.81 

Instalação da Comissão, l'!m 18.0?.81. 

Relatório proferido, em 25.03.81, aprova
do, na forma apresentada, votando, venci
dõ quanto ao relatório e as razões; do Ve
to, o Senhor Deputado TARCfS!O DELGADO. 

Instalação da Comissão, em 18.03.81. 

--------------+------r----~--------------~--~ 
PROJETO DE LEl N9 1/81-CN, que" Dispõe s-obre a Sen. LÂZARO BARBOZA 
.,posent.adoria dos juizes temporário_s d_,;~. União de sen. BERNARDINO VIANA 
que trata a Lei Orgânica da ,Magistratura Nacio - oep. ADHEMAR GHISI 
nal". 

Instalação da Comissão, em 18 .03.81. 

05.04.$1 
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::::.!:.R2. - E:~r.:\;'A C.~. PRO.PO.S!Ç$.0 

~-- -----------~-~--1 

PROJETU OE LEI !\.Y 2/81-CN, que" Altera a campos.!_ 
ção dos Tribunais Regionais do Trabalho que me,!l 
ciona, cria cargos, e dá outras 'prOvidências". 

l?RES!DENTE 
v. PRr:s:mm'i'E 
[\l:i,l'l'l'c)H 

Oep. ANTONIO RUSSO 
Dep. NILSON GIBSOM 
Sen , JUTAHY MAGA.LH1í.ES 

PRJl.ZO NA 
OBSER'V.II.ÇtiES 

,cmus::.!i.o 
---~,-n-st~a~l~a-çã~o~d~a~c~o~m7i~ss~a~o-,-.~m~2~4~.0~3~.~B'l-.-----~ 

11.04.81 

tMensagern n9 72/81, na origem; n9 8/Bl-CN) 

-------t-----+-----------1 
MENSAGEN n9 9/81-CN, do Senhor !?reside-nte da Re 
pública. submetendo à deliberação do Co.ngressõ 
Nacional, o text.o do Decreto-lei n9 1.814, de 28 
de novembro de 1 980, que ''altera as tabelas do 
im?osto de renda incidente na fonte sobre rendi 
mentes de trabalhos assalariados e não assalariã 
dos, e dá outras providências", -

g:~: ~~~~~O F~~~~UEIRJ 12 • 0 4 • 81 
Sen. PASSOS PORTO 

MENSAGEM N!? 10/8,1-CN, do Senhor Presidente. da Re 
públi-:.1, subm~t<O!ndo à deliberaçio do Congressõ Sen. ALBERTO SILVA 
Nacional, o texto do Decreto-lei n'? 1.815, de 09 sen. RAIMUNDO PARENTE 
de dezembro de 1 980, que "dispõe sobre apuração Oep. Jos:E: CARtOO FAGUNJES 
de resultados do exercicio financeiro, e dâ ou 
tras providências". -

MENSAGEM N9 11/81-CN, do Senhor Presidente da Re 

12.04.81 

pública, submetendo à deliberação do Congr·essõ Dep SESASTIÃÔ RODRI,...,.'n:"( 
Nacional, o texto do Decreto-lei n9 1.816, de 10 Dep: ANTONIO PONTES"'""""'"" 12.04. 81 
de dezembro t!e 1 980, que "modifica a sistemãti Sen LOURIVAL BAPTISTA 
ca de cllculo da correção mônetária incidente sõ 
bre as contribuições de previdencia social nãõ 
pagas, e dá outras providências". 

Instalação da Comissão, em 24.03:81 

Parecer proferido, em 3L03.81 1 favor;ivél 
ã Mensagem, nos termos, de Projeto de oecre 
to Legislativo que oferec:e como conclusão, 
votando, com restrições, o Senhor Senador 
AFFONSO CAMARGO, e, manifestando-se con -
tra a matéria, o Senhor Deputado MARCE:LO 
CERQUEIRA. 
Aprovado. 

Instalação da Comi.ssão, ern 24.03.81 

Parecer proferido 1 em 31.03.81, favorável 
à Mensagem, nos termos de Projeto de Oecre 
to Legislativo que oferece como conclusão'"; 
votando, com restrições, o Senhor Deputado 
RONAN TlTO, e, coro Voto em Separado, o sr. 
~~~~~~~~ FE:LIPPE PENNA. 

Instalação da ComissãO, em 25~03.81 

.P!<ESIOENTE l.~rw.:zo tlA 
V. PRESIDI::NTE . OBSERVJtÇ".ES 

--- .. --...--.---..----~---~~~-------j---'''"-r·"'.r."-!1'.!-'ln-'!r'-< ---~ .::cJMl.S:_~A_O_:r---------------~--'--------J 

I r-u:N::i;..UJ;;:-1 NV 12;81-CN, do Senhor Presidente da Re 
públl..::a, submetendo .i deliberaç_ão do C~:lngressÕ Sen. AlBERTO ·SILVA 

I 
Nacional, o texto do D~creto-lei n9 1.817, de 11 Sen.JORGE KALUME 
de dezembro de 1 980, que "dispõe sobre a execu Dep. ISAAC NEWTON 

l 
çio, no Território ~ederal de Rond_ônia, do Planõ 
Nacional de Habitaçao Popular (PLANHAPl, e dâ ou 
tras providências". -

PROJETO DE LSI N9 3/81-CN, que "Fixa os valores 
de venclmento ou salário do Grupc-Atividades Ae Sen.IJI.ZARO BARBOZA 

~o~i~~~~!: ~~o~-~~~*6fa;~~il do Poder Executivo"; ~:~: ~~~~~ ~~~ 

(Hensa':)em n? 78/81, na origem; n9 1-3/81-CN} 

HENSAGE."i N9 H/81-CN, ,.lo Senhor Presidente da 
República submetendo à deliPeracão do Con.,resso 
Nacional o texto do Decrlf!lto-lei.n9.1,8J,8, .de 11 Dep. 
de dezembro de 1 980, que"Dispõe sobre- reavalia- Dep. 
ção ~e bens do ativo imobiU.zado da Rede Ferro - Sen. 
viãr1a Federal s.·A. 

HE:NSAGE!t NQ 15/81-CN, do Senhor _Presidente dã. Re 

~~~~!~a o s~~~~~e~~o o!c~=~~~~~~ç~~ f~ ai~~g~:sf~ ~~ Sen. 
dezembro de 1 980, que"Reajusta o valor do soldo Sen. 
base de cálculo da remuneração dos militares". Dep. 

FUED DIB 
RAUL BERNARDO 
PASSOS PORTO 

AGENOR MARIA 
LOURIVAL BAPT1STA 
ANTONIO PONTES 

Instalação da Comissão, em 25.03.81 

12.04.81 

Instalação da -ComiSsíio, em 30, õ3:81 

20.04,81 

Instalada a Comissão, em 31.03.81. 

20.04.81 

Instalada a Comissão, em 31.03,81. 

20.04.81 
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PRESrDF.N'l'E /PR.l'\21.) NA 
~:::!_~:· J !: ::..:~EJ~·;, úf._ PBOf·O.:;iiç;\0 V. PRESIDE!\'rE t< · 

------------ ------------+--'""'r"'''"-;,·,_,t·o"'"'-------e1 ~2~_iõ.,·.·_.o_!-------'C""":""::--:--=--:-:-----~ 
1 O prazo ~;,;;cedid~- à Com.i.ssão foi prorrog~ 
1 do até o dia 30. 03, 81. 

\ YRvt- .... s::.; DE E..~!UlDA A CONSTITUIÇÃO N9 95/80~ r_;uc ~=~: ~~~E~~U~~NA 20.03.81 Parecer proferido, em 24.,03.81, favorável 

~~~~~I~u~ç~~Q~~~~r:~~ §§ 39 e 49 do art. 3_9 da Dep. JULIO HARTINS à Prorosta. 

~ PR0P.JS'r..; DE EHENDA A CONSTITUIÇÂO N9 96/80, que 
' •Acrescenta § 89 ao art_. 32 da Co_o._stituJ.ção Fed.= 
ral". - -

PR0POSTA OE ENENDA A CONSTITUIÇÂO N9 98/80. qlie 
"Acrescenta cUspositivos ,i Constituição F~dera1, 
determinando a .realização de plebiscito para a 
inst.alação de usina nu,clear_ no ter ri tório nacio-:
nal". 

PROPOSTA DE EHENDA A CONSTITUIÇ1i:O N'i' 99/SU, que 
"Dã nova redação ao item VI do art. ~3 da Const.!, 
tuição Federal". 

PROPOSTA DE EHENDA li. CONSTITUIÇÃO N9 1/81,, __ gue 
•Introduz parágrafo no art. 103 da constituição 
Federal". 

Sen. NELSON CARNEIRO 
Sen. BERNARDINO VIANA 
Dep. AFR!SIO V. L:U1A 

Oep. PEDRO FARIA 
Dep. DARCÍLIO AY'RES 
Sen. BERNARDltlO VIANA 

Sen. LEITE CHAVE$ 
Sen. RAIMUNDO PARENTE 
Dep. AFR!SIO V. LIMA 

Dep. JUAREZ FURTADO 
Dep. JOACIL PEREIRA 
Sen. RAIMUNDO PARENTE 

11.03.81 

18.03.81 

25.03.81 

14.04.81 

Aprovado. 

Parecer proferido, em 11.03.8;, fav"orãvell 
ã Proposta, na forma apresentada. 

Apr_ovado. ! 

Em 18.03.81, de acord;; com o que determi
na o art. 20 do Regimento Comum, o Sr.Pre 
sidente da Comissão envia o parecer para
que seja relatado oralmente em Plenário. 

Instalação da COl)lissão, em 17.03.81. 

--------~~~~~--------.---------------~---L------~------------------------~ 

PHESID.CN'I'E :.C':!::;;,..,) .:.;_ I:!n:;;:t:'!'.~ C.; PROFOSIÇÃO 
V. PI\f::SIDEfl'rl:: 

--~------~..;.___;;._c__,_j-_ ___.!;l'l.J·:l.,\'l'(IH 

i'kU!•u:;TJ,. GE t::·LI::tiDA A CONSTl'fUIÇÃO N'i' 2/81 que 
"Altt.:ra ~ red~ç3o llo P.:1rágrafo _úriico do a;t. 145 
da Conscu .. uiçao Federal". 

Sen. PEDRO SIMON 14.04.81 
Sen. ADERBAL JUREMA 

Dep. ~~~IFÂCIO DE AND~ 

PRUPO.:iT,\ DE E~tENDA A CONSTITUIÇ1i.O NQ 3/81, que Dep. ALDO FAGUNDES 
"'Acre-scenta parágrafo ao art-igo 152 da Consti_tui Dep. HUMBERTO SOUTO 
ção F'eJer.al". - Sen. ALMIR PINTO 

que Sen. AGENOR MARIA 
Con~ Sen. ALOYSIO CHAVES 

21.04.Al 

PROPOSTA OE EHENDA li. CONSTITUIÇÃQ N'i' ~/61, 
"'Alter a a redação do § 34 do a.rtigo 153 da 
ti tuição Federal". Dep. FRANCISCO BENJAMIN 21.04.81 

PROPOSTA OE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N9 5/811 que 
.. Alt~r.J. a xed.:1çâo do § 19 do ar_~. 102 da- ConSt.f.. 
tuiç5.o ". 

PROPOSTA DE .EMENDA,J'i. CONSTITUIÇÂQ NQ 6/8_l_ 1 que 
" Assegura a Deputa.dà e senado.r o 0-.i.:ieTtO de s·er 
nomeado Governador do Dist.ri~ Federal, ou exer
cer a presidência de autarquia, empresa pública 
ou .'lociedade de economia_ mista, sem ·perda do man 
dato". 

Dep, EDGAR A.J'10RIJ1 
Oep, HONORATO VIANA 
Sen, JOSt: LINS 

Sen. tlENRIQUE S~TILLO 
Sen. AL"'IR PINTO 
Oep. CLJI.UDINO SALES 

28.04,81 

28.04.81 

Instalação da Comissão, em 17.03.81. 

Instalação da Comissão, em 24_.Õ3~Bl 

Instalação da Comissão, em 24.03.81 

Instalada_ a Comissão,. em 31,03.81. 

Instalada a Comissão, em 31.03.81. 



Abril de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) . Terça-feúa 7 879 

Pf<.J2L.5T.h. D.E OELCGAÇÃO LEGISLATIVA NQ 4/79 1 gue 

~=~~~õ~a d~!=~~l~~a d;a~~d:~=~o~~-C~~n~~r Lei P~~ 
do o Ministério dã Produção AnilÍlal e determl"_ 
nando outras providências". -

PROPOSTA CE DELEGAÇÃO LEGISLATIVA-- N9~ 5/79, que 

Dep. GERALDO r'LE~UNG 
Dep. GENF'.~i!O DI:: HARROS 
Sen. DENEDITQ CANELAS 

"Propõe delegação de poderes ao Senhor Presi Sen. -.I'm!'lAR FWXXl 
dente da República para elaboração de Lei diS Sen. A!M!R PIN'IO 
pondo sobre o desdobramento do Ministério dai Dep. (:ARLOS SANT'ANNA 
Min.=~s e Energia em Ministério das Minas e Mi 
nistério de Energia". -

PROPOSTA DE DELEGAÇÃO LEGISLATIVA N96 6, 7 e 8/ 
79, que "PropÕem delegação de po-deres ao _Se De9. JONIA MARISE 
nhor Presidente da Re!)Ública para elaboraqão ãe Dei?. LEUR LOMANTO 
Lei dispondo sobre a criar:ão dos Ministérios da Sen. ALMIR PINTO 
Mulher e da Criança; da Fámilia e do Meno.r". 

PR0[>0STA DE DELAGAÇ1i.O LEGISLATIVA N9 -1/80, que 
"Propõe delegação de p·oderes ao SenhOr Presi Sen. AGENOR MARIA 
dente da República; criando um parque alcoolqÜí ç:~n. LOIZ CAVALCANTE 
mico no litoral do_ Estado do ~iaui".__ , -i'"'ep. OSMAR LEITÂO 

PROPOSTA DE DELEGAÇÃO LEGISLATIVA N9 3/80, que 
"Propõe delegação de poderes ao Senhor Presi 
dente da República para criação do MiniStérioT 
do Desenvolvimento do Nordeste, e dá outras 
providenciâs". 

en. MARCOS FREIRE 
en. BERNARDINO '-v !ANA 
ep . NELS9N MÔRRO 

Aguarda o parecer do Relator. 

Em 31.03. 81, a Comissão reúne-se para el~ 
ger o senhor Deputado dERALDO FLEMlNG,como 
novo Presidente da Comissão, em vir~ude 
do Pluripartidarisrno, em substituiçao ao 
ao Senhor Deputado CARDOSO FREGAPANI,ant~ 

! riormente eleito. 

Em virtude do Pluripartidarismo, a Comis
são reúne--5-e e- elege os Senhores s~nadores 
ITAI''tA9. PR:\NCO A JI.V!IR PINT0 1 respectivame! 
te, !?residente e Vice-Presidente, em 31 
de março do corrente ano,em substituição 
aos S;rs, SenadoreS HE:NR!CUE SANTIL!.O E ALBERI'O 

Aguarda parecer "do Relator. 

I , 

I 

Corri is s_ões l.ns taladas , ...•••••••• -· •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,_ • · • • • • • • · • • • • • · 

ReuniõeS Realizadas ••..••••.•• • ••.• • • • • • · • • • • • • • • • • • • ... • ~ • • • • ·-· · • • • · • • • • · 

23 

40 

Emendas Apresentadas Perante as Comissões •••.•••••••••••• ~ •.•••••..•••••. 09 

Pareceres Proferidos ••..•.•..•...•. ··········~······· • • • · • • · • • • • • • • • • • • · · 
04 

Relatõrios· Sobre Vetos •••••••••••..• • •• • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • · • • ••• ....... •· • 
_os 

Expedientes Encaminhados aos srs. Membros das ·comissões· • · · • • • · • • · · • • • • • .1. 60 2 

OfÍcio Remetido ••....• ,, •••..•••••..••••.• •• • • ·• • •• • • • • • • • • • • • • • • · · • •• • • • 
01 

Atas Publicadas •••..••..••••..••••.••.• · • • •• •· · • • • • • · · • • • • • · • •• • • • · ••• • • • 
15 

Bras!lia, em Jl de março de l 981. 
(' 

I .i 

-AI/o,.~ tJJ;,.;,...Chef• 
S..S,. do Çoll'•o~<ln M•"" 

S.ftdO F<Gofo! 



880 TerÇJI·felrt 7 

MESA 

Presidente 
Jarbas Passarinho 

I o. V ice-Presidente 
Passos Pôrto 

29 .. Vice-Presidente 
Gilvan Rocha 

19-Secretárlo 
Cunha Lima 

29-Secretário 
Jorge Kalume 

39-Secretário 
Itamar Franco 

49-Secretário 
Jutahy Magalhães 

Suplentes· de Secretários 
Almir Pinto 

Lenoir Vargas 
Agenor Maria 
Gastão M ülier 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

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 Qtiércia 

Henrique Santillo 
Lázaro Barboza 

Evandro Carreira 

LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO 

PARTIDO POPULAR - PP 

Líder 
Evelásio Vieira 

V ice-Líderes 
Affonso Camargo 

José Fragelli 
Gastão Müller 
Mendes Canale 
Saldanha Derzi 

__ _ Abril)ie 1981 

LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO PARTIDO 

DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS 

Líder 
Nilo Coelho 

Vice-Líderes 
Aderbal Jurema 
Aloysio Chaves 

Bernardino Viana 
Gabriel Hermes 

José Uns 
Lomanto Júnior 

Moacyr Dalla 
Murilo Badaró 



R.EPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

seção 11 

ANO XXXVI - N• 023 QUARTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 1981 
BRASfLIA - DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
1 -ATA DA 31• SESSÃO, EM 7 DE ABRIL DE 1981 

!.1- ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Ofícios do Sr. }9~Secretárío da Câmara dos Deputados 
Encaminhando à revisão do Senado aut6grafos dos seguintes proj(!tos: 
-Projeto de Lei da Câmara n• 25/81 (n• 6/79, na Casa de origem), 

que introduz alterações na Lei n• 5.869, de I I de janeiro de 1973 - Códi
go de Processo Civil, no que se refere à arrematação de bens penhorados. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 26/81 (n• 1.128/79, na Casa de ori
gem), que introduz alterações na Cõi1Solidação das Leis do Tfabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 1"' de maio de 1943, na parte refe
rente à administração e à eleição sindicais. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 27/81 (n• 1.001/79, na Casa de ori
gem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade 
da Fronteira Oeste do Rio Grande d~o Sul. ~ 

- Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Decreto Le
gislativo n• 17/76 (n• 17/79, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre 
o pecúlio parlamentar. 

1.2.2 - Leitura de projetas 

- Projeto de Lei do s·enado n• 52/81, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que introduz alterações na Consolidação das Leis do 
Trabalho, na parte concernente às férias. 

-Projeto de Resolução n• 19/81, de autoria do Sr. Senador Itamar 
Franco, que eXtingue o- processO -de VotaÇãO -simb61íca. 

1.2.3 - Requerimento 

- N9 55/81, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, soliCitando 
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da entrevista concedida pelo 
Professor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque, Presidente do Conselho 
Nacional do Desenvolvimento Científico-e TCC:riõlógico, ao Correio Brazi
liense, de 5 de abril de 1981. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR LOURJVAL BAPTISTA- Aduzindo novas conside
rações sobre os maleficios do tabagismo, a p~opósito de brinde recebido 
pelos Srs. Senadores, em comemoração aQ lançamento de nova marca de 
cigarros no mercado nacional. · ~ 

SENADOR ALMIR PINTO- Apoio à proposta do emenda à Cons
tituição elaborada pelo Senador Murilo Badaró, reservando ao Estado 
produtor 40% da.receita auferida com a exploração de seus recursos mine
rais. 

1.2.5 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 53/81, de autoria do Sr. Senador Gas
tão MUller, que obriga os fabricantes de colas ou flufdos para limpeza de 
máquinas a adicionarem a estes produtos repelentes odoríferos QUe im-

peçam a sua utilização como substâncias entorpecentes e dá outras provi-
dências. -

1.2.6- Comunicações das Lideranças do PMDB e do PP no Senado 
Federal 

- De substituiçãu de membros em Comissão Mista. 

1.2.7 - Requerimento 

-N\> 56(81, do Sr. Senador Jaison Barreto, solícitando licença mêdi
ca por I 20 dias. Aprovãdo. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Seo_ado_n9 70/80, do Senador l:lumberto Lucena, 
que dispõe sobre coligação partidâria e· dâ outras providências. Apre
ciação adiada por falta de quorum para o prosseguimento da sessão, após 
parecer da comissão competent~, tendo usado da palavra ?S ~rs .. Humber
-tO LU.cena~·AlOysio Chaves, Lázaro Barboza e AffÕnso Camargo." 

-Projeto de Resolução n• 172/81, que autoriza o Governo do Esta-
do de Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, 
setecentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e vinte mil, cento- e cin
qUenta e sete cruzeiros e setentã e cinco centavos) o montante de sua dívi
da consolidada. Apreciação adiada por falta de quorum para o prossegui
mento da sessão. 

- t'rojeto de Resolução n9 177/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Mossoró (RN) a elevar em Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze 
milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinqUenta e 
dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolida
da. Apreciação adiada por falta de quorum para o prosseguimento da ses
são. 

-Projeto de Resolução n'~' 178/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rio das Pedras (SP) a elevar cm Cr$ 29.983.645,00 (vinte e nove mi
lhões, novecentos e oitenta e três mil e seiscentos e quarenta e cinco cruzei~ 
ros) o montante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada por falta de 
quorum para o prosseguimento da sessão. 

- Projeto de Resolução n' I 79/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Joaquim (SC) a elevar cm Crf 1.530.000,00 (um milhão, qui
nhentos e trinta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Apreciação adiada por falta de quorum para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resoluçãq p.9 J80f80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Araripina (PE) a elevar em Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões o seiscen
tos mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. Apreciação adia
da por falta de quorwn para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n• 181/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Arês (RN) a elevar em CrS 1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e 
quarenta e oito -mil e cem cruzeiros) o montante de sua dfvida consolida
da. Apreciação adiada por falta de quorum para o Prosseguimento da ses
são. 
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-Projeto de Resolução n<~ 182f80, que autoriza a Prefeitura M1:1nicí~ 
pai de Campina Grande (PB) a elevar em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três 
milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 
Apreciação adiada por falta de quorum para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n• 183/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Ca!Jlpos Belos (GO) a elevar em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e no
venta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Apreciação adiada por falta de quorum para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n• 184/80: que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Dueré (GO) a elevar em Cr$ 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete 
mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Apre
claçio adiada por falta de quorum para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n<' 189/80, que autoriza a Prefeitúra Munici
pal de Pedro Velho (RN) a elevar em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, no
vecentos e nove mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida conso~ 
lidada. Apreciação adiada por falta de quorum para o prosseguimento da 
sessão. 

-Projeto de Resolução n' 194/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Teresina (PI) a elevar em Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, 
duzentos e sessenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. Apreciação adiada por falta de quorum para o prosse
guimento da sessão. 

- Projeto do Lei do Senado n• 357/79, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os (:oveiros e 
empregados em .cemitérios. (Apreciação preliminar da juridicidade.) Apre
ciação adiada por falta de quorum para o prosseguimento da sessão. 

- Redação final do Projeto do Lei do Senado n• 207/79, do Senador 
Jorge Kalume, que autoriza o Ministério da Educação e Cultura, através 
do Conselho Federal de Educação~ a incluir, nos currículos dos estabeleci
mentos de ensino de 1" e 2• graus c superior, estudo sobre as vidas do Co
ronel José Plâcido de Castro e do Marechal-do-Ar Eduardo Gomes. Apre
ciação adiada por falta de quorum para o prosSeguimento da sessão. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 364/79, do Senador 
Lomànto Júnior, que institui o Dia Nacional do Psicólogo. Aprecfaçã~ 
adiada por falta de quorum para o prosseguimento da sessão. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 32/80, do Senador 
Jutahy Magalhães, que dispõe sobre preferência a posseiros na alienação 
de terras da União. Apreciação adiada por falta de quorum para o prosse
guimento da sessão. 

- Redação final do Projeto de Resolução n• 15/81, que suspende a 
execução do Decreto n9 196, de 12 de novembro de 1975, do Município do 

Rio de Janeir'o, que cria a tarifa bâsica de limpeza urbana e dispõe sobre a 
sua cobrança. Apreciação adiada por falta de quorum para o prossegui
mento da sessão. 

- Redação finàl do Projeto de Resolução n• 16/81, suspendendo a 
execução do Decreto n•_7.702, de 20 do outubro de 1971, do Estado do Pa
rã, que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação,- os imó
veis que menciona.- Apreciação adiada por, falta de quorum para o prosse-
guimento da sess~o. . 

-Projeto de Lei do Senado n• 170/80, do Senador Orestes Quércia, 
que altera a redação do art. 6\"_ da Lei Orgânica dos Partidos P()líticos, ins~ 
tituída pela Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971, e alterada pela Lei n• 
6.767, de 20 de dezembro de 1979. Apreciação adiada por falta de quorum 
para o prosseguimento da sessão. 

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

2 -DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO
RES 

- Do Sr. Jaison Barreto, proferido- na sessão de 2-4-81. 
- Do Sr. Evelâsio Vieira, proferido na sessã_o de 3-4-81. 
- Do Sr. José Fragelli, proferido na sessão de 6-4-81. 
- Do Sr. Aderbal Jurema, proferido na sessão de 7-4-81. 
-Do Sr. Marcos Frei:i"e, proferido na sessão de 7-4~81. 

3 - RETIFICAÇÃO 

- Ata da 23• Sessão, realizada em 30-3-81. 

4 - MESA DIRETORA 

5- L(DERES E VICE-UDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

SUMÁRIO DA ATA DA 22• SESSÃO, 
REALIZADA EM 27-3-81 

RETIFICA.ÇÃO 

Napublicação do Sumârio, feita no DCN (Seção II) de 
28-3-81, na pllgina 633, I• coluna, no item 1.2.1 -Ofícios do Sr- I•
Secret,rlo da Câmara dos Deputados: 

Onde se lê: 
... Projeto de Decreto Legislativo n• 4/18 (n• 74/81, ... 

Leia-se: 
.. Projeto de Decreto Legislativo n• 4/81 (n• 74/80, ... 

ATA DA 31• SESSÃO CONJUNTA, EM 7 DE ABRIL DE 1981 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura 

PRESIDitNCIA DO SR. PASSOS PÓRTO 

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

Laélia de Alcântara - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - José 
Sarney- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José: Lins- Agenor Maria
Cunha Lima - Humberto Lucena - Adorbal Jurema - Nilo Coelho -
Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista -
Passos Pôrto- João Calmon -Amaral Peixoto - Hugo -Ramos - Rober
to Saturnino - Itamar Franco - Tancredo Neves - Franco Montoro -
Henrique Santillo- Lâzaro Barboza- Gastão MUller- Mendes Canale
Evelásio Vieira - Jaison Barreto. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 30 Srs. Senadores. ijavendo número regimel_ltal, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 

O Sr. 1•-Secretârio procederã à leitura do Expediente. 

E lido q_ seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. lP-Secretário da Câmara dos Deputados. encaminhando à revisão 
do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 25, DE 1981 
(N• 6/79, na Casa de origem) 

iniroduz aiteraÇõeS na Lei nP 5.869, de ft de janeiro de 1973 -
Código- de Processo Civil, no que se refere à ariemataçio de bens pe
nhorados. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 • O art. 687 da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de 

ProceSso Ci"Vil, com as alterações da Lei n9 5.925, de li?. de: outubro de 1973, 
-1ica acrescido do seguinte parâgrafo: 

"Art. 687. . ......... _ .••.......•..•.......•.•...• _ ... . 
§ 1• ........•...•.......•.......•........•• -·-·-·. --. 
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§ 2• ....................•.••••••.••..........•...... 

§ 3• .......•.. ···········-········--················ 
§ 4v Quando os bens penhorados não excederem o valor cor~ 

respondente a vinte veze~ o maior salário mínimo, conforme o art. 
275 desta lei, serã dispensada a publicação de editais, não podendo, 
n'este caso, o preço da arrematação ser inferior ao da avaliação." 

Art. 2"' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"' Revogam-se as dispoições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.869, DE II DE JANEIRO DE I973 

(Com as alterações introduzidas pela legislação posterior.) 

CODIGO DE PROCESSO CIVIL 

Llvro II 
Do Processo de Execução 

....... ,' .................................... ~ ..... -~ ............ ~ .. . 
Título II 

Das Diversas Espécies de Execução 

Capítulo IV 
Da Execução por Quantia certa cç>ntra devedor solvente 

Subseção Vil 
Da Arrematação 

••••••••••••••••• ·-· ••• •-->-•-• .... ~--·-· ••• ·- ·-· •••.•••••••••••••••••••••• ', ••• 

Art. 687. O edi\ I serã afixado no ãtrio do edificio do fórum e publica· 
do, em resumo, I (um•) vez no órgão oficial do Estado, e 2 (duas) em jornal 
local diário, se houver. 

§ I"' Entre a primeira pUblicação e a praça ou leilão mediarâ o prazo de 
10 (dez) dias, se os bens forem de valor igual ou inferior a 200 ~duzentas) ve
zes o salário mínimO em vigor na sede do juízo à data da avaliação e o de 20 
(vinte) dias se de maior valor. 

§ 2"' A segunda publicação saírâ no dia da alienação judicial; se nesse 
dia não circular jornal, no dia imediatamente anterior. 

§ 3"' O devedor será intimado por mandado do dia e hora da realização 
da praça ou leilão. 

............................... i X c~;.,;;s;;~· d;. ê~",;;;;~;~;;~·; ·i;,;ti;;.j 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 26, DE 1981 . 

(N• 1.128/79, na Casa de origem) 

. Introduz alterações na Consolidação das Leis do Trabalho, apro-
vada pelo Decreto-lei nP 5.452, de JP de maio de 1943, na parte referen
te à ""aJ!!Iinistração e à eleição sindicais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I • A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto

lei n"' 5.452, de 1"' de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes modifi
cações: 

.. Art. 522. A administração do sindicato serâ exercida por 
uma diretoria constituída, no máximo, de sete e, no mínimo, de três 
membros e de um conselho fiscal composto de três membros, eleitos 
para esses órgãos pelo voto do trabalhador sindicalizado, de acordo 
com o estatuto da entidade sindical respectiva. 

§ 19 A competência do conselho fiscal é: limitada à fiscalização 
da gestão financeira do sindicato. 

§ 29 Constituirá atribuição exclusiva da diretoria do sindicato 
e dos delegados sindicais, a que se refere o art. 523 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, a representação e a defesa dos interesses da 
entidade perante os poderes públicos e as empresas, sal~.ç» quando 
houver mandatário com poderes outorgados por procuração da di
reteria ou associado investido em representação prevista em lei. 

Art. 524. . .........•.••..............•...••.......... 
§ 19 As eleições para os cargos de diretorias e conselho fiscal 

serão realizadas por escrutínio secreto e mediante utilização de cé-
dula oficial, durante pelo menos seis horas contínuas, nas sedes dos 
sindicatos, nas de suas delegacias e seções e- nos principais Jocãis de 
trabalho,- onde funcionarão as mesas coletoras designadas pelas res
pectivas entidades. 

Art. 518. . ........... ~ ................ ·· • · ....... · · · · · 
§ l"' A diretoria e o conselho fiscal serão constituídos de, no 

mínimo, três membios cada, eleitos pelo voto direto e secreto do 
trabalhador, com utilização de cédula oficial. 

§ 2"' O mandato dos membros das diretorias das federações e 
confederações será de 3 (três) anos. 

§ 3• A competência do conselho fiscal de federação ou confe· 
deração é limitada à fiscalização da respectiva gestão financeira. 

Art. 2'>' Ficam revogados os arts. 531 e 532 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

Art. 3"' Serão preservados os mandatos das diretorias de sindicatos, fe-
derações e confederações que estiverem sendo exercidos à data da publicação 
desta lei e prorrogados, quando for o caso, para complementação do período 
imediatamente anterior à próxima eleição sindical. 

Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5'>' Revogam-se as disposições em contrãrio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

(Aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943.) 

TITULO V 

Da Orgam'zação Sindical 

CAPITULO I 

Da Instituição Sindical 

SEÇÃO lll 

Da Administração do Sindicato 

Art. 522. A administração do sindicato serâ exercida por urna diretoria 
constituída, no máximo, de sete e, no mínimo, de três membros e de um con
selho fiscal composto de três membros, eleitos esses órgãos pela assembléia 
geral. 

§ I"' A ·diretoria elegerâ, dentre os seus membros, o presidente do sindi
cato. 

- __ § 2"' A competência do conselho fiscal ê limitada à fiscalização da ges
tão financeira do sindicato. 

§ 39 Constituirá atribuição exclusiva da diretoria do sindicato e dos de
legados sindicais, a que se refere o art. 523, a representação e a defesa dos in
teresses da entidade perante os poderes públicos e as empresas, salvo manda
tário com poderes outorgados por procuração da diretoria ou associado in
vestido em representação prevista em lei. 

Art. 523. Os delegados sindicais destinados à direção das delegacias ou 
seções instituídas na forma-estabeleCida- no§ 29 do art. 517 serão designados 
pela diretoria dentre os associados radicados no território da correspondente 
delega<:ia. 

Art. 524. Serão sempre tomadas por escrutínio secreto, na forma esta
tutária, as deliberações da assembléia geral concernentes aos seguintes assun
tos: 

·a) ·- eleição de associado para representação da respectiva categoria, pre
vista em lei; 

Art. 531. Nas eleições para cargos de diretoria e do conselho fiscal se-
rao Considerados eleitos os candidatos que obtiverem maioria absoluta devo
tos em relação ao total dos associados eleitores. 

§ 1"' Não concorrendo à primeira convocação maioria absoluta de elei
tores, ou não obtendo- nenhum dos candidatos essa maioria, proceder-se--â a 
nova ConvocaÇ'ão para dia posterior, sendo então considerados eleitos os can
didatos que obtiverem maioria dos eleitores presentes. 

§ 2? Havendo somente uma chapa reiistrada para as eleições, poderá a 
assembléia, em última convocação, ser realizada duas horas após a primeira 
conyocação, desde que do edital respectivo conste essa advertência. 

§ 39 ConcorrCrido mais de uma chapa, poderá o Ministro do Trabalho 
designar o presidente da seção eleitoral, desde que o requeiram os associados 
que encabeçarem a respectiva chapa. 

§ 49 O Ministro do Trabalho expedirá instruções regulando o processo 
das eleições. 

Art. 532. As eleições para a renovação da diretoria e do conselho fiscal 
deverão ser procedidas dentro do prazo máximo de 60 dias e mínimo de'30 
dias, antes do término do mandato dos dirigentes em exerc;lcio. 



884 Quarta~feira 8 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Abril de 1981 

§ 111 Não havendo protesto na ata da assembléia eleitoral ou recurso in~ 
terposto por algum dos candidatos. dentro de 15 dias, a contar da data das 
eleições, a posse da diretoria eleita independerâ da aprovação das eleições 
pelo MinistériÓ do Trabalho. ·· ·· 

§ 211 Coinpetirã à diretoria em exercfcio, dentro de 30 dias da realização 
das eleições e Dão tendo havido recurso, dar publicidade ao resultado do plei
to, fazendo comunic.ação ao órgão local do Ministé:rio do Trabalho da re
lação dos eleitos, com os dados pessoais de cada um e a designação da função 
que vai exercer. 

§ 3"' Havendo protesto na ata da assembléia eleitoral ou recurso inter
posto dentro de 15 dia_s da reali~ção das eleições, competirâ à diretoria em 
exercício encaminhar, devidamente instruído, o processo eleitoral ao órgão 
local do Ministério do Trabalho (MTb), que o encaminhará para decisão do 
ministro de Estado. Nesta hipótese, permanecerão na administração, até des
pacho flnal do processo, a diretoria e p conselho fiscal que se encontrarem em 
exercício. 

§ 49 Não se verificando as hipóteses previstas no parágrafo anterior, ·a 
posse da nova diretoria deverA se verificar dentro de 30 dias subseqUentes ao 
término do mandato da anterior. 

§ 5"' Ao assumir o cargo, o eleito prestará, por escrito e solenemente, o 
compromisso de respeitar, no exercfcio do mandato, a Constituição, as leis vi
gentes e os estatutos da entidade. 

SEÇÃO V 

Das AssociaÇões Sindicais de Grau Superior 

Art. 533. Constituem associações sindicais de grau superior as fede
rações e confederações organizadas nos termos desta lei. 

Art. 534. :1;: facultado aos sindicatos, quando em número não inferior a 
5 (cinco), desde que representem a maioria absoluta de um grupo de ativida
des ou profissões idênticas, similares ou conexas organizaremMse em fede
ração. 

§ t• Sejâ existir federação no grupo de atividades ou profissões em que 
deva ser constituída a nova entida_de, a criação desta não poderã reduzir a 
menos de 5 (cinco) o número de sindicatos que àquela devam continuar filia
dos. 

§ 211 As federações serão constituídas por Estados, podendo o Ministro 
do Trabalho autorizar a constituição de federações interestaduais ou nacio· 
nais. 

§ 3• Ê permitido a qualquer federação, para o fim de lhes coordenar os 
interesses, agrupar os sindicatos de determinado município ou região a ela fi
liàdos, mas a União não terã direito de representação das atividades ou pro
fissões agrupadas. 

Art. 535. As confederações organizar-se-ão com o mínimo de três fede
rações e terão sede na Capital da República. 

§ 111 As confederações formadas por federações de sindicatos de empre
gadores denominar-se-ão: Confederação Nacional da Indústria, Confede
ração Nacional do Comêrcio, Confederação de Transportes Marítimos, Flu
viais e Aéreos, Confederação Nacional de Transportes Terrestres, Confede
ração Nacional de Comunicação e Publicidade, Confederação Nacional das 
Empresas de Crédito e Confederação Nacional de Educação e Cultura. 

§ 29 As confederações formadas por federações de sindicatos de empre
gados terão a denominação de: Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Indústria, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Col'\)ércio, Con
federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, FlUviais e 
Aéreos, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terres
tres, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicações e Publici
dade, Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito e 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Edu
cação e Cultura. 

§ 39 Denominar-se-ã Confederação Nacional das Proftssões Liberais a 
reunião das respectivas federações. 

§ 4"' As associações sindicais de grau superior da Agricultura e da Pe
cuária serão organizadas na conformidade de que dispuser a lei que regular a 
sindicalização dessas atividades ou profissões. 

Art. 536.. Revogado pelo Decreto-lei n' 229, de 28-2-67. (DO de 28-2-67 .) 
Art. 537. O pedido de reconhecimento de uma federação serã dirigido 

ao Ministro do Trabalho acompanhado de um exemplar do respectivo estatu
to e das cópias autenticadas das atas da assembléia de cada sindicato ou fede
ração que autorizar a filiação. 

§ 19 A organização das federações e confederações obedecerá às exigên
cias contidas nas .alíneas b e c do art. 515. 

§ 2• A carta de reconhecimento.das federações serâ expedida pelo Mi
nistro do Trabalho na qual será especificada a coordenação econômica ou 
profissional conferida e mencionada a base territorial outorgada. 

§ 3"' O reconhecimento das confederações será feito por Decreto do 
Presidente da República. 

Art. 538. A administração das federações e confederações será exercida 
pelos seguintes órgãos: 

a) Diretoria; 
b) Conselho de Representante'>; 
c) Conselho Fiscal. 
§ }9 A diretoria serâ cÕnstitufda, no mínimo, de 3 (três) membros e de 3 

(três) membros se comporá o Conselh8 Fiscal, os quais serão eleitos pelo 
Conselho de Representantes com mandato por 3 (três) anos. 

§ 2• Só poderão ser eleitos os integrantes dos grupos das federações ou 
dos planas das confederações, respectivamente. 

§ 39 O presidente da federação ou confederação serâ escolhido dentre 
os seus membros, pela diretoria. 

§ 4• O Conselho de Representan.es será formado pelas delegações <;los 
sindicatos ou das federações filiadas, constituída cada delegação de 2 (dois) 
membros com mandato por 3 (três) anos, cabendo um voto a cada delegação. 

§ 5• A competência do Conselho Fiscal é limitada à fiscalização da ges
tão fmanceira. 

Art. 539. Para a constituição e ~dministração das federações serão ob
servadas, no que for aplicável, as disposições das Seções II e III do presente 
Capítulo. 

(À Comissão de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 27, DE 1981 
(No I.OOI/79, na Casa de origem) 

Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade 
da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 111 Fica o Poder Executivo autorizado a instituir uma fundação de 

direito público, nos-termos da Lei n"' 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-ã 
por seus estatutos e seu reginlento, aprovadOs por decreto a ser baixado pelo 
Presidente da República. 

Art. 211 Esta lei entrarã em vigoi' na data de sua publicação. 
Art. 311 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 5.540, DE 28 DE NOVEMBRO DE !968 

Fixa normas de organização efunciotiamento do ensino superior e 
sua articulação com a escola média, e dá outras providências. 

. CAPITULO I 
Do Ensino Superior #/1 

Art. 49 As universidades e os estabelecimentos de ensino superior isola
dos, constituir-se-ão, quando oficiais, em autarquias de regime especial ou em 
fundações de direito público e, quando particulares, sob a forma de fun
dações ou associações. 

Art. 59 A organização e o funcionamento das universidades serão disci
plinados em estatutos e em regimentos das unidades que as constituem, os 
quais serão submetidos à aprovação do Conselho de Educação competente. 

P<irâgrafo único. A aprovação dos regimentos das unidades universi
tárias p;issarâ à competênCia da Universidade quando esta dispuser de 
Regimento~Geral aprovado na forma deste artigo. 

Art. 711 As universidades organizar-se-ão diretamente ou mediante a 
reunião de estabelecimentos já reconhecidos, sendo, no primeiro caso, sujei
tas à autorização e reconhecimento e, no segundo, apenas a reconhecimento. 

Art. 89 Os estabelecimentos isolados de ensino superior deverão, semM 
pre que possivel, incorporar-se a universidades ou congregar-se com estabele
cimentos isolados da mesma localidade ou de localidades próximas, consti
tuindo, neste último caso, federações de escolas, regidas por uma adminis
tração superior e com regimento unificado que lhes permita adotar critérios 
comuns de organização e fundon_amento. 

Art. 11. As uniVersidades orginzar-se-ão com as seguintes caractel"[Sti-
cas: 
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c) unidade de funções de ensino e pesquisa, vedada a duplicação de 
meios para fins idênticos ou equivalentes; 

CAPITULO V 
Disposições Transitórias 

Art. 52. As atuais universidades rurais, mantidas pela União, deverão 
reorganizar~se de acordo com o disposto no artigo ll desta Lei, podendo, se 
necessário e conveniente, incorpora.r estabelecimentos de ensino e pesquisa 
tambêm mantidos pela União, existentes na mesma localidade ou em locali~ 
dades próximas. 

Parágrafo único. Verificada, dentro de doze meses, a partir da data de 
publicação desta Lei, a juízo do Conselho Federal de Educação, a impossibi
lidade do disposto. neste artigo, as universidades rurais serão incorporadas às 
federais existentes na mesma região. 

DECRETO-LEI N• 842, DE 9 DE SETEMBRO DE 1969 

Altera a redaçao do art. 47 da Lei n' 5.540, de 28 de novembro de 
1968, e dá outraS providências. 

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Mili~ 
tar, usando das atribuições que lhes confere o artigo }9 do Ato Institucional 
n• 12, de 31 de agosto de 1969, decretam: 

Art. I• É alterado o artigo 47 da Lei n• 5.540, de 28 de novembro de 
1968, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

~~A autorização para funcionamento e reconhecimento de Uni
versidade ou estabelecimento isolado _de ensino superior serâ torna
da efetiva, em qualquer caso, por decreto do Poder Executivo Fede
ral, após prévio parecer favorável do Conselho de Educação compe
tente.•• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (~~- C~~is~à~; 'de. iidu·c~~ao·; ·c~it~~~·; .de. F;~~~;~;.) 
SUBSTITUTIVO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS AO 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 17, DE 1976 

(n' 17/79, na Câmara dos Deputados) 

Dispõe sobre o pecúlio parlamentar. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Aos beneficiários do parlamentar falecido no exercício do man

dato, ben;:t como àquele que for afastado do mandato em conseqüência de sus
pensão l~al e definitiva e de invalidez decorrente de alienação mental ou 
doença infecto-contagiosa, o Instituto de Previdência dos Congressistas -
IPC destinarâ um pecúlio formado pelo desconto de 2 (duas) diârias de cada 
membro do Congresso Nacional. 

§ 19 O valor bâsico da diária será o que estiver em vigência na ocasião 
do fato gerador do beneficio e o desconto a que se refere este artigo serâ efe
tuado na folha de pagamento seguinte à ocorrência que deu origem ao pe
cúlio. 

§ 29 Havendo mais de uma ocorrência, far-sc-ão os descontos nos me
ses subseqUentes. 

Art. 29 A partir da presente legislatura, o parlamentar que não se reele
ger e passar à categoria de associado pensionista do IPC poderá participar da 
formação do pecúlio por morte, estendendo-se esta faculdade ao ex
parlamentar atualmente pensionista. 

§ 19 A participação de ex-parlamentar já pensionista no pCCil.lto por 
morte fica condicionada à opção por escrito, que deverá ser forinulada dentro 
de 60 (sessenta) dias a partir da data da publicação deste decreto legislativo, e 
ao futuro pensionista fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias após a con
cessão da pensão, para manifestar a opção. 

§ 29 O desconto, de valor equivalente ao referido no art. 19 deste decre
to legislativo, serâ feito na folha de pagamento de pensões nas mesmas con
dições estabelecidas nos seus §§ 19 e 29. 

§ 39 ·os parlamentares cm exercício ficam sujeitos ao desconto de duas 
diárias cada vez que ocorrer o falecimento de pensionista optante. 

Art. ~9 Dos pecúlios de que trata este decreto legislativo serão deduzi
dos 10% (dez por cento) em favor do Fundo Assistencial do IPC, como taxa 
de administração. 

Art. 49 Este decreto legislativo entrarâ em vigor na data_ de sua publi
cação. 

Art. 59 Revogam-se o Decreto Legislativo n9 96, de 1975, e demais dis· 
posições em contrário. 

(À Comissao de Constituiçao e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publi
cação. 

·sobre a mesa, projeto de lei que serâ lido pelo Sr. !•-Secretário. 

S lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 52, DE 1981 

plll't}::::::::,::r:;7;,.i::. ConsolidaçAo das Leis do Tfaballro, na 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O parâgrafo único do art. 146 da Consolidação das Leis do Tra

balho passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 146 

Parâgrafo único. Na cessação do contrato de trabalho o empre
gado terâ direito à remuneração relativa ao período incompleto de 
ferias, de acordo com o disposto no art. 130, na proporção de 1/12 
(um doze avos) por mS. de serviço ou fração superior a 14 (quator
ze) dias." 

Art. 2• É revogado o art. 147 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Art. 3'~' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Justificaçáo 

Pelas normas vigentes, consignadas na Consolidação das Leis do Traba
lho, o empregado que pede demissão antes de completar doze meses de ser
viço perde o direito às fêrias proporcionais. 

O mesmo se dá çom o empregado que é demitido por justa causa. 
Entretanto,- quer doutrinariamente, quer segundo a melhor jurisprudên

cia de nossos tribunais trabalhistas, férias é direito que o empregado adquire 
em razão do tempo de trabalho, caracterizando-se como verdadeiro .. devido 
salarial" que, pois, não pode ser retirado em virtude de qualquer outro moti-
vo. 

Por tal motivo, propomos a presente alteração no capítulo da CLT rcla'
tivo ás férias . 

Sala das Sessões, 6 de abril de I 98 I. - Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITADA. 

DECRETO- LEI N• 5.452, DE I• DE 
MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Dos efeitos da Cessação do Contrato 
de Trabalho 

Art. 146. Na cessação do contrato de trabalho qualquer que seja a sua 
causa, será devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro, con
forme o caso, correspondente ao período de férias cujo direito tenha adqlliri
do. 

Parágrafo único -Na cessação do contrato de trabalho, após 12 (doze) 
meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa 
causa, terâ direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de 
acordo com o art. 130, na proporção de I/12 (um doze avos) por mês de ser· 
viço ou fração superior a 14 (quatorze) dias. 

(Ás Comissões de Constituiçao e Justiça, de Legislaçao Social e 
de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O projeto que vem de ser lido 
serâ publicado e remetido às comissões Competerltes. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que serâ lido.Pelo Sr. l'~'-Secretârio. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 19, DE 1981 

Extingue- o Processo &> votação simbólica. 

O Senado Federal resolve: 

Arl. 1.0 São revogados a letra a do i'em I do art. ~8 e o art. 
327 do Regimento Interno do Senado Federal. 

Art. 2.0 o art. 328 do Ereg'mento Interno do &nado Federal 
passa a vig.orar oo·m a seguinte redação: 

••Art. 328. Adotar-se-á o .processo ostensivo nominal de 
votação sempre que este Regimento não determine que a 
mesma se faça. de fonna secreta:• 

Art.. 3.0 Esta Resolução en'~a em vigor na data de sua pu
blicaçã<J. 

Art. 4.0 São t"evogadas ·as disposições em contrário. 

·-·-·-·-·-------------------------
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Justificaçií<> 

Toda a atividade parla.m-ent:u se des-envolve no .sentido de es
tudar os grandes problemas de inter,e·sse da Nação e propor medi
das concretas que· possam solucioná-los. O termo final do.!:! tra:ba
lhos é o momento. da votação quando af:nal se d·e:Ubera, segundo 
a convicção da maioria, pe· a aprovação ou rejeição da iniciativa. 
Nestas condições, seria desnecessá~io, enfatizar ~a importãnc!-a. des
te momento derradeiro, pois é precisamente a1 que os poslclona
mentos políti_oos lrão ficar patentes. 

O processo de votação simbólica_,_ hoje freqüentemente adotado 
entre nós, cerceia de forma intole;rável a liberdade de atua_ç.ão do 
congressiS·ta. Entendemos ser não ~ó uma f3JCuldade rrias sobretudo 
um- dever que o eleitor tem _ _perante a Nação de decidir sobre 
todas as matérias afe+as à Casa -que pertence, emitindo expressa
mente seu ponto de V'i$ta com r·ela,ç_ao _a,a.s dlv·er.s-cs assuntos. 

No nosso· entender, nada justifica a manutenção .da esdrúxula 
figura da votação _.simbólica, cujo. ún:·co ef.eita prático é o de es
vaziar a importância da deliberação plenári'l e ao m·e-~m·o tempo 
r-eforçar a concentração de tudo..$ __ os poderes nas mãos de um 
único rcpresen tan te de. partido. -

Acolhendo a presen"'e ProposiQão:estará .e.s.ta ca;sa c-ontribuin
do para revitalizar a função legislativa na medida em que .se pas
sará a. exigir uma ma:or partici-pação de to :ias os seus integrantes. 

Sala das Sessões, 7 de abril de 1981. - Itamar Franco. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

REGIMENTO INTERNO DO SJ;lNADO FEDERAL 

Art. 326. Na votação, serão ad.ot3.dos -OS ,s.eguinte.s processos: 
I - na ostensiva; 
a) sim·bólico; 
b) nominal; 
II -·na secreta: 
a) e:etrônico; 
b) por meio de cédulas; 
c) por meio de esferas. 

b) Da Votação Ostensiva 

Art. 327_. No processo ·simbólicoa, observar-.se-ão as seguinte.s 
normas: 

I ~ OS .Senadol;'es que aprovar.em a matéria deverão permane
cer sen"'ados_,_ levantando-se os qu.e votarem pela rejeição; 

II --O voto dos Líderes representará o de seus liderados pre
sentes, permitida a decla_ração de voto; 

III - se algum senador requerer ver:ficação, repetir-se-á a 
votação pelo processo nominal; 

IV- não se_:rá_ admitido requerimento de verificação se: 
a) algum S-enador já houver usado da.palavra para declaração 

de voto; 
b) a Pr-esldência_já houver anUnciado a matéria .seguinte; 
v - ant-es d·e anunciado o resultado, será lícito computar-.'lc 

o voto do Senador que penetrar no recinto apés a vo--açã·o; 
VI - verificada a falta de quorum, o Presidente susp.enderá a 

sessão, fazendo aci-onar as camp:1nhias durante d·ez minutos, após 
o que esta .s.erá r-eaberta, procedendo-se à nova votação; 

VII - confirmada a· falta de número. ficará adi2da a vota
ção, que se!'á reiniciada_ ao v-oltar ã mat~ria à d·e.liberação do Ple
nário; 

VIII - se, ao processar-se a verificação, o requerente não es
tiver presente ou deixar de votar, considerar-se-á como tendo 
desis+ido; 

IX - consi-derar-se-á como-requerida verificação, qualquer dú
vida :evantada, durante a votação, sobre a existência_ de quorum, 
ressalvado o d!sposto no art. 180, § 3.0 

Art. 328. O proce~o nominal. que se utilizará nos casos em 
que seja r-:lgido quorwn especial de votação ou por deliberação do 
Plenário, a requerimento de qualquer Senador, ou, ainda, quando 
houver pedido de verificação, far-se--á pelo registro eletrônico dos 
votos, obedecidas as seguintes normlls-: 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O projeto que vem de ser lido, 
após publicado e distribuído em avuJsQS. ficarâ sobre a mesa, durante 3 (três) 
sessões, a fim de receber emendas, após o que será despachado às comissões 
compelentes. 

Sobre .a mesa, -requerimento que será lido pelo Sr. I fil-Secretário. 

E li/iP ó seguinte 

REQUERIMENT() N• 55, DE 1981 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, 

nos Anais do Senado Federal, da entrevista concedida pelo Professor Lynal
do Cavalcanti de Albuquerque, Presidente do Conselho Nacional do Desen
volvimento Científiço e Tecnológico, ao Correio Brazi/iense, de 5 de abril de 
1981. 

Sala das Sessões, 7 de abril de 1981. - Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O requerimento que vem de ser 
lido será publicado e submetido ao exame da Comissão Diretora, nos termos 
regimentaiS. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOUÍÜVAL BAPTISTA (PDS- SE. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estava longe de supor quando, a 23 de março deste ano, comentei as no
táveisreportagens do O Estado de S. Paulo, divulgadas nos dias 17, 18, 19 e20 
de março do corrente ano e dei por encerrada a primeira fase desta campanha 
contra o vício de fumar e suas terríveis conseq-Uências- que seria compelido 
a, novamente, ocupar esta tribuna para tratar do mesmo assunto. 

Compreendo que não devemos ser insistentes, cansativos, c provocar a 
irritação, ou, o que é muito pior, o cansaço dos nossos prezados amigos e 
companheiros. 

Ocorr-e, POiêm, Sr. Presidente, que um fato insólito e pitoresco aconte
ceu nesta Casa, na Semana passada, cuja interpretação não me parece fácil. 

No que me diz respeito, 3.figura-se-me digno de registro. 
Teria sido uma brincadeira de mau gosto? Uma piada desagradável? Um 

desafio? Uma afronta? Uma homenagem'? Um simples presente? Ou, apenas, 
uma dessas desvairadas promoÇões do marketing, típica manifestação do ca
pitalismo selvagem? 

Refiro4 me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, à iniciativa de uma das mais 
poderosas companhias fabricantes de cigarros, enviando para cada Senador, 
inclusive_para mim, à guisa de presente, caixinha contendo, cada qual, um 
maço de cigarros, da última marca destinada a inundar o mercado. 

Autêntico presente de grego, que vem demonstrar até que ponto vai a in
sensibilidade e a voracidade dos que mercadejam e enriquecem na exploração 
do vício, que uma daquelas mencionadas reportagens do O Estado de S. Pau
lo descreveu, com admirável concis_ão: ..... a tragédia dos fumantes, com os 
respectivos organismos deteriorados e devastados por 26 doenças diferentes". 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS - PE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS- SE)- Com muito prazer, emi
nente Senador Aderbal Jurema. Ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- Nobre Senador, da mesma forma 
que V. Ex• recebeu a carteirinha de cigarros, também chegou ao meu Gabine
te-esse brinde, com· uma frase jocosa: "V. Ex• foi o escolhido". Não sei por 
que nós fomos escolhidos para abreviar nossas vidas, fumando. Em 1973, es
tive em São Paulo para consultar um especialista sobre uma tosse noturna, e 
esse especialista, depois de fazer um exaine meticuloso e examinar várias ra
diografias, -me disse: .. Não lhe vou passar nenhuma medicação. Apenas se o 
Senhor tiver forÇa de vontade, deixando de fumar, essa tosse noturna desapa
recerá". Naquela mesma noite jantei com meu filho num restaurante em Sijo 
PaUlo e nunca mais fumei. E, trêS dias depois, estava curado, sem precisar de 
nenhuma mezinha milagrosa. Dou este depoimento para servir de incentivo 
àqueles que têm oS seus males provenientes do fumo e não têm, não digO·a co
ragem, mas pertinâcia, a força de vontade para deixá-lo. O problema não é de 
coragemt a coragem a gente guarda para outras coisas, e neste País nós esta
ines precis-ãndo de muita coragem para outras coisas, Agora, para deixar de 
fumar, o problema é apenas de força de vontade. E V. Ex•, que em boa hora 
encetou esta campanha na Câmara Alta desta Nação, tem aliados em toda a 
parte~ uns silenciosos, outros públicos. O Secretário de Saúde de Pernambu
co, o Dr. Djalma de Oliveira, há um ano tarnb~m começou uma campanha, 
sem espalhafatos, que vem dando ótimos resultados. Pelo menos_ conseguiu 
que, nos hospitais sob a jurisdição da Secretaria de saúde, não se fumasse os
tensivamente, porque, em verdade, o médico que fuma na frente de um doen
te encoraja aquele doente a continuar no_ vício do fumo. De maneira que 'tu 
me congratulo com o pronunciamento de V. Ex• e quero me alistar como_ um 
modesto s?ldado na sua campanha. ' 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Sou muito grato a V. 
Ex•. eminente Senador Aderbal Jurema, por este depoimento que dá a respei
to do risco de fumar e o mal que faz o fumo. V. Ex• muito Lucrou, porque a 
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mocidade aí estã, a inteligência a jorrar. V. Ex• deixou de fumar hã algum 
tempo, como nos disse, seguindo o conselho médico, contou com a força de 
vontade e pertinácia, para deixar de fumar. V. Ex•, hoje, vende saúde e moci
dade. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA(PDS- SE)- Com muito prazer. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Nobre Senador Lourival Baptista, o 
nosso estimado colega Aderbal Jurema salvou-se, porque os pneumologistas 
chamam muito a atenção exatamente para ápessoã que tem tosse costumeira 
e que, ao sentir que ela estã se exacerbando, procura o médico. De regra, é um 
daqueles fadado"s a um processo cancerígeno do pulmão. Um jornal a que fiz 
referência aqui nó Plenário, quando tratei do assunto do tabagismo, cita que 
os fumantes que têm aquela tosse costumeira que se exacerba principalmente 
à noite, quase sempre ao exame mais detalhado, à radiografia, à broncosco
pia são revelados processos malignos, por isto portadores de um processo 
canceros_o no pulmão. Assim, o nosso prezado colega, Senador Aderbal Jure
ma, salvou-se, porque e,; tempo deixou o fumo. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Para satisfação nossa. 
Muito obrigado, nobre Senador Almir Pinto, também, por este depoimento 
que dã. Quanto ao jornal, eu o recebi de V. Ex•, como recebi também do emi

Jlente Senador Passos Pôrto, que preside esta Casa, um substancioso material 
?'a respeito do fumo. Ele continua fumando, mas disse-me que vai deixar de fu
:froar. O Subsídio que ele me deu também foi muito valioso e, mais uma vez, 
faço votos no sentido de que ele deixe de fumar. 

Reportagem, aliâs, cujo fítulo conde.Ôsa, com realismo e rara objetivida-
de, a fatalidade dos infelizes viciados: "A Morte caminha lenta, a cada traga-
da". , 

Nas referidas caixinhas, primorosamente embaladas, e expedidas de São 
Paulo, através de uma empresa de prestação de serviços, encontra-se um lu
xuoso maço de cigarros, com a respectiva marca e com a insidiosa e mistifica
dora legenda: "Baixo teor de nicotina". 

Mas, o que é pior, Sr. Presidente, rtum-acintoso e deselegante desafio à 
inteligência-dos Srs. Senadores, atreveram-se os mercadores do vício a enviar, 
conjuntamente com o pacote de cigarros, a seguinte '"mensagem .. : .. Uma 
nova opção inteligente para Você. Pela primeira vez no Brasil, um cigarro 
fino de 100 mm, com menos nicôtina". 

H Na primeira embalagem Flip-Top 100 mm que voaêjã viu: elegante, lu
xuosa, prãtica, deixando os cigarros mais protegidos, sem amassar". Acres
centa que a tal marca e que o referido cigarro, com o equilíbrio inteligente, 
corta a nicotina, sem cortar seu prazer de rumar. · 

É o cúmulo da rica e insensata propagan,?a. 

O Sr. HeMdioNW!es (PDS- PI)- Permite-me V. Ex• um parte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS -SE)- Com prazer. 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS- PI)- Enquanto V. Ex•, que é laureado 
·médico, com o apoio de outro médico ilustre, o Senador Almir Pinto, prega a 
nec~iàaçie de todos deixarem de fumar, o eminente Senador Raimundo Pa
rénté olha para V. Ex•, assim com um certo ar de incredulidade ... De maneira 
'que eu me permito, não bastassem as recomendações de V. Ex• e do Senador 
Almir Pinto, de lembrar ao Senador Raimundo Parente que o Professor Ra
dir Macruz, que serve aos principais hospitais de São Paulo, e que é um clíni
~o de fama nacional, hã pouco tempo me fez pesSoalmente a recomendação 
no sentido de que abandonasse, o que jâ fiz em caráter definitivo, o fumo. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Muito grato a V. Ex•, 
Senador Helvldio Nunes, pela referência qUe fez aõ- nosso colega Senador 
Raimundo Parente, que era um inveterado fumante mas que me afirmou, hã 
pouco minutos, na presença do Senador Passos Pôrto e do Senador Itamar 
Franco, que estâ deixando de fumar. Agora fuma três ou quatro cigarros por 
dia, quando fumava duas carteiras. Espero que dentro de breves dias nós te
nhamos o eminente Senador Raimundo Parente no nosso meio, solidãrio 
com o grupo dos que não fumam. Muito obrigado, Senador Helvídio Nunes. 

Diante disso tudo, Sr. Presidente, o que fazer? 
Como se atrevem essas poderosas companhias a gastàr tanto dinheiro 

com semelhante ofensiva publicitária, com a qual pretendem anular os resul
tados da campanha que venho travando, contando com o apoio da maioria 
dos Senhores Senadores, nesta Casa do Poder Legislativo, contra o vício de 
fumar'? 

As origens desta campanha remontam às pesquisas de cientistas em labo
ratórios e hospitais dos principais países, merecendo o integral apoio da Or
ganização Mundial de Saúde (OMS) e, aqui no Brasil, de renomados especia
listas. sem·falar na comunidade de pesquisadores e consagrados professores 
de medicina. 

Ninguém ignora que as seis principais fábricas de cigarros investem so
mas astronômicas em propaganda e periódicas ofensivas publicitáriar, atra
vés dos jornais, das radioemissoras e das estações de TV. 

Mas esta última ofensiva ultrapassou os limites do bom senso. 
Porque desperdiçam esses enormes investimentos financeiros, ao invés 

de aplicâ-los, por exemplo, na implantação de uma rede nacional de creches, 
na proteção à infância e à juventude desassistida do País? 

Ri::sta-me lamentar e repelir presentes desse tipo e, sobretudo, verberar a 
insolente agressão à sensibilidade e à inteligência dos Sen.adores da Repúbli
ca, principalmente dos 47 que não fumam. 

Parece-me que as assessorias e os departamentos de propaganda dessas 
companhias murcharam, secaram, esgotaram o repertório das suas mágicas e 
slogans- cada qual mais alienado, envolvente ou aliciante, que vemos nas te
levisões: uuma decisão inteligente", "Sabe o que quer", "A preferência na
cional" "O fino que satisfaz" "Os homens se encontram no Arizona" "Um 
raro prazer" e outras idênticas e cansativas sandices. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Com muito prazer, emi
nente Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Em primeiro lugar, apenas para 
ratificar a citação de V. Ex• em relação ao fumo. Digo a V. Ex• que não fumo. 
A campanha de V. Ex• é muito meritória. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Eu disseque V. Ex• es
tava com os Senadores Passos Pôrto e Raimundo Parente, quando este disse 
estava deixando de fumar. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - A sua campanha é realmente 
meritória. O prop9Sito Chefe da Casa Civil - e os jornais estão noticiando 
hoje- sente uma alergia por aqueles que fumam. Veja o cuidado que os par
lamentares do PDS devem ter quando se dirigem ao Gabinete de S. Ex• o 
Chefe da Casa Civil, de não levarem cigarro. Talvez apenas o cigarro no bol
so possa causar uma alta alergia ao Chefe da Casa Civil, e não queremos que 
isto aconteça. V. Ex• talvez não soubesse, não sei se leu nos jornais, da alergia 
que tem o Chefe da Casa Civil ao fumo. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS -"-·SE)- Sabia, eminente Sena
dor Itamar Franco, que o Chefe da Casa Civil, General Golbery, não fuma e 
hã muitos anos não hã cinzeiro no .seú Gabinete. 

O 'Sr. Itamar Franco (PMDB'- MG) - Os jornais noticiaram hoje a 
alergia de S. Ex• ao fumo. O nobre colega tem que alertar os parlamentares 
do PDS do cuidado em nãó se dirigirem ao Gabinete do Chefe da Casa Civil 
levando cigarros. O Senador Mendes Canale complementa aqui a infor
mação,.dizendo que foi transmitida aos jornais pelo próprio Ministro da Jus
tiça. Veja V. Ex• a gravidade já do fumo, quando atinge, inclusive, a própria 
taúde do Chefe da Casa Civil. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Sou muito grato a V. 
Ex•. 

Conheço o General Golbery hâ muitos anos e sei que ele não fuma. 
Louvo V .. Ex•, que não é fumante, e, por isso, compreende a campanha 

que estou fazendo e os beneficies que ela traz para a saúde, não só a de V. 
Ex•, como a de todos nós. Muito obrigado a V. Ex•. 

Nem mesmo os adolescentes se deixam ludibriar com semelhantes tru
ques. 

Tenho, para mim, que chegou a hora de parar com essas tramóias e brin· 
cadeiras. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS- SE)- Com muito prazer, emi
nente Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Para dizer, com muito agrado, que os 
cancerologistas brasileiros - e falo em nome deles, porque o título de que 
mais me orgulho na minha vida é ser especialista por concurso, em cancerolo
gia e membro da Sociedade Brasileira de Cancerologia - acompanhamos 
com muito desvelo esta campanha de V. Ex•, apesar de eu sempre dizer, cm 
tom de blague, que sou, talvez, o único cancerologista do Mundo que fuma. 
Jâ estou, felizmente, fumando muito menos. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- CE)- Graças a Deus. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Gostaria que o eminente amigo e caro 
colega, logo que terminasse esta campanha tão meritória, raciocinasse num 
ponto. f: que o doente dos males do fumo é um doente voluntário; ele fica 
doente dos males do fumo porque quer. Por isto mesmo, queremos o mesmo 
empenho de V. Ex•, a mesma intimorata coragem de enfrentar grupos pode
rosos, como os grupos da indústria do fumo no Brasil, que aqui também faça~ 
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mos uma campanha para aqueles doentes, que o são sem querer, da esquistos
somose do Nordeste. Este é um problema, no meu entender, muito mais gra
ve, porque a pessoa fica doente sem querer, enquanto que os fumantes adqui
rem as gravíssimas cónSeqOências do fumo sa_bendo perfeitamente para onde 
estão marchando. De quálquer maneira, -iSto--hão tira o valor e o mérito da 
campanha de V. Ex~. que tem, agora, o aplauso oficial da sociedade Brasileira 
de Cancerologia. 

O SR. LOUR!VAL BAPTISTA (PDS- CE)- Também sou muito 
grato a V. Ex•, eminente Senador Gilvan Rocha, por este depoimento. 

Como fumante que foi, invefér-ido também, mas hoje já um fumante mo
derado, faço votos e espero que V. Ex• deixe de fumar, 

Quanto à esquístossomose, este é assunto para ciuffo pronunciamento, 
porque agora estamos no fumo e estamos_tratando da caixinha de cigarro que 
eu recebi, que V. Ex• recebeu e que outros __ senadores também receberam, o 
assunto que abordo hoje, riesta tarde, re(ere-se, exclusivamente, ao _combate 
ao tabagismo e a caixa de cigarro que recebCmos. -

Muito obrigado, eminente Senador Gilvan Rocha. Espero que daqui a 
algum tempo, na Bancada de Sergipe, ninguém fume. 

O Brasil aguarda, impaciente, uma reação das autoridades, principal
mente na órbita dos_órgãos_g_over9-amentais -responsáveis pela Saúde e bem
estar do nosso povo, contra a criminosa- propàganda e disseminação de um 
flagelo que, além de ameaçar a integridade biopsíquica de milhões de patrí
cios, deteriorando-lhes a saúde, a capacidade de trabalho, e as esperanças de 
uma vida sadia, contribui para devastar os nossos recursos naturais e poluir o 
ambiente em qüc viVemos. Chegou a hora de dizer: Basta! 

Sr. Presidente, desejo esclarecer que a minha luta contra o flagelo,- que 
já conta com o apoio da grande maioria dos eminentes senadores, -se trava 
num plano superior de defesa da saúde e do bem-estar do povo, - principal
mente das camadas mais vulneráVeis da nossa população, as mulheres e as 
crianças. 

É o "bom combat~" a que se referia o Apóstolo São Paulo- sem ódio, 
sem mágoas, sem quaisquer ressentimentos. 

Esta caixinha que aqui está, pretendo conservá-la, no ·pequeno museu 
que tenho em nossa casa, na cidade de São CriStóvão, onde guardo recor
dações desde os tempos de estudante - como lembrança de um episódio pi
toresco, apesar de suas con_ot_ações de _extrema seriedade. 

Como, por exemplo, a notícia divulgada por todos os jorna_is, sábado úl
timo, dia 4, de que a partir do próximo dia 16, segundo portaria assinada pelo 
Ministro da Fazenda, Emane Galvêas, os preços dos cigarros vão aumentar 
30%, com as mãr'CaS ·maiS baratas passando para Cr$ 27,00, e as mais caras, 
Cr$ 80,00. Os-mais consum"idos no País vão custar, respectivamente, Cr$ 
49,00 e CrS 54,00. 

Com este segu-ndo aumento em 1981- o primeiro foi em janeiro do cor
rente, de 40% - o preço acumulado, nestes quatro meses, chegou a 82%. 

Esclarece, ainda, a notícia que, segundo técnicos do Ministério da Fa
zenda, "a reivindicação da indústria propondo um reajuste de 52% não foi 
aprovada por ter sido considerada muito alta pelo Governo". 

E o que recebi, marca Cr$ 60,00, e deverá passar para Cr$ 80,00 após o 
aumento. 

Sr. Presidente, ao contrário do que muitos poderiam supor, não joguei 
esta caixa na ces,t.a doJixo. 

Guardei-a para aquele destino já mencionado. 
Não fic[lu:i" eilfáiVecido, nem perdi o sono ou o apetite- digo-o especial

mente para aquele que se lembrou de me enviá-la. 
Curei-riu:-cedo e cedo aprendi que a vida não vale uma tragada de fu

maça nem um aborrecimento, e só_é ruim.para quem não tein tempo de espe-
rar. 

Mas, não quero ser descortês, e teria que- dar uma resposta àquele que 
me remeteu, com tanto cuidado, pelo Serviço de Entrega Rápido, o aludido 
pacote. 

Remetente, aliás, anônimo! 
Tentarei localizá-lo, para enviar-lhe um opúsculo, que é este intitulado: 

PARE- Melhore sua condição de vida, que contém os discurso_s pronuncia
dos desta tribuna, no combate aos efeitos do tabagismo. 

Espero que chegando às suas mãos, - caso sCja fumante, -PARE! e 
leia, pois o que procurot e ardentemente desejo, é que melhore suél condição 
de vida! 

Sr. Presidente, 
Encerrando, quero agradecer aos Senadores e aos caros companheiros 

que se dignaram entregar-me algumas das caixas que também receberam. 
Solidários nesta campanh!i, continua remeis, à luz do meu velho lema .. in

sisto; mas não desisto", caminhando para a frente e olhando para o alto. 
I 
(Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Lê-se o seguinte discurso.) ~ Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

É certo que na quadra atual de imensas dificuldades por que vem passan
do o Nordeste, seja por demais compreensível que as atenções do_ G9verno es
tejam voltadas para soluções imediatas e mediatas de problemas que afetam, 
de maneira quase irfeversível, a combalida economia fortemente atingida por 
anos seguidos de estiagem. 

Já por várias vezes, tenho-me ocupado do assunto, de uma maneira glo
bal, encarando a região nordestina, como um todo, desfigurada e sem meios 
disponíveis para oferecer um rCação mesmo a longo prazo, se não surgirem os 
recursos reclamados e prometidos. 

Creio qUe eLes virão a tempo de recuperar as energias de um povo labo
rioso e digno de melhor sorte. 

Em relação ao meu Estado, o seu governo procurou aproveitar a vo_~ 
cação mineral diversificaildo a assistência agropjstoril e impriinindo uma 
nova orientação qual seja o ingresso nti era do aço/ 

Há poucos dias, no Ceará, assistiU-se ao lançamento da pedra funda
mental da Siderúrgica Cearense SfA, localizada que serâ no Distrito Indus
trial de Fortaleza._ 

De há muito que se vinha lutando para concretizar tão import:Ínte come
timento que, indiscutivelmente, com a lagosta e o pargo, buscados no mar, e 
mais a castanha do caju, nativa na Região, proporcionarão, co as demais 
oleaginosas, um reforço reparador à economia cearense. 

É um derivativo vâlido, já que não permiti rã que a balança comercial do 
Estado fique à mercê apenas da produção agrícola e da pecuária, que sofrem, 
como agora e em ciclos de 8 a lO anos, os efeitos prejudiciais das secas, 

Some-se, ainda, o que poderá render ao Tesouro Estadual a produção 
petrolífera das plataformas marítirilas , quando brindam a Nação com o 
achado precioso de petróleo. 

Espera-se aprovada seja a Emenda Constitucional de autoria do Senador 
Murilo Badaró, que reserva 40% para o Estado produtor. 

O Ceará, no rileu entender, é um Estado que, como os demais do Nor
deste, poderá em futuro próximo, se recursos não lhe faltarem, andar com os 
sc;u.s próprios pésf 

Lá está a esperança que ã-tOdos anima, de uma produção pela Siderúrgi
ca Cearense, antes do fim de 82, de nada menos 58 mil toneladas anuais de 
aço não planos. 

Para quem não produzia sequer um prego ... já representa: Rlguma coisa 
de incentivo à indústria metal-mecânica cearense, que sem contar com um enR 
cesto siderúrgico, se constituirá de certo, na opinião de muitos, "um verda
deiro milagre, considerando a amplitude do mercado que atingiu, o fatura
mento e o elevado número de empregos que oferece a operários comun-s e téc
nicos de diversos níveis". 

O _Ceará tem red_obradas esperanças de ver a sua Indústria Siderúrgica 
ampliar a capacidade de produção, isto porque, rião estão fora-de cogitações 
as possibilidades de uma produção de aços planos, a partir de 1985,já que te
remo_s __ ço_mo afirmei, em 1982 açQs não planos, bem ao pé de suas forjas. 

Inquestionavelmente, o meu Estado despertou em tempo para o aprovei
tamento do seu potencial mineral, e o surgimento de uma Siderurgia, -em 
m_eio _a tantas inceitezas, se constitui um daqueles acontecimentos qUe bendi
zemos pela sua oportunidade_ e que saudamos como um esplêndido triunfo 
que bem realça o estoicismo da nossa gente. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu havia escrito este pronunciamento, 
quando li num jornal do meu Estado a notícia de uma nova tentativa, para 
mim também muito Válida, de S. Ex• Gorvenador. Assim vem no jornal a 
notícia: -

"A CEMINAS E O FUTURO DA MINERAÇÃO NO CEA
RÁ 

O Governador Virgílio Távora sanciona, hoje, a lei que cria a 
Companhia de Mineração do Ceará - CEMINAS, havendo da 
parte do Governo perspectivas muitõ otimistas quanto aos efeitos 
futuros desta iniciativa. A mineração foi eleita uma das alternativas 
de ação desenvolvimentista a salvo dos azares do clima e da meteo
rologia. Como parte significativa do processo de industrialização, 
não aperias no sentido extrativísta mas também de transformação, 
pois se. vislumbra a possibilidade de trabalhar aqui alguns dos miR 
nérios disponíveis, e de indústria de exportação cap"az até de captar 
divisas. 

Mesmo na fase meramente extrativa, o Estado m nito pode ga
nhar, pois cada micromineração que a lei pretende est ular por in
termédio _da CEMINAS pode tornar-se uma pequena colmeia de 
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trabalhadores rurais líberados da agricultura e da pecuãria, seja em 
tempos normais, no , .:o:rfodo excessivamente longo da nossa entres
saf ..t, seja em época I e sec<1 declarada, de paralisação total _da faina 
agrícola. 

Os _técnicos ach: m que 70% das ocorrências minerais do Ceará 
apresentam viabilid de econômicit~ -podendo ser exploradas com 
boas perspectivas de lucro. t certo que não estamos levando nada 
do petróleo e _a participação na exploração e nas vantagens da gran
de jazida de urânio de Santa Qu1téi'ía é uma incógnita. Mas não há 
dúvida de que existem outros mínCrais à di::.pósição"-dos mínerado
res, entre eles o calcârio, a vermiculita, a tantalíta; a barita e as ro
chas pegmatitas em geral, para compensar investimentos que ve
nham a ser feitos. 

O Departamento de Minas~ por sinal extinto com o advento da 
CEMINAS, cita o caso da tantalita, que jã obtém excelente preço 
no mercado e que podemos exportar em grande quantidade. Outro 
caso animador é o da vermiculita, mineral estratégico, que deverá 
ter grande voga na ãrea industrial. Nã9 há dúvida de que as gemas e 
pedras semipreciosas despertam intereSse na joalheria e outros seto
res, podendo, portanto, responder bem aos esforços para sua coleta. 

Em face deste quadro de possibilidades, a criação da CEM I
NAS, como explica o Governo, tornara-s~ uma necessidadejmpera
tiva para quebrar as peias que jungiáin o Departamento de Minas. 
A esta faltava a habilitação legal e estrutural para mobilizar todos 
os instrUmentoS de apoio a uma política mais agressiva na mine
ração, restringindo tanto a·ação pública quanto a iniciativa privada, 
visto que esta, ao menos nestes começos, não pode prescindir da
quela. 

Vamos esperar que a CEMINAS consiga firmar-se e desenvol
ver uma atuação dinâmica em favor da incorporação de um novo 
elemento ao processo de desenvolvimento económico." (do Ceará) 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE)- Com muito prazer, nobre Sena
dor Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Vendo V. Ex• falar na polftica 
de mineração para o Ceará, Senador Almir Pinto, só desejo que o seu Estado, 
ao contrário do meu, se aproveite da política mineral brasileira, porque em 
relação a Minas Gerais ela tem sido madrasta conosco, não só pela expor
tação em grande quantidade das nossas jazidas, deixando buracos, como 
também porque a economia mineira poUCO tem.aurefido dessa exportação, o 
que nos tem levado, sobretudo nós representantes de Minas Gerais, _a defe~
der intransigentemente, a mudança da política mineral brasileira não apenas 
em relação ao imposto único sobre minérios, que traz, no momento, um pre
juízo seriíssi"mO aos nossos municípios e hiclrisíVe aos Estados. V. Ex• tam
bém falou numa siderúrgica de não-planos. Recordo-me aqui de que, em 
1970, quando ainda Prefeito de Juiz de Fora, pretendeu-se -e se prentende 
até hoje, vou abordar este assunto no Senado Federal, dentro em breve- a 
construção de uma usina siderúrgica de não-planos, naquela cidade, a chama
da Siderúrgica Mendes Júnior. Mas, veja V. Ex•, hâ esperança de que não 
aconteça no seu Estado o que aconteceu a nós outros quando, para uma side
rúgica projetada para 300 mil toneladas de aço não-plano, a megalomania da 
nossa política econômiCa ilâ eConOmia de escala elevou esse projeto de 300 
mil toneladas para 2.000.000 toneladas. Evidentemente, o processo sofreu 
uma maturação muito mais completa e as devidas alterações, mas o resultado 
disso, Senador Almir Pinto, é que agora, -rara dessa economia de_ escala, _o 
Governo reduz o projeto, primeiro para -1.200.000 toneladas e, agora, para 
600.000 toneladas, caindo na realidade dessa siderúrgica. O exemplo que tra
go a V. Ex• é apenas para mostrar que a mâ condução da política mineral, in
clusive da política siderúrgica brasileira, tem levado o caos, em certos aspec
tos, ao desenvolvimento mineiro. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE)- Nobre Senador Itamar Fra~co, 
agradeço o aparte de V. Ex• que, na verdade, faz uma revelação que nos deixa 
a todos temerosos. Minas Gerais foi buscar na mineração, talvez, uma das 
maiores fontes de ríqueza, e creio -que o Estado não usufrui qtialquer vanta
gem, porque, aliás como me referi hã pouco, hã uma emenda constituciõnal 
assinada por Senadores e Deputados, de autoria do nobre Senador mineiro 
Mutilo Badaró,... -

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE) =-~.~C!a visa exatamente esta parte 
de destinar 40% para o Estado produtor, e acredito que Para, o municípiO 
também -- onde existem as jazidas. 

Eu não prestei bem atenção, porque não li toda a emenda constitucional. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- O município também é benefi
ciado. Apenas, Senador Almir Pinto, nós eritendemos que não basta essa 
emenda constitucional corno pretende o Senador Murilo Badaró; é preciso 
haver realmente uma alteraç_ão profunda na politica min.:_ral brasileira. J:. cla
ro que isso é um avanço, ninguém diScute. O município, que hoje POuco rece
be, passa a receber 40% praticamente do imposto líquido sobre o minério. 

O SR.ALMIR PINTO (PDS~ CE)- Eu acredito, nobre Senador, que 
Q Brasil deverá marchar para uma nova era, porque na verdade o de que pre
cisamos é exportar o que temos c importar o menos possível. 

O Sr. Itamar Franco (PM ~·..,a- MG)- Mas, não exportar a preço vil. 

O sr, ALMIR PINTO (PDS- CE)- A preço vil, não podemos; é pre-
ferível ficar acurnu1ado para algum ;.;w em que se pos er um com-ércio mais 
franco, mais leai. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Aloysio Chaves. 

O Sr. -1lnysio Chaves (PDS- PA)- Nobre Senad0r ft lmir Pinto, are
~~-.rência de V. Ex• à pr ·l')OSta de emenda constitucionrJ s~~~-~aita pelo nobre 
~enador Murilo Badaro 1'az-me Sc..Jicitar esta intervenção atJ discurso do emi
i1ente Senador pelo Ceará. Est'~ ,1ssunto estavã rh· minha preOcupação hâ 
muito tempo, desde a época em oue exerci o Govern\.' rló Estado do Pará ··1 

sucessivos pronunciamentos, m~nifestei a Opinião de que hã necessidade de 
uma revisão profunda nessa legislação a respeito d "-" exploração e comerciali
zação das riquezas minefitis existentes nos Estados da FCderação brasileíra. A 
primeira providência seria, sem dúvida alguma, alterar essa di,:),, :buição do 
imposto único sobre minérios. O Senador Murilo Badaró, com quem conver
sei e com quem estou solidário nessa proposta de emenda constitucional, a 
fez. De maneira que eu espero -porque não se trata de Minas, nem do 'Pará, 
mas de qualquer Estado da Federação, o tratamento serã dado a todos os Es
tados da Federação- que essa emenda receba o apoio do Senado Federal, 
como da Câmara, de tal maneira que ela poss~ ter uma preferência para tra
mitação imediata. O Estado_ de Minas Gera;~, ~orno o Senador Murilo Bada
ró lançou na justificação, verit sofrendo um desfalque muito grande no seu 
património. O mesmO já estã ocorrendO com o Estado do Pará, quer com a 
exploração da b_auxita, em Trombetas, <;!que é um grande projeto, quer na ex
ploração do oUro. E!!- província mirtei'al do'- 1rã.jãs é a maior província mine
ral do Brasil; as reservas de minério de ferro existentes nessa região são supe
riores às do Estado de Minas Gerais. Tal fato deslocou o Brasil de uma po
sição de terceiro para o segundo lugar e-r: tre os países detentores de grandes 
reservas de minério de ferro. Então, há necessidade de se rever esta legislação, 
estabelecer uma distribuição equânime, que ·permita aos Estados, de posse 
desses recursos, tambêm dar prioridade aos seus planos de desenvolvimento e 
aUmentar as condiÇ~es de bem-estar materi~l-de suas comunidades. Faço este 
registro para, sobretudo, enCarecer do Senado o seu apoio a esta proposta de 
emenda constitucional_ que o Senador Murilo Badaró e~tã apresentando aos 
nossos eminentes pares e também aos ilustres Deputados da Câmara Federal, 
para tramitação no Congresso brasileiro. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE)- Agradeço, nobre Senador Aloy
sio Chaves, o aparte de V. Ex• Acredito que este Senado votará, na sua unani
midade, por esta emenda do Senador Murilo Badaró, isto porque o minério 
vem despontando em todo o território nacional. Hoje, 'nós já vemos no Parã a 
maior província mineral, como disse V. Ex• em Carajâs, em Serra Pelada, em 
Cumaru; vemos no Nordeste o Ceará~ com seu u-rânio; Alagoas, com sal
gema; Sergipe, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, com petróleo; Rio Gran
de do Sul e Santa Catarina, com carvão mineral. Finalmente, em todo o País,· 
todos os Estados estão despontando para esta vocação natural, que é a vo
cação mineral que existe entranhado no território nacional. 

Acho que o Governo da República terâ que atentar para os efeitos de 
urna política qUe não parece correta, porque isso serã um desestimulo, no 
meu entender, à pesquisa, e à parte extrativa. Se não houver para os Estados e 
para os municípios uma recompensa financeira, lógico que o Governo federal 
continuará como órgão centralizador de riquezas pela venda de todo o pro~ 
duto advindo dos Estados que integram a Federação, Acho uma política erra· 
da, no meu modo de entender, paternalista, digamos assim, porque os Esta· 
dos terão a toda a hora d~_ recorrer à benevolência e a compreensão dos ór
gãos que comandam a economia nacional. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE) - Com imenso prazer, recebo o 
aparte do Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Pedindo desculpas mais uma 
vez pela interrupção ... 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Estamos aqui para dialogar. É 
um assunto que acho muito importante, apesar de não ser t~cnico; sou m!:di-
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c;o, mas estou acompanhando o problema e o seu desenrolar, achando assim 
que devemos perseguir os nossos direitos. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG) -V. Ex• é um estudioso do assun
to, razão pela qual ouso interromper mais uma vez V. Ex•. Desde 1975, quan
do aqui cheguei nesta Casa, teriho debatido a política mineral, tenho pedido a 
revisão do imposto único sobre minérioS:. SorriOs Senadores da Oposição; as 
nossas vozes não chegam a quem deveria proceder a uma alteração nessa 
política. Quem sabe agora, com uma emenda constitucional que tenho as mi
nhas ressalvas contra, ela apenas não resolverá o problema isoladamente ... 

O SR~ ALMIR~PINTO (PDS- CE)-~ um passo. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- É um passo. Mas eu completa
mentaria. Qtieni sabe agora, partindo de um Senador do Governo, é possível 
que o Governo seja sensível. Porque quando parte da Oposição- V. Ex• me 
desculpe - o Governo pouca atenção dá aos nossos pronunciamentos nesta 
Casa. ~ ~ 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE) - Agradeço a V. Ex•. 

. Temos que partir do. seguinte princípiá: 
o Brasil é nosso, é a nossa terra, é a nossa Pátria. 
Um dia, conversando numa roda de amigos, discutia-Se a que se atribuir 

o retardamento do nosso desenvo,lvimento. Está com quatrocentos anos de 
vida e poderia estar como os Estados Unidos. Eu respondi que o grande erro 
do Brasil foi na sua Colonização. Quem foi colonizar os Esta,dos Unidos foi 
para ficar, foi para constituir uma pátria para os qUe lá iriam permancer. 
Quenl veio para Cã, diziarh- Veio para leVar!... Infelizmente, foi praticamen
te o que aconteceu. 

Agora, é preciso que trabalhemos, deixando uma herança para os nossos 
filhos e netos, a herança de um trabalho profícuo que seja bem entendido pe
los governos, pelo Governo atual e os que o sucederém. ~ preciso que nos 
conscientizemos de que não é possível que o P<irá, Rio Grande do Sul, Santa 
Ca'tadna, Minas Gerais e -M-ato Grosso Que oride està aflorando, tambéiD, o 
millério, fiquem na dependência esclusiva da receita agricola, da receita da 
pecuária. - ----

NãO, nós temos minêrio, temos aqUilo que pode nos dar uma renda 
maior para um progresso maior e felicidade _do povo que habita aquelas re
giõe's. É natural que o Governo enxergue Isto e faça tudo para atender a todos 
os Estados dentro daquela finalidade de progresso e de bem servir uma popu
lação de cidadãos trabalhadores e honestos. 

Eu agradeço a todos. os colegas que cooperaram com o meu modesto 
pronunciamento, porque não SOu, como jâ disse, nenhum técnico, apenas um 
médico provinciano que vem sentindo na pele esses problemas e vejo que o 
meu Estado está despertando para uma realidade que, existia adormecida. 
Não se sabia, por exemplo, que lâ havia urânio; sabfamos de alguns outros 
minerais conió a bauxita, o manganês e outros ... Agora, nós podemos nos 
afirmar, com a presença do petróleo, dO ui'ânio realizando uma política orde
nada, que usufrua renda aos estados e municípios, porque, aos 'seus terri
tórios, entranhado no seu solo, estão os recursos minerais. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE) - Pois não. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Senador Almir Pinto, apenas 
para lembrar que, quando estive pesquisando as empresas multinacionais 
fantasmas que operam no Brasil inteiro nó-ramo de minérios, pude consta~n.r 
que também o seu Estado, o Estado do Cearã, está com o direito de pesquisa 
e lavra retalhado por empresas multinacfonais fantasmas. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE) -Agradeço o aparte de V. Ex•. 
Vamos atrâs delas e ver se minimizamos o erro. 

O Sr. Gastão Mü/ler (PDS - MT) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE) - Com o maior prazer, Senador 
Gastão M üller. 

O Sr. Gastão-Müller(PDS- MT)- Absolutamente, não concordo com 
o pensamento de V. Ex• sobre a colonização portuguesa. ~preciso notar que 
Portugal, ao coloniar o Brasil, procurou adaptar uma nova cultura, enquanto 
que os Estados Unidos teve, simplesmente, a transplantação da cultura ingle
sa. Em segundo lugar, não se pode atacar a colonização portuguesa, pOrque 
ela nos deu uma coisa que não há o que pague, a unidade da pãtria. V.Ex•, 
cearense, embora com sotaque nordestino, entende perfeitamente o que fala o 
mato-grossense do Centro Oeste; V. Ex• entende o que fala no Oiapoque e no 
Chuí. Essa un:idade da Pátria ê o grande mérito da c-olonização portuguesa. 
Só isto paga oS defeitoS que podem ter havido na colonização portuguesa na 
Amêrica do Sul e no Brasil, especialmente. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Agradeço a V. Ex• o aparte, 
acho-o muito oportuno, porque posso estar laborando em um erro. Mas não 
disse o português, falei em colonização. Nós fomos colonizados por portu
gueses, holandeses, franceses. Muita gente apartou às nossas praias. Em ra
lação ao português, contarei um fato: conheci, por exemplo, Coimbra,,visi
tando ali a velha biblioteca e a nova biblioteca. Presidia, na ocasião, uma de
legação da Associação Brasileira de Municipios, inclusive integrada pelo meu 
nobre colega, Senador Lourival Baptista. Visitamos Coimbra. Participáva
mos do ll,_Congresso Hispano-Luso-Brasileiro-Americano-Filipino e a mim 
coube uma tarefa que me pareceu difícil: defender a Operação Pan-americana 
- a OPA - lançada aqui, no Brasil, quando da realização do Congresso 
Pan-americano de Minicípios, pelo então Presidente Juscelino Kubitschek, de 
saudosa memória. OS dois autores dessa tese não puderam comparecer ao 29 
Congresso de Minicípios :realizado em Lisboa, e a tarefa ficou comigo, de de
fender essa t~e. Quero dize! a V. Ex• que sofri a maior pressão por parte das 
delegações argentina e espanhola, porque a Argentina queria chamar para si 
a Operação Pan-americana. Foi uma luta, na comissão e, posteriormente, no 
plenário, em defesa daquela proposição. No plenário, essa proposição estava 
engavetada, sendo votadas outras sem que apareceSse a propositurã relacio
nada com a OperaÇão Pan-americanà. Eu reclamei e afirmei mesmo que, se a 
proposição brasileira não aparecesse para ser votada em plenário, a dele
gação do Brasil se retiraria da conclave. De imediato, o secretário espanhol 
puxou de dentro da gaveta a ·proposição e ela foi aprovada por aclamação. 

Isto fez com que eu adquirisse um certo status perante os demais compa
nheiros e fomos, então, convidados, a delegação brasileira, a visitar Madrid 
-pelo seu Prefeito -Conde Magalde. -Rumaram as delegações para Santia
go de La Compostela, na Espanha com visitas às Cidades do Porto e 
Coimbra, onde quero chegar. Visitàvamos as duas bibliotecas, a velha e a no
va. O diretor da Biblioteca nova não me viu. Ele falava com outro delegado, 
um guatemalteco. Mostrava a biblioteca dizendo: ela é toda de nogueira, ma
deira bonita, escura e tocla cravejada de ouro que veio do Brasil! Quando me 
viu, disse: é bem verdade que Portugal já restituiu tudo isto ao Brasil. Eu ri ... 
Na verdade, sou neto de português. Portugal. é o berço do meu avô paterno. 
AqUi estou -apenaS transmitindo o que ouvi. .. Quem veio para nos colonizar, 
veio para levar e não para .deixar". Essa é a razão de nós diferenciarmos um 
pouco da colonização americana. 

Quero deixar bem claro: não sou contra o português, ao contrário, tenho 
por ele profunda simpatia.- E digo a V. Ex•, se tivesse que trocar de pãtria, eu 
iria parã a pátria-mãe justamente Portugal. Devemos a nossa descoberta a 
Portugal e grande parte da nossa colonização. CrCio que eles não seJam cul
pados pelos que vieram mais com o espírito de aventureiros. 

O Sr, Aloysio Chaves (PDS - PA) - V. Ex• me permite um aparte? 
O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE)·- Com prazer. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Data venia divirjo da colocação de 
V. Ex•, quanto à colonização portuguesa, quanto a esse carãter predatório 
que V. Ex• atribui à colonização portuguesa. A colonização portuguesa no 
Brasil tem méritos excepcionais, quer na definição do espaço físico, quer na 
miscigenaçãO racial, criando, no choque dessas etni.as, uma nação como o 
Brasil, pelo ponto de vista cultural. O problema da exploração doS recursos 
minerais, especificamente o ouro que foi o grande ciclo no Brasil, não resul~ 
tou de uin defeito da colonização portuguesa. É o sistema de exploração exis
tente no mundo inteiro. Na África do Sul não foi de maneira diferente; não o 
foi na Austrãli<i, -do seu grande ciclo do ouro até a sua incorporação à Comu
nidade Britânica. Nos Estados Unidos ocorreu de maneira diferente, por que 
quando descobriram as primeiras minas de ouro no oeste americano, em 
1848, os Estados Unidos já constituíam uma nação independente. Mas, se a 
descoberta do ouro tivesse ocorrido no Século XVII ou XVIII, não tenha dú
vida nenhuma V. Ex• que esse ouro seria também drenado e encaminhado 
para a Inglaterra, como o foi em outras partes do mundo. O símile norte
americano não_ é, absolutamente, perfeito. O ·grande desenvolvimento da 
nação americana deve-se, sobretudo, ao fato de que suas riquezas principais 
só começaram a ser exploradas e utilizadas no momento em que ela jã havia 
adquirido a sua independência. Antes, foi uma atividade agrícola, levada ao 
campo da pecuária extensiva, limitada e reduzida. Não vejo ai, portanto, um 
aspecto negativo da colonização portuguesa, mas, ao contrário, um aspecto 
positiv-o-. Tanto que a colonização espanhola não foi diferente, no que tange à 
exploração de recursos minerais no Mêxico, não foi diferente no Peru e em 
nenhuma outra parte do mundo. De sorte que V. Ex• hã de fazer justiça ao 
mérito extraordinãrio da colonização portuguesa e à obra gigantesca que exe
cutaram no Brasil, sob to~os os aspectos. 

O SR. ALMJR PINTO (PDS- CE)..:... Agradeço o aparte de V. Ex• e, 
como jã disse, não me referi à colonização portUguesa, falei de uma maneira 
geral. Mas, colonização por colonização sentimos, que, dentro do próprio 
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passado. Mas, política, sem dúvida, é uma das atividades mais dinâmicas do 
homem e de lã para câ, partidos como o PDS - e acredito tambêm como o 
da Oposição- se reuniram e COnstituíram comissões específicas para estudar 
a legislação elei~oral inclusive o instituto da coligação. Por isso, corno Rela
tor, estando de acordo corno o Senador Humberto Lucena quando ele diz que 
precisamos preencher uma lacuna na nossa legislação eleitoral, entretanto, 
somos contrários à aprovação, no momento, desse projeto, porque ê o tipo de 
projeto que só poderá ser aprovado pelo Legislativo depois de bem ausculta
dos os partidos nacionais, E os partidos estão numa fase ainda_ embrionária: 
são blocos e não partidos. Esses blocos que amanhã serão partidos estão com 
comissões específicas, estudando o instituto da coligação e outras medidas 
que nós devemos tomar, não cavilosamente como a de prorrogação de man
datos, mas medidas que possam assegurar um pleito livre para todos os brasi-
leiros. . -

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Eu pediria apenas ao Relator 
que, ao concluir o seu parecer, falasse em dois pontos fundamet:ii_s de um pa
recer: quanto à constitucionalidade e juridicida.de do projeto. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE)- Não. Eu sou contra. 

O SR. PRESIDENTE (Passos PJlito)- E no mérito .V . .Ex• é pelare
jeição? 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE)- Pela rejeição. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Mas V. Ex• o considera consti
tucional e jurídico? 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE)- Eu sou pela sua constitu
cionalidade e juridiCídade, mesmo porque é muito difícil sair da lavra de um 
parlamentar experimentado como o Senador Humberto Lucena, um projeto 
injurídica ou lnconstitUciollal. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Peço a palavra, Sr. Presiden-
te. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERLOMENTE. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O Sr. Lázaro Barboza {PMDB- GO)- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Antes de V. Ex•, o nobre Sena-
dor Aloysio Cbavesjã havia solicitado _a_ palavra. De modo que primeiro vou 
conceder a palavra a- S. Ex• 

Concedo a palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves. 
t 

O SR. ALO YSIO CHAVES J'RONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE: 

OS r. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESLDENTE (Cunha Lima)- Com a palavra o nobre Senador 
Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO. Para discutir. Sem revisão 
do orador.) Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Será que as coisas mudaram tanto no País e que agora o Governo só se 
posicionarã a respeito deste problema. do problema das coligações parti
dárias e das sublegendas, após a decisão a ser tomada pelo Partido oficial, 
pelo PDS? Será, Sr. Presidente, que conseguimos finalmente ver acontecer 
neste País o milagre de o Partido do _Governo efetivamente emanciparwse 
como partido político? Ou serâ, Sr. Presidente, que o nobre Sr. Senador Aloy
sio Chaves, cujos méritos de jurista, nesta Casa, são proclamados e com intei
ra justiÇa, se -coloca tão veementemente agora contra a votação e aprovação 
do projeto Humberto Lucena, definindo regras, definindo modusfaciendi das 
coligações partidárias que regerão a:s eleições do próximo ano de 1982, Porre
ceio de que na sua província, no Estado do Pará, o Partido Trabalhista Brasi
leiro, que ora tem nas suas fileiras o governador do seu Estado, venha a fazer 
uma aliança com o PDMB? --

Eu não sei, Sr. Presidente. 
Se efetivamente eu tivesse aqui a convicç_ão de que o PDS se emancipa 

como partido; se efetivamente eu tivesse aqUi a convicção de que o PDS passa 
a ser um partido do Governo, eu fiCaria feliz, Sr. Presidente. Eu ficaria feliz, 
porque um passo efetivanlente grande estaria sendo dado no sentido de que a 
normalização da vida institucional brasileira_ iria caminhar e __ çhegaria breve
mente a um porto seguro, porque não duvido de forma nenhuma do senti-

menta de brasilidade e de civismo dos nobres colegas que se assentam do l:tdo 
de lá, dos homens que integram a Bancada do Governo, 

Entretanto, Sr. Presidente, o que temos visto ao longo desses anos todos, 
desde que se instalou no País o regime arbitrário de 1964, é que um partido 
sempre sustentou o Governo sem ser Governo, ontem a Aliança Renovadora 
Nacional não tinha pernas para caminhar por si mesma, não tinha cabeça 
para pensar por si mesma, pensava pela cabeça do Palácio do Planalto, cami
nhava com os pés do Palácio do Planalto e endeusava aqueles que se encon
tram no ãpice do poder sem indagar das posições adotadas e se elas convi
nham aos interesses do País ou se amesquinhavam o Brasil. Esta é a triste ver
dade. 

Sr. Presidente e Si-s. Senadores, fico receoso quando vejo a adoção, aqui 
no Senado da República, de um comportamento que não é novo; fico receoso 
quando vejo o eminente Senador Bernardino Viana, respondendo pela Lide
rança do PDS, concordar com o regime de urgência para o Projeto Humberto 
Lucena; fico receóso quando vejo, inclusive, a Bancada do PDS votar em fa
vor dessa urgência, levando em consideraÇão que hã um ano o projeto se en
contrava nas honradas mãos do eminente Senador Aloysio Chaves para ser 
relatado na Comissão de Constituição e Justiça. S. Ex•, que tem efetivarilente 
uma inteligência privilegiada, que tem uma cultura jurídica de escol, S. Ex•, 
apesar de ter em mãos durante um ano o Projeto Humberto Lucena, não teve 
tempo de amadurecer seu raciocínio e sobre ele posicionar-se. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o interessante ê que quando tramita pelo 
Congresso Nacional qualquer proposta de interesse direto do Poder Executi
vo, mesmo ·que seja pára ãmesquinhar a Instituição Congressual, ela tem en
contrado um relator solícito, pronto a satisfazer os caprichos do Governo. 

Sr. Presidente, será que em sã consciência alguém poderia dizer que é 
inoport)JnO o projeto Humberto Lucena, apresentado em abril do ano passaw 
do, visando a aproveitar-se as eleições municipais, que não aconteceram. Que 
não aconteceram porque o Governo não quis, pura e simplesmente, fazer 
eleições municipais neste País. Então, alega o nobre Senador Aloysio Chaves 
que o projeto foi apresentado visando a gerar efeitos nas eleições municiPa-is 
que não ocorreram. -Portanto, agora, as próXimas eleições só ocorrerão em 
1982, ConseqUentemente não há pressa. 

Or-a, Sr. PreSidente e Srs. Seri-ad.Ores, Com todo o respeito que tenho pelo 
nobre repres-entaitte do Pará, é uma coisa incrível e nãO posso efetivamente 
deixar de manjfestar, aqui, a minha incredulidade diante da fraqueza dos ar
gumentos invOcados por S. Ex•, para rimar seu ponto de vista, 

Sr. Presidente, já foi aqui dito e proclamado que em todos os paísês civi
lizados da Terra o jogo eleitoral é sempre definido com enorme antecipação, 
mas somente nas republiquetas, somente naqueles pafses governadoS autocra
ticamente, é que estas coisas são deixadas para a última hora, para o óltimo 
instante, para que a pílula seja preparada nos laboratórios oficíaís, de acordo 
com o interesSe e ao sabor, não do povo daquele país, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, mas d8:queles que detêm o poder. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- V. Ex• dá licença para tim apar
te, Sr. Senador? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Ouço o eminente Sena
dor Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Senador Lázaro Barboza, V. 
Ex• está falando um pouc_o sobre o passado, quando deveríamos agora falar 
sobre o futuro. Estamos desejando, pelo PDS, fazer exatamente aquilo que V. 
Ex•s sempre desejaram: não impár vontade de maioria. Nós somos maioria 
no Congresso, mas queremos examinar essas matérias eleitorais sem preocu
pação de impor a vontade da maioria. Nós estamos fazendo um exame em 
conjunto dessas matérias, através dessa Comissão feita pelo Partido, e que é 
presidida pelo nobre Senador Aloysio Chaves, para, após esse exame, entrar 
em discussão com V. Ex•s para, dentro de um espírito-altamente democrãtico, 
encontrar as soluções que atendam aos interesses dos diversos Partidos, e não 
apenas de um Partido. Nós estamos buscando, exatamente, esse diâlogo de
mocrático, e é por isso que nós não podemos entender essas críticas que estão 
sendo feitas por V. Ex• Ninguém está querendo impor vontade, ninguém está 
querendo procurar leis casuísticas; nós estamos querendo buscar leis que 
atendam ao consenso_ dos diversos Partidos. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Nobre Senador Jutahy 
Magalhães, ao agradecer a V. Ex• pelo seu aparte, quero dizer ao eminente re-
presentante da Bahia que não duvido, um -instante sequer, da pureza das in
tenções de V. Ex• Eu não duvido que V. Ex•. efetivamente, queira encontrar o 
melhor caminho para este País, mas permita-me V. Ex• que eu manifeste aqui 
o meu receio. Em fa-ce dos exemplos do passado, esses receios não são infun
dados, eminente Senador. O receio é que a boa vontade e a pureza de propósi
tos de V. EX• estejam· sendo usadas, pura e simplesmente, para satisfazer oca-
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pricho dos homens que ocupam o poder neste País. Quantas vezesjâ tivemos 
oportunidade de ver, nesta Casa, eminentes Senadores da M3.1oria, homens 
em quem a Nação reconhece um carâter ilibado, homens da melhor formação 
democrática, e que aqui falando, inclusive tantas vezes em nome do Governo, 
juravam até por Zeus que o doveinO não pretendia fazer isto ou aquilo. E, às 
vezes, por ironia, nobre Senador J utahy Magalhães, não chegavam a passar 
48 horas e, constrangido, o Senado ouvia o niesmo Senador novamente falan':' 
do em nome do Governo pã.ra retratar-se das garantias dadas à Nação, pouco 
antes. 

O nobre Senador Agenor Maria lembra-me um episódio aqui ocorrido 
há alguns anos, quando o eminente Governador do Ceará, o Sr. Virgílio Tá
vora, respondia pela liderança do Governo e garantia solenemente, em nome 
do Governo, que não seria quebrado o monOpólio estatal do petróleo; e o fa
zia "inclusive rememorando as lutas heróicas que travara na juventude, os per
calços que enfrentara na defesa do monopólio estatal do petróleo; e o fazia in
vocando a autoridade moral do então Chefe do GOverno. -Não foram 48 ho
ras depois. nobre Senador Jutahy Magalhães, mas _no outro dia, o Chefe do 
Governo, por uma cadeia nacional de televisão,- anunciaVa a quebra do mo
nopólio estatal do petróleo, sem que o seu Líder aqui tivesse tido sequer co
nhecimento antecipado. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA) -~\'eja V. Ex•, eminente Senador, 
que estou com a razão quando digo que V. Ex• está falando muitO do passa~ 
do, esquecendo-se de que os tempos de hoje são bastante diferentes daqueles 
de então. 

O SR. LÁZARO llARBOZA (PMDB ..::.-GO)- Eminente Senador Ju
tahy Magalhães, se duvidávamos ... 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS-- BA)- ~.~-e-se nós fôssemos insistir a 
respeito, se foi qllebi-ado ou não o monopólio estatal, nós teríamos que discu
tir algumas teses jurídicas que não são unâniriles entre_ todos os membros des
ta CaSa. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- E a tarde de hoje não é 
para discutir o monopólio estatal do petróleo, que não existe; ê para discutir
se, eminente Senador pala Bahia, qual serão fogo, corno será feitõ o jogo eleiM 
tora! do anos que vem, de 1982. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Exatamente isso. 

O SR. LÁZAROBARBOZA (PMDB- GO)- Nas praças públicas de 
todo o País, jã nomes são apontados à consideração popular; campanhas elei
torais estão em curso, para as eleições de GoVernadores em 1982. Entretanto, 
não se sabe, até agora, de que maneira as eleições serão feitas. Haverâ a suble
genda? Ninguém sabe. V. Ex• não sabe; nós não sabemos; o Senado, como 
instituição, não sabe; ninguém sabe. Haverá v_inculação de votos, outro ins
trumento aí apregoado para cercear a vontade do eleitor? Ninguém sabe. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA) -:Mas é exatamente o que nós es
tamos buscando, Senador, 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB _::, GO) .,-Haverá o voto distri
tal? De que forma serão fixados oS distritos eleitorais?. Ninguém sabe. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Os estudos estão sendo feitos 
para dar as respostas, nobre Senador. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO)- Um comportamento 
como esse não honra nem mesmo a mais atrasada cubata africana e muito 
menos uma Nação corn 130 milhões de indivíduos como o Brasil. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Nós estamos buscando entendi
mentos entre os partidos. 

O SR. LÁZARO BARBZA (PMDB- GO)- Vou conceder o aparte a 
V. Ex', para que os nossos nobres pares possam ouvi-lo. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)...,... Nós estamos buscando entendi
mento entre os partidos --não hã nada mais democrático do que isso- para 
encontrar as respostas a essas perguntas e inda,gações g_ue V. ~x' está fazen
do, isso dentro de um tempo hábil, como foi diToaCJ.U( pelo nobre Senador 
Aloysio Chaves, ainda neste prímc:iro semestre.- - - -

O SR. LÁZARO BAR:SOZA (PMDB- GO)- Eminente Senador Ju
tahy Magalhães, V. Ex~' no seu último aparte, demonstra uma falta muito 
grande de convicção, até porque a própria história da tramitação deste proje
to não alicerça as palavras de V. Ex• Este prõjé"to _nã6 foi apreseniado a toque 
de caixa à consideração do Senado neste ano, no ComCçO de março, mas no 
mês de abril do ano passado. As palavras de V. Ex', efetivamente, não traze-m 
maior convicçãO. -- - -~~----+----- • 

Eu dizia, há poUCo, do comportamento iJ1explicãvel do Senador Bernar
dino Viana, que aindã na semana passada aprovava o regime de urgência 

para esse projeto- não sei se também a concordância de V. Ex•- quando jã 
se pretendia, seguramente- as peças do jogo já estavam montadas- jogar o 
projeto para o arquivo, para as calendaS "gregas, sem que a Comíssão de 
Constituição e- Justiça pudisse apreCiã-lo. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO)- Peço a V. Ex• que me 
permita em primeiro lugtir o-Uvir o nobre Senador Evelásio Vieira, Líder do 
PP, para em seguida ouvir o nobre Senador Humberto Lucena. Depois, ouvi· -
rei V. Ex' de novo, com o que ficarei muito honrado. 

Ouço V. Ex•, eminente Senador Evelã."sio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- O eminente Senador Jutahy Maga
lhães, _que é um homem sério, fez a afirmação de que o seu partido busca o 
aperfeiçoamento da legislação eleitoral para o melhor funcionamento do sis~ 
tema pluripartidário. ProVavelmente é a Posição do Senador Jutahy Maga
lhães; não é da maioria do seu partido, prorque se fosse da maioria do parti
do, deveríamos aprovar esse projeto nll70, de iniciatíva do Senador Humber
to Lucena, porque já seria um avanço nesse aPerfeiçoamento. Seria uma eta
pa vencida e partiríamos na busca de outras melhorias. outros aperfeiçoa
mentos, para termos desde jã as nornlas eleltorais para os próximos pleitos. 
Agora, gostaríamos que o Seriaâor Jutahy Magalhães, na hora da votação, 
permanecesse com esse seu propósito, com essa sua decisão. 

O SR_ LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Aliâs eminente Sena
dor Evelásio Vieira, a Casa efetivamente espera que o nobre Senador Jutahy 
Magalhães, em quem o· Senado se louva de ter um dos seus mais ilustres re
presentantes, dos seus mais ilustres membros. realmente mantenha esse seu 
posicionamento na hora da Votação, não apenas deste projeto, mas de tantos 
outros projetas de tão grande interesse para o País e que, quantas vezes, aca
bam tendo aqui uril enterro de 211 categoria. 

Ouço o nobre Senador pela Paraíba, autor do projeto. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Nobre Senador Lázaro Bar
boza, estou me lembrando do passado recente, quando se discutia, aqui, a 
possibilidade da extinção dos partidos pela violência de uma lei ordinária. O 
que se dizia, e o Sen-ador Abysio ChaVes à frente, era que aquilo era mera es
peculação e que ninguém estava cogitando disso. Depois, qUando se passou a 
falar das prorrogações de mandato, também era um Deus nos acuda: "'Por
que, absolutamente, não estamos pensando nisso, nem o PDS, isso ê um as
sunto de um Deputado, na Câmara, isoladamente". E, no final das contas, 
veio a extinção dos partidos e a prorrogação. Agora, está posta a questão da 
coligação partidária, e elas estão dizendo que o assunto está entregue à Co
missão Especial do PDS, que vai estudar por seis meses a matéria. Não tenha 
dúvida V. Ex• que, amanhã, -teremos tranqUilamente, a proibição 'das coli
gações partidárias, inclusive, porque há casos- especiais, como o caso do Parâ, 
onde não -se pretende, de maneira nenhuma, admitir a Coligação do PTB do 
Sr. Alacid NW].c:s com o PMDB do Sr. Jader Barbalho. E outros casos aí es
tão par ilustrar o panorama político brasileiro. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA)- Agora V. Ex• me permite o 
aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (l'MDB - GO) - 10 evidente, nobre Se
nador Humberto Lucena, que o comportamento aqui adotado, hoje, pela 
maioria, perdoem-me S. Ex•, é farisãico, farisáci'o, quando tantas vezes esse 
mesmo comportamento evidenciou o farisafsmo c: V. Ex• lembra aqui um epi
sódio que não é tão dístante, quando a Aliançã lfinovadora Nacional, que de 
tanto e de tanto manter esse comportamente de docilidade ao regime, acabou 
frustando-se completamente como Partido político e se suicidando ... 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Permite V. Ex• .um aparte, nobre 
Senador Lázaro Barboza? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (l'MDB - GO) - ... E ao suicidar-se, 
também cometeu um assassinato pa~a repetir, aqui, as palavras do nosso emi
nente Senador Pedr~ Simon, pelo Rio Grande do Sul: "Já é quase tradição, 
nestes últi~os 17 anos, dour(tr a pílula, apenas na arte solerte de enganar, 
para qUe, no-mon)ento exato, de forma até mesmo traiçoeira, venha o golpe:". 

-- Ouço o nobre Senador Agenor Maria. 

O Sr . .t'J.genor_ Maria (PMDB - RN) - Senador Lázaro Barboza, 
aperfeiçoam-se os projetes nas comissões técnicas do Congresso Nacional. 
Esse projeto se encontra tramitando, nestas comissões, hâ um ano. E o lugar 
apropriado para que sofra emendas. E o lugar apropriado para serem real
mente melhorados, mas não apresentam emendas. Não procuraram melhorar 
o p'rc;>jeto, ganhãiãm o tempo, protelaram, procrastinaram. E é de se perguu
tar: os projetes são melhoradOs nas comissõ~_ ~icas do Congresso Nacio
nal, ou lá no Poder E~ecutivo? Muito obriga~o a V. Ex•. 
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O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO) - Eminente Senador 
Agenor Maria, durante dois anos, tive a honra de privar, na Comissão de 
Constituição e Justiça, da presença do ilustre Senador pelo Parâ, Sr. Aloysio 
Chaves, cuja cultura jurídica, cujo talento acabei, há pouco, de proclamar e 
reconhecer. E tenho certeza de que, se S. Ex• tivesse debruçado, com o seu ta
lento, com a sua perspicácia de jurista, sobre o Projeto Humberto Lucena, 
durante um dia e não 365 dias, bastaria um dia do talento de S. Ex•, para que 
S. Ex•, como Relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, pu
desse, inclusive, aperfeiçoar o projeto e,· aí, então, defender o seu ponto de 
vista, as suas emendas ao projeto, perante este Plenário. 

Sem que isto constitua lima ofensa para· =o--eminente Senador pelo Parã, 
de cuja amizade tenho a honra de privar, quero crer, nobre Senador Agenor 
Maria, que o projeto Humberto Lucena não foi estudado, em hora alguma, 
por S. Ex• e nem por nenhum dos seus ilustres pares. 

Ouço-o eminente Seilador por Mato Grosso. 

O Sr. Gastão Müller (PP- MT) - Eu pediria a V. Ex• que primeiro 
concedesse o aparte ao nobre Senador Jutahy Magalhães que está esperando 
faz tempo. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Perdão, nobre Senador 
Jutahy Magalhães, quero ouvir V. Ex• mais uma vez. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Agradeço a gentileza do Sena
dor Gastão Müller. Eu não faria jamais, Senador Lázaro Barboza, o mau juí
zo que V. Ex• faz, com os nossos companheiros, a respeito da demora does
tudo de determinados assuntos, porque sei perfeitamente que V. Ex•s, com
ponentes da OposiçãO--nesta Casa, têm o maior interesse em todas as questões 
sociais que envolvem os trabalhadores brasileiros. Sei que V. Ex•s têm o 
maior intereSSe a respeito da questão da rotatividade da mão-de-obra; no en
tanto, eu tenho um projeto que estã hã um ano, numa comissão desta Casa, 
nas mãos de um Senador da Oposição, sem parecer. Então, vejam V. Ex•s 
que, às vezes, isso ocorre, eu não faria jamais o mau juízo de diZer que este Se
nador não tem interesse pelo assunto. Ele deve estar examinando a matéria 
para dar um parecer mais ajuizado, quer dizer, com maior estudo a respeito 
do problema, talvez, até, levantando as matérias que estejam em tramitação, 
nas duas Casas, para fazer a junção dessas matérias. Por isso, nobre Senador, 
não faço esse mau juízo que V. Ex• está fazendo dos meus companheiros. E 
nunca, Sr. Senador, coloque em termos- perdoe aqui a expressão- em ter
mos tão baixos, como foram colocados, aqui, que esse problema das coli
gações não teve andamento, com receio do que poderia ocorrer no Parã. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Eminente Senador Ju
tahy Magalhães, quero dizer a V. Ex' que, se alguém retém indevidamente um 
projeto de sua autoria durante um -ano; ... - · 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Não disse indevidamente. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- ... ou por esquecimen
to, porque também não posso crer que Um Senador detenha um projeto du
rante um ano, sem devolvê-lo à comissão oU sem estudã-lo por falta de tem
po. Eu queria perguntar a V. Ex•, se V. Ex•, como autor do projeto, jâ procu
rou esse colega, lembrando-o que esse projeto dorme em suas gavetas? Por
que, eminente Senador Jutahy Magalhães, confesso a V. Ex• que, às vezes, jã 
cheguei a ter ern minhas mãos 30 projetes para relatar, 12 de uma única co
missão, da Comissão de Constituição e Justiça, alguns deles efetivamente fi
caram em minhas mãos, durante certo tempo, e eu me recordo de um, da la
vra do meu eminente companheiro de Bancada, o Senador Adalberto Sena, 
que pretendia incluir um membro da diretoria do Banco da Amazônia no 
Conselho Monetário Nacional. 

Relatei o projeto no prazo devido, o projeto vai a plenário e foi aprova
do. Entretanto, logo depois, surge uma dúvida e, de comum acordo com o 
nobre Sr. Senador Adalberto Sena e com o então Presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça, o hoje Ministro Henrique de La Rocque, o projeto 
voltou-me às mãos para um reexame de parecer, a fim de evitar que o projeto 
fosse rejeitado na--casa. 

Acho que quando alguém tem um projeto em tramitação, escondido por 
mais de um ano, por mais de um tempo razoável, deve ir atrás dele. Se V. Ex• 
não fez isto, V. Ex• decai do direito de reclamar. Posso garantir a V. Ex• que 
em minhas mãos não estâ o projeto de V. Ex'. E, caso esteja, pode V. Ex• no
mear agora. 

O Sr. Jutah}' MªEalhães"( PDS- BA}- Não estou dizendo que está nas 
mãos de V. Ex'. E pode V. Ex' estar certo de que tenho os cartões de todos os 
projetas meus em andamento, com quem estã~, quais as Comissões por onde 
terão que passar e tenho pedido auxílio dos funcionários das diversas com'is
sões. 

O Sr. Gastão Mü//er (PP- MT)- Permite V. Ex•, um aparte, nobre Se
nador? (o sr. Presidnete faz soar a campainha). 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO) - Sr. Presidente, 
permita-me que ouça rap"idamente o Senador Gastão MUller, de Mato Gros
so e, em seguida, procurarei encerrar as considerações que venho de tecer, 

O Sr. Gastão Müllei (PP - MT) - Cedi o meu lugar para o aparte do 
Senador Jutahy Magalhães ... 

O SR. LÂZARO BARBOZA (PMDB- GO)- E é evidente que V. Ex• 
não pode ter decaído do direito de apartear, o que me constitui honra. 

O Sr. Gastão Mül/er(PP- MT)- Nobre Senador Lázaro Barboza, um 
dia desses li n' O Globo, se não me engano, uma delcaração de um homem ex
periente, muito experiente, acho que com 40 anos de vida parlamentar, que é 
o eminente Senador Nelson Carneiro. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Um dos luminares des
ta Casa. 

O Sr. Gastão Müller (PP- MT)- Quer dizer, lei proibindo coligação é 
estimular a clandestinidade, porque vai se fazer coligação com lei ou sem lei. 
E. pura infatilidade querer proibir coligação de fato. Pode não haver de direi
to, mas de fato hâ. Há um Senador de Mato Grosso, que é produto da coli
gação PMDB e uma ala da ARENA, e esta não foi feita de direito, mas o foi 
de fato. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- É como se pretender 
impedir o casamento de maiores de idade. 

O Sr. Gastão Müller (PP- MT)- Exatamente. De modo que a coli
gação proibida por lei é estimular a cladestinidade, porque os partidos o fa
rão, desde a área municipal até a federal, de acordo com as conveniências dos 
partidos na área, desde o distrito até o Governo Federal. De modo que não 
vejo onde que está a cabeça do PDS em não querer a coligação. Estão escon
dendo o leite, como se diz na gíria. Eles não querem a coligação. Mas, admiro 
que os -homens inteligentes, como o são, estejam pertubados pelo poder e ad
mitam que, por uma lei, vão proibir que, de fato, se façam coligações neste 
País inteiro, porque, na luta pela sobrevivência e pela conquista do poder, 
vale tudo, dentro da ética e da moral, penso eu. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO) -Agradeço o aparte de 
V. Ex•, que só reforça as consideraçõ_es que venho fazendo. 

E, Sr. Presidente, vou cumprir as determinações de V. Ex• e do Regimen
to, e encerrar o meu discurso, dizendo, finalmente, que é efetivamente de es
tranhar que um projeto de tamanha significação politica acabe tendo o desti
no que a Mesa se prepara para lhe dar sem que ele tenha sido examinado pela 
Comissão de Constituição e Justiça, porque por mais respeito que todos nós 
tenhamos, e temos, pelo nobre Relator do Projeto, o eminente Senador Ader
bal Jurema, que aqui representa muito bem o Estado de Pernambuco, ao 
relatá-lo, S. Ex• não externou o ponto de vista da Comissão de Constituição e 
Justiça. S. Ex' chegou, inclusive, a proclamar a juridicidade e a constitucionã
lidade da matéria, mas que, sob o sCti pOnto ae vista pessoal, apenas conside
rava o projeto inoportuno. 

Não pOdemos, Sr. Presidente, em silêncio, concordar que, nesta Casa, se 
continue a dar tratamento tão diverso entre as proposições do Governo, que 
interessam ao GovCrno, -e as proposições que nascem na Bancada da Ópo
sição, não como vontade da Oposição, mas, intetpretando os anseios maiores 
da sofrida Nação brasileira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador AffofiSO Camargo. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR. Para discutir. Sem revisão 
do orador) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Vamos nos ater menos no mérito do projeto do eminente Senador Hum
berto Lucena, para examinar, com os colegas, o problema do clima em que 
estamos iniciando o pretendido diálogo entre o Partido do Governo e os Par
tidos de Oposição. E vamos repetir aquilo que já dissemos, nesta Casa, hã 
poucos dias, referindo-nos a trechos do discurso inaUgural feito pelo Líder do 
Governo, Senador Nilo Coelho, que chamava a Casa ao diálogo. E dizíamos 
que estávamos prontos a dialogar, porque o diálogo ê: próprio da democracia. 

E, até hoje, observando tudo que ocorreu na sessão plenâria, poderíamos 
afirmar que, quem sabe, não estamos mais acostumados ao ambiente demo~ 
crático. Não hâ democracia sem diãlogo, mas não hã diãlogo sem uma preli
minar que se chama clima de canfiabilidade. E tudo que ocorreu nesta tarde, 
Sr. Presidente, demonstra que ãinda não-há, infelízmente, esse clima de coo
fiabilidade. 
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O requerimento de urgência, pedido por Líderes dos dois Partidos de 
Oposição, demonstra que não havia confianÇa de que esse prÓjeto sei:ia exa
minado na hora mais oportuna. 

Confesso que também pretendia- e pretendo- pedir urgência para um 
projeto de nossa autoria que visa disciplinar o instituto da sublegenda e que, 
desde agosto do ano passado, está tramitando nesta Casa. Por que, Sr. Presi
dente? Porque esse projeto que deveria ser examinado normalffiente, discuti
do na Comissão de Constituição e Justiça, não o foi 3té hoje. 

Então, o grande problema nosso é este apelo que deixo aqui nesta tarde. 
Infelizmente não contando mais com a presenÇa do eminente Senador Aloy
sio Chaves, que é uma presença fundamental neste plenário, quando se discu
te a reforma institucio-nal e a eleitoral, porque é Presidente da Comissão do 
PDS e, além dissO, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Natu
ralmente, S. Ex• deve ter tido motivos de força maior para se ausentar do ple
nário, mas gostaríamos que ele aqui estivesse, como também o Líder do Parti
do do Governo, Senador NTio Coelho, porque hã necessidade que se dialo
gue. 

E o que gostaríamos de dizer à Maioria é que não se podem colocar to
dos os problemas da Lei Partidária e da Lei Eleitoral no mesmo prisma, em 
termos de urgência. Há pontos que poderão ser discutidos daqui a dois ou 
três meses, mas há pontos fundamentais. Pof exemplo, o problema da coli
gação e da sublegenda são dispositivos que têm uma influênciá direta no mo
delo partidário que foi proposto, que é o modelo pluripartidário, porque, sem 
coligação e com sublegenda, o modelo pluriparidârio estará comprometido. 
Então, é um assunto que não pode ser colocado junto com vinculação devo
to, junto com distritão, distrital, que são dispositivos que poderão conviver 
tanto no bipartidarismo como no pluripartidarismo. 

Então, esta forma mais consciente, eu dífia; e mais--ãté- amistosa de uma 
melhor convivência é que gostaríamos de faZer neste momento. E gostaría
mos que esta Casa estivesse, inclusive, com todos õS Senadores porque são as~ 
suntos eminentemente pó líticos, são assuntos ~que Cabem a nós. E percebeinos 
que, realmente, hâ um descaso pela matéria, e esse descaso, até pela falta de 
presença, ninguém está acreditando em mais nada. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem, exatamente com relação a esse aSpecto da fala do orador. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Itamar Franco, pela ordem. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente: 

Com a permiSsão do õ-radOr e para que hão seja eu indelicado, nos ter
mos regimentais, formulo a seguinte questão de ordem: solicitaria a V. Ex• 
que mandasse acionar as campainhas a fim de verificar Se há quOrum Para a 
continuação da sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Se11do evidente a falta de núme
ro para o prosseguimento da sessão, esta Presidência acionarâ as campainhas 
convocando os Srs. Senadores ao plenário. (Pausa.) 

Persistindo a falta de quorum mínimo para o pr_psseguimentu dos traba
lhos, a matéria con:Stãnte do item 1 da Ordem do Dia fica sobrestada, bem 
como a apreciação dos demais itens da pauta. 

São ?S seguintes õs itens cuja aprecíação fica sobrestada 

2 

Votação, em turno -único~ do Projeto de RCSOIUção n9 172, de 1980 {apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.258, 
de 1980), que autoriza o GóvernO do EstadO- de Mil to Grosso do Stil a elevar 
em Cr$ I. 785.620.157,75 (um bilhão setecentos e oitenta e cinCO m-ilhões, seis
centos e vinte mil, cento e cinqUenta e sete cruzeiros e setenta e cinco centa
vos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.259 e 1.260, de 1980, das -Comissões: 
-de Constituiçãõ e Justiça, pela constituciOhalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, faVorável. 

3 

Votação, em turno único;-do Projeto deKesolução-ii9177, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como coD.clusão de seu Parecer n9 1.273, 
de 1980), que autOriza a PrCfeitura MunicipâJ de MOss6ró (RN) a elevar em 
Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze-milhões, quatrocentos e sessenta e 
quatro mil, seiscentos e cinqUenta e dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munici'pioS, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? I 78, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.277, 
de 1980), que autoriZa à Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a elevar 
em Crii 29.983._645,00 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e três mil e 
seiscentos e quarenta e cinco cruzeiros} o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob nos 1.278 e 1.279, de 1980, das Comissões: 
....... de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munic{pios, favorãvel. 

5 

Votação, em turno ú~nico, dO Projeto de Resolução·nq 179, de 1980 {apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.280, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a elevar 
em Cr$ 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta niil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.281 e 1.282, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municfpios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 180, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia cOmo conclusão de seu Parecer n9 1.283, 
de 1980), que au-todza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a elevar em 
Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pC:la Constitucio03.Iidade e juridicidade; e 
-de Mufiic{pios;- fãvorãvel. 

7 

VotaçãO, em turno único, do Projeto de Resolução n9 181, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.286, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em 
Cr$ 1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oit_o mil e cem cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça; pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favoi'âvel. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 182, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 1.289, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a ele
Var em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

9 

Votação, em turnn único, do Projeto de Resolução n9 183, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.292, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Mnnicipal de Campos Belos (GO) a elevar 
em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e noventa e cinco mil e cem cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Jusiiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

10 

Votação, em turno único, do-PrOjeto de -Resolução n9 184, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia corilo conclusão de seu Parecer n9 1.295, 
de 1980) que autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré (GO) a elevar em Cr$ 
767.700,00 (setecentos e sessenta e sere mil e setecentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida cOnsOlidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.296 e I.i97, de 1980, das Comissões: 
-de cOnstituição e iustiÇQ, pela conSiitucionalidclde e juridicidade; e 
-de Mwzidpios, favorável. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 189, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.310, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a elevar 
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em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos cruzei· 
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões: 
-de ConstituiÇâo e Justiça, pela constitucionalidade e juddicidade; e 
-de Municípios. favorâVel. 

12 

Votação, em turno úniCO, do Projeto de Resolução n9 194~ de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia-Cõiito Ccinclusão de seu Parecer n9 1.325, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a elevar em 
Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete bilhões, duzentos e sessenta e cinco mil e tre
zentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 
-de constituição e Justiç-a, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Município, TciVorãvel. 

13 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos 
termos do arL 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 
357, de 1979, do Senador Orestes Quércía, 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 Constituição -e JUStiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado _do Senador A der· 
bal Jurema. 

14 

Discussão, em turno_ único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n9 74, de 1981), do Projeto de Lei do Senado n9 
207, de 1979, do Senador Jorge Kalume, que autoriza o Ministério da Edu· 
cação e Cultura, através do Conselho Federal de Educação, a incluir, nos 
currículos dos estabelecimentos de ensino de J9 e 29 graus e superior, estudo 
sobre as vidas do coronel José Plácido de Castro e do Marechal-do-Ar Eduar
do Gomes. 

JS 

DiSCussão, em turrio único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n9 75, de 1981), do Projeto de Lei do Senado n9 
364, de 1979, do Senador Lomanto Júnior, que instituí o Dia Nacional do 
Psicólogo. 

16 

Discussão, em turno únicO, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n9 72, de 1981 ), do Projeto de Lei do Senado n9 
32, de 1980, do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre preferência a 
posseiros na alienação de terras da União. 

17 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer nq 80, de 1981) do Projeto de Resolução n\' 15, de 
1981, que suspende a execução do Decreto n9 196, de 12 de novembro de 
1975, do Múnicípio do Rio de Janeiro, que cria a tarifa básica de limpeza ur
bana e dispõe sobre a sua cobrança. 

18 

DiscusSâO~m turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n9 83, de 1981), do Projeto de Resolução n9 16, de 
1981, suspendendo a execução do Decreto n'7.702, de 20 de outubro de 1971, 
do Estado do Pará, que declara de utilidade pública, para fins de desapro· 
priação, oS im6veis que menciOna. 

19 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 170, de 
1980, do Senador Orestes Quércia, que altera a redação do art. 69 da Lei Or
gânica dos Partidos Políticos, instituída pela Lei n9 5~682, de 21 de julho de 
1971, e alterada pela Lei no 6.767, de 20 de dezembro de 1979, tendo 

PARECER, sob no 84, de 1981, da Comissão: 
-de Redação, oferecendo a redação do vencido. 
O SR, PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Designo para a sessão ordinãria 

de amanhã a seguinte_ 

ORDEM DO DIA 

I 
PROJETO DE LEI DO SENADO NO 70, DE 1980 

(Em regime de urgência- art. 371, ••c", do Regimento Interno) 
Projeto de Lei do Senado n' 70, de 1980, do Senador Humberto Lucena, 

que dispõe sObre coligação partidáríã., e dá outras providências, tendo pare-

cer oral, da ComisSão de Constituição- e Justiça, pela constitucionalidade, ju· 
ridicidade e, no mérito, pela rejeição. 

2 

Votação, em turno único (apreciação preliminar da constituciorialidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do senado 
n9 305, de 1977·Complementar, do Senador Itamar Franco, que dá nova re
dação aos parâgrafos 29, 3'?, 49 e 59, e acrescenta parágrafos (antigos e novos) 
à Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributãrio Nacional), tendo 

PARECERES, sob nOs 222 e 1.233, de 1979, e 1.013, de 1980, da Comis-
são: 

-de Constituição e Justiça, /P pronunciamento- pela inconstitucionali· 
dade, com voto vencido doS Senadores Tancredo Neves, Cunha Lima, Hugo 
Ramos e Amaral Furlan; 2P pronunciamento - (reexame solicitado em ple· 
nário), ratificando seu parecer anterior; e 

3'~ pronunciamento - (reeX.ame solicitado em plenário), mantendo seus 
pareceres anteriores, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha 
Lima. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nli' 172, de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.258, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a elevar 
em CrS 1.785.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, 
seiscentos e vinte mil, cento e cinqUenta e sete cruzeiros e setenta e cinco cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.259 e 1.260, de 1980, das Comissões: 
-de Constituiç-ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 177, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.273, 
de 1980), que aú.tóriza a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) -a elevar Cin 
CrS 315.464.652,36 (trezentos e quinze rriilhões, quatrocentos e sessenta e 
quatro mil, seiscentos e cüiqaenta e dois cntzeiros e trinta e seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
--de Mwlidpios, favorável. 

s 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 178, de 1980 (apre· 

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.277, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a elevar 
em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e três mil e 
seiscentos e quarenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolida· 
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.278 e 1.279, de 1980, das Comissões: 
- de Constituiç-ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, faVorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nq 179, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão. de seu Parecer n9 1.280, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (Sq a elevar 
em Cr$ 1.530.000,00 (um millião, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.281 e 1.282, de 1980, das Comissões: 
- de Constituíção e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorâvel. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 180, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 ~ .283, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura MuniCipal de Araripina (PE) a elevar em 
Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida conSOlidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiç-a, pela constitucionalidade e jurididdade; e 
-de MunicípioS, f8.VorâVel. 

8 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9181, de 1980 (apre· 

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1,286, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em Cr$ 
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1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e qUarenta e oito mil e cem cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, tei.tdo 

PARECERES, sob nos 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição ·e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorâvel. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 182, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.289, 
de 1980), que autOriza a Prefeitura Munícipal de Campina Grande (PB) a ele
var em Cr$ 23.600.000~00 (vinte e três milhões e seiscentos mil cruzeiros) -o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

lO 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 183, de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.292, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos (GO) a elevar 
em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e noventa e ciiic-õ--mu e cem cruzeiros) o mon~ 
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição- e JUSiiça, pela constitucionalidade e juridicitlade; e 
- de Municípios, fa"VOfâvel. 

11 

Votação, em turno úniCO, do Projeto de Resoluçção n9 184, de 1980 (a~ 
presentado pela Comissão de Economia como conclusão_ de seu Parecer n9 
1.295, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré (GQ) a elevàr 
em Cr$ 767.700,00 (setecentos e sessenta e-sete mil e setecentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição i! Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favói'ãvel. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 189, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.J10t 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a elevar 
em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos cruzei~ 
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.311 e 1.312, de 1980, das Comfssões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucioiialidade e juridicidade; e 
--de Munidpios. favorável. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 194, de 1980 (apre
sentado pela ComiSsão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.325, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a elevar em 
Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e tre
zentos cruzeiros) o montante __ de sua dívida consolidada, tendo_ 

PARECERES, sob n•s 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 
- de Constiluição e Justiçci, pela constituciorialidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

14 

Votação, em primeiro turno (apreciaÇão preliminar dajuridicidade, nos 
termos do art. 296 d_o _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 no 1.006, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiçã, pela irijUfidicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Adçr~ 
bal Jurema. 

15 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer no 74, de 1981) do Projeto de Lei do Senado no 
207, de 1979, do Senador Jorge Kalume, que autoriza o Ministério da Edu
cação e Cultura, atraVés do Conselho Federal de Educação, a incluir, nos 
currículos dos estabelecimentos de ensino de 19 e 29 graus e superior, estudo 
sobre as vida. do Coronel José Plãcido _de. Castro e d<> Marechal-do-Ar 
Eduardo Gomes. 

1/ 
Discussão, em turno único, da.Redação Final(oferecida pela Comissão 

de Redação em seu Parecer no 75, de 1981) do Projeto de Lei do Senado n' 

354, de 1979, do Senador Lomanto Júniár, -que institui o Dia Nacional do 
Psicólogo. 

17 

Discussão, em turno únicõ, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n9 7_2, de 19&1) do Projeto de Lei do Senado n9 32, 
de 1980, do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre preferência a pos~ 
seiros na alienaçã-o de t~rras da União. 

18 

DiScussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comíssão 
de Redação em seu Parecer n9 80, de 1981) do Projeto de Res_olução n915, de 
1981, que suspende a execução do Decreto n9 196, de 12 de novembro de 
1975~ do Municí:P"iO âo Rio de Janeiro, que cria a tarifa básica de limpeza ur~ 
bana e dfS:Põê sobre a sua cobrança. -

19 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n9 83, de 1981) do Projeto de Resolução n9 16, de 
1981, suspendendo_ a execução do Decreto n9 7.702, de 20 de outubro de 1971, 
do Estado do Parã, que declara de utilidade pública, para fins d_e desapro-
priação, os iinóVeis que menciona. -

20 

Discussão. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 45, de 1980 
(n9 I. 761/79, na Casa de origem), que regulamenta o exercício da profissão de 
superviSor educacional, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob nos 91 a 93, de 1981, das Comissões: 
- de_ Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, f&vorável; 
-de Educação e Cultura, favorável, com Emenda que apresenta de n9 1~ 

CEC;e . 
-de Legislação Social, favorável ao Projeto e à Emenda da ComiSsão de 

Educação e Cultura. 

21 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 303, de 1979-
DF, que institui a taxa de limpeza pública no Distrito Federal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 710 a 712 e 1.029 a 1.031, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça -JP pronunciamento: pela constitucionalida

de e juridicidade; 
2P pronunciamento: (reexame solicitado em plenârio), favorâvel, com 

Emenda n"' 3~CCJ, que apresenta; 
JP pronunciamento: (prestando esclarecimento solicitado pela Comissão 

do Distrito Federal); 
- do _D_istri!o federal- }P pronunciamento: favorável, nos termos das 

Emendas de n9s l e 2-DF, que apresenta, com voto vencido, em separado, do 
Senador Itamar Franco; 

2P pronunciamento: favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão de 
C9nstituição e Justiça; e 

-de Finanças, favorável ao Projeto e às emendas da ComisSão do Dis
tritO Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso-Camargo e José Ri:. 
cha. 

22 

DiScUssão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 170, de 
1980, do Senador Orestes Quércia, que altera a fedação do art. 69 da Lei Or~ 
gâriica dos Partidos Políticos, instituída pela Lei n9 5.682, de 21 de julho de 
1971, e alterada pela Lei no 6.767, de 20 de dezembro de 1979, tendo 

PARECER, sob n' 84, de 1981, da Comíssão: 
--de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

DiScussão~ em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando disPositivo da 
Lei o9 3:8"07, 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 Conslitlitção e -Justiça_, pela inc~nsti_tucionalidade. 

24 

DiScussão, em primeiro turno (aprecíação preliminar da constítucionalí~ 
dade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje-
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lumes de consumo de medicamentos e, inexplicavelmente, também aumen
tam as doenças e aumenta a procura dos se_rviços assistenciais. Donde se con
clui que não se trata tanto de um problema apenas assistencial-médico, mas 
de um problema relacionado com_o projeto de civilização escolhido pelo País 
em 64. 

Por tudo isto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Igreja, através da CNBB, 
não faz uma campanha cm abstrato. Ela sabe, por sua longa vivência com ou
tros problemas da população marginalizada do País, que o problema de saú
de, no Brasil, é um problema de justiça social e, centralmente, um problema 
de redistribuição de renda. Ela sabe que existe aí um modelo econômico glo
bal voltado para o_ privilégio de alguns e a marginalização de muitos, respon
sável não apenas por nossos péssimos níveis sanitários, mas também pela pe
núria do home-m bra::,,:=iro, no acesso aos demais bens da cultura. 

~o que d: ~.por exemplo, v t ~·- ~r catoiico Pe. Charboneau, em colu-
na na Folha de S. Paulo, de_S-3-8' · 

Quaudo existem tant: .> e tantas doenças, é porque as próprias 
estruum:: --~o ta_mbém doentias, enfermas, e a situação exige cor
retivos incisivos." 

Ao político, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a problemática social deve 
interessar sob a luz de seus variados indicadores. Sem dúvida, o aspecto da in
justiça social é d_e~rmLnante para a rãpida desagrega_ç~o dos níveis de saúde 
da população no País. Não podemos desejar que alguém consiga desenvolver 
o heroísmo de ser hígido numa sociedade em que os alimentos, além de caros, 
estão envenenados pela cobiça dos que querem estocar para manter preços. 
Por isto, os alimentos que se decomporiam por falta de utilização em tempo 
hâbil são contidos por estabilizaotes, que, embora mantenham o aspecto ex
terior de sanidade, não impedem o processo interno de decomposição, mas o 
absorvem ou esterilizam. E, para manter intoc-ável o objetivo_ de lucro ind\IS
trial, o c-onsumidor tem acesso a um alimento desenergizado - senão tóxiCo 
- encarecido pelas técnicas industriais e peJo p-róp-rio mecanismo de estoca
gero indefinida. 

Não podemos desejar o mesmo heroísmo de alguêm que, não tendo onde 
morar, permaneça sujeito as inteinpéries, como nãõ podemos esperá-lo de 
quem desconheça normas de higiene, por não ter tido acesso à informação ne
cessária. 

Já disse alguêm que um preso improdutivo em penitenciária, sem preo
cupações de família a atender, como pagar aluguel, comprar remédios, comi
da e roupa ou pagar transporte, custa ao Estado, por mês, muito mais que o 
salário mínimo, apenaS-no custõ_de sua manutenção. 

Como, pois, esperar que o indivíduo assoberbado por todas essas obri
gações, submetido à exploração·de salários míilimos irrisórios pOssa perma
necer hígido, mesmo que não lhe falte a receita ou o remédio, se as tensões 
psicológicas de sua situação existencial o·assaltãm permanentemente, não lhe 
dando descanso mesmo nos pesadelos, quando adormece? 

E qUe dizer dos subempregados, dos que ganham por tarefa ou por ser
viçO eventual? E que dizer dos desempregaods, que não ganham nada? 

Mas não é -este o único problema; irifelizmente. Sob o aspecto técnico
científico, inúrrierás doenças exigem prevenção inteligente, provida por pro
fissionais preparados para esse fim. Uma sociedade sem grandes disfunções 
sociais não poderia dispensar uma estrutura de prevenção de endemias, ga
rantindo a pureza dos alimentos, a defesa da ecologia, a realização de obras 
de proteção ambiental e de engenharia sanitária, QOroo usinas de lixo, redes 
de esgoto e de distribuição de água, assim como a realização de vacinação re~ 
guiar. Também sob esse aspecto o Bra_sjl é_uma ilha de incompetência, pois 
enquanto o orçamento do INPS, para tratamento e recuperação de doentes, é 
de 150 bilhões, e se complementa com taxa-ção direta sobre o usuário, o do 
Ministério da Saúde, voltado para as medidas preventivas, é de 11 bilhões, 
que se consomem, não raro, no financiamento da própria burocracia. 

Não admira, pois, que ó texto base da CNBB para a Campanha da Fra-
ternidade constate: · 

.. As precárias condições de saúde da maioria do povo brasileiro 
constituem problema alarmante. Acumulam~se estatísticas que o 
comprovam. Os peritos são quase todos concordes em afirmar que, 
a partir dos anos 60, o nível de vida e saúde vem decaindo entre nós. 
Caem os.- níveis nutricionais, deterioram-se as condições de sane
maento básico e cresce a poluição ambientai e sonora, aumentando, 
por isso, a mortalidade infantil: as doenças endémicas, os acidentes 
de trabalho, as doenças mentais. A situação chega a assustar aos 
mais ardorosos defens_ores da política em vigor." 

Mas é sob o aspecto administrativo dos fundos assistenciais que se en
contram as maiores distorções do sistema, pois agravando um quadro sani-

tário a que, além de faltarem medidas preventivas, faltam também condições 
dignas de existência para a grandt: maioria da população; o sistema assisten
cíal não poderia ser apenas uma agência de repasse de recursos do trabalha
dor para alguns capitalistas da exploração dos serviços médicos, assim como 
ponto de apoio para os laboratórios farmacêuticos niultinacionais e os fabrí
cantes ou importadores de instrumentos cirúrgicos e equipamentos hospitala~ 
res. Porém, muito- ·maiS -que ísto, a- ü1stituição previdenciâria brasileira 
tornou-se a patrocinadora do surgimento de uma nova classe de interme
díáiíos, à qual forn-ece capitais, subvenções e incentivos, clientes, assistência 
técnica e coberturajurfdica ou legislativa para explorar estudantes de medici
na através do estágio e da residência e possibilitar a proletarização do restan
te da classe, através de convênios e outras medidas de _socorro e cobertura do 
patronato médico. 

Em decorrênciii disto tudo, o ensino médico degenerou-se em função das 
necessidades do mercado, formando, ao invés de pesquisadores ou generalis
tas de nível superior, apenas uma massa crítica de profíssionasi com habili
tação técnica apenas suficiente para ser a iOtéfp"rete ou intermediária da polí
tica de vendas do chamado .. complexo industrial médico-farmacêutico", em 
que a classe perdeu sua característica e perSpectiva liberal e, por via de conse
qUência, sua dign-idade corno parte das classes dirigeiltes da sociedade. 

Por tudo isto, o trabalho do médico foi-reduzido à função de controlador 
da qualtdade da mão-de-obra das empresas, quando não de simples repressor 
de tensões, através do dopping ou do encarceramento hospitalar de eventuais 
descontentes. E concentrados nas grandes cidades, como decorrência da pró
pria concentração econômica de todo o siStema, os médicos se tornaram com
petidores entre si, perrnitidno ao sistema retomar regularmente, pelo desem

-prego ou ameaça de rotatividade, aquilo que eventualmente cede em campa
nhas reivindicatórias da classe. 

Eis por que, ainda com muita compreensão das variáveis do problema, o 
documento da CNBB constata: 

"A política ofiCial de saúde fomenta a comercialização da Me
diciria, ao ocust~ar predOminanú!mente- em prejuízo -de ações pre
ventivas - a compra de sofistic·ados serviços médico-hospitalares, 
oferecidos por grupos empresariais cujo fim primeiro é_ o lucro". 

A par de todos esses aspectos interdependentes, uma degeneração quali
tativa-deve ter acontecido a nível doutrinário ou filosófico em torno de tal 
modelo assistenciãl-médico. 

Do contrário, como explicar o fracasso de um sistema científico que con- -
seguiu desenvolver algumas terapias de comprovada eficiência, como a dos 
antibióticos, dos analgésicos, das vitaminas, dos psicotrópicos, dos vaso
dilatadores, dos hormônios etc., no surgimento de tantas formas alternativas 
de medicina, que expressam a crescente perda de credibilidade do complexo 
cultural médico-sanitário? . 

E que vivemos sob a ótica de uma medicina de supressão e reposição, 
que parece desprezar o ser humano como unidade integrada de sentimentos e 
aspirações e, por istq mesmo, propõe soluções estáticas de suplementação ou 
a-nulação-de reações químicas, de extração de órgãos ou colocação de apêndi
ces mecânicos, como ·se o homem fosse SimPles máquina de reações automáti
cas. Sob a égide da economia de mercado, é uma ciência que, de permeio com 
seu fiio interesse comércio-industrial, não vé pessoas em harinonia dialêtica 
com a natureza e a sociedade, mas entidades coisificadas, no duali*n.o do 
"produtor-consumidor", que mede as pessoas pela capacidade de comprar ou 
não comprar, pagar ou não pagar, produzir ou não produzir. 

Daí por que tanto se clama contra a qualidade da formação de mão-de
obra especializada no setor saúde, com uma depressão que já começa a conta~ 
minar a própria classe, levando-a, juntamente com os odontólogos, a incluir 
entre suas reivindicações o fechamento das escolas ''de má qualidade". 

Ainda aí é a ideologia da economia de mercado que, infiltrando-se na 
consciência de alguns setores intelectualizados do sistema, como a classe mé
dica ou a classe odontológica, deforma sua concepção do mundo a tal nível 
de reacionarisrno. ~evidente que nenhuma postura progressista pode concor
dar com o fechamento de escolas, especialmente num país.' como o Brasil, 
onde um projeto de civilização e mesmo a identidade nacional ainda não es
tão claramente definidos. Na verdade, embora o problema da assistência não 
coloque, de imediato, o problema dos recursos humanos - como dissemos 
no início desse discurso que estão é mal distribuídos tanto funcional quanto 
geograficamente, precisamos ainda de mais médicos, mais farmacêuticos, 
mais biomédicos, mais nutricionistas, mais engenheiros, mais educadores e
especialmente - odontólogos, se quisermos corrigir a vergonha sanitária em 
que vive este país. E aqui nos é impossível deixar de citar cifras, porque certas 
comparações podem bem esclarecer o ponto que queremos frisar com este im
portante e fundamental raciocínio. 
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QUADRO I 

Relação habitante/leito e habitante/médico em correlação com a renda 
"rt:r capita", a expectativa de vida e a mortalidade infantil-1979 (Almanaque 
da Abril). 

Renda p/ Expect. Morta]i- hab/ hab/ 
País c.tjlita de vida dade inf. leito médico 

(USS)bilh. 

AI. Oriental 4.!81 74 14 92 538 
Arábia Saudita 4.458 42 152 968 2.485 
\rgêlia 937 50 S6 356 8.!92: 

·rt~r·-;'la 868 70 63- 176 479 
P":ASJL 1.269 61 170 254 1.825 
Canadá 7.908 76 15 109 584 
Cuba 388 67 - 27 234 1.121 
Egito 550 53 101 469 1.516 
Espanha 2.836 -69 10 190 673 
EEUU 8.715 71 14 !52 622 
Iraque 1.200 52 -33 480 2.470 
Iugoslávia 1.308 - 70 40 167 687 

pilo 6.718 76 9 1& 868 
URSS 2.750 74 27 85 347 

I) Não se-computou o pesso-al paramédiCo. 
2) O Brasil, com 170, tem a maior faixa de mortalidade infantil; próximo 

dele, na relação, apenas a Arábia Saudita e Egifo. -
31 Países de renda bem menor, i.,;;_)o-:"iO Argélia, que tem 2/3, tem mortali

dade infantil abaixo da metade. A Argentina tem dados próximos aos da Ar
gélia. Com rendi ígual, o IraqUe tem 6 vezes menos iUOiúliidade infantil, ras
t,.eado pela Iugoslávia. Mas a Argélia tem 4 vezes menos médicos por habi
tante. 

4) Japão e Espanha têm os mais baixos níveis de mortalidade infantil. 
Embnfri a renda japonesa seja o dobro da espanhola, o ri-ú-mero de médicos 
~Jl't hao1tantes é próximo e correspofide ao dobro de médicos do Brasil por 
h~;.bitante. 

5) Japão, URSS e Alemanha 0riental UdcTã:n; ·Kpcctativa de vida, com 
'-6 e 74 anos respectivamente. O nUmero de médicos rr,r habitant..:: por médi
. -.>scila entre 868_(Japão) e 347 (URSS), ficando a Alemanha Oriental com o 
número médio de 538. 584 hab/méd. é também a média canadense, com uma 
espectativa de vida igual a 76 anos. -

6) Entre 69, 70 e 71, respectivamente, estão Espanha, Iugoslávia, Argen
.;na e EEUU, com 673, 687, 479 e 622 habjmêd. 

7) As mais baixas expectativas de vidéi, em ordem cresCente, 42, 50, 52 e 
53, respectivamente, estão com Arábia Saudita, Argélia: Iraque e Egito, com 
relação habjmédico de 2.485, 8.192, 2.470 e L500. Donde se deduz que oBra
sil ainda tem 3 vezes menos médicos do que o necessário para alcançar os 
níveis mais gerais de bom desempenho eri:t expectativa de vida. 

8-que ocorre, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que as escolas de medici
na, farmácia, odontologia, nutrição etc., eS"tào Voltadas para a coritinuidade 
do modelo e, por isto mesmo, estão formãrido irião-de-obra condizente com 
tais necessidades de mercado. Se temoS um aPànito de diagnóstiCo altamente 
tecnificado, por um lado, e uma terapêutica centrada, exclusivamente, no vo
lume de produção da indústria famacêutica, que precisa colocar os seus esto
ques, os profissiónais foi'nüiâcis por escolas 'que aderem a tal modelo sanitário 
terão, forçosamente, de ser intérpretes de gráficos, piojeçõeS, taxas biológicas 
e estatísticas etc., assim como dos bulários de tais laboratórios, razão pela 
qual ficam sem tempo ou currículo para se ocuparem dos aspectos humanos 
do atendimento. 

E evidente que o mesmo se aplica ao problema da interiorização do aten· 
dimento médico. Num meio rural ex_cessivamente pobre, p-orqoe marcado por 
secular dominação latifundiária, é maí.S fácial trazer à cidade os poucos 
membros das classes privilegiadas, que levar toda essa estrutura de computa
dores, circuitos fechados, técnicas radiográficas, cardiográficas, encefalográ~ 
ficas ou outras a tão pobres regiões, Onde o groSso da população não tem o 
mínimo, muitas veieS-·para a própria subsistência, além de ser um elemento 
tardio da previdência, porque não tem, ainda, os mínimos direitos sociais 
conferidos ao trabalhador urbano. 

Isto propõe, Sr. Presidente e Srs. Seriadores, o problemas da reforma 
agrária, que gost!lrfamos de discutir noutra oportunidade, para não nos des-

viarmos do assunto saúde, já de si abrangente e, por isto mesmo, inesgotável 
em rudes os seus indiCtiâores, num único discurso. A esse respeito iest8~nos 
dizer da nossa profunda convicção de que nenhum problema crónico de 
probreza, doença, incultura ou dependência serâ resolvido neste pafs enquan~ 
to_ não dividirmos a terra, aumentando o número de seus proprietários. 

Esta condicionante da saúde, porém, não esgotam o tema da falência do 
modelo assistencial~ médico, que envolve interesses e aspectos outros, corno o 
da medicina de comunidade, do Prev-Saúde, da Socialização da Medicina, da 
Central de Medicamento, de outras formas de mediciria alternativa, da uni
versaliza_ç~o do :;ttendimento odontológico e até mesmo alguns asp-ectos se
cund-ários, como o doS remédios proibidos no exterior, a discussão do aborto, 
do contrai~ de natalidade e do planejamento familiar, sobre os quais temos 
opinião definida e viremos a esta tribuna discutir oportunamente. 

Hoje, porém, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a par de discorrer sobre os 
problemas emergenciais da saúde, como proposto pela Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil, na. Campanha da Fraternidade, c_omunicamos à Casa e 
à Nação que, como Presidente da Comissão d"' Saúde do Senado Federal, a 
exemplo do que realizamos na Câmara dos Deputados em 1973, pretendemos 
efetuar, em setembro do corrente ano, o ull Simpósio Nacional de Assistên
cia Médico~Previdenciâria''. 

Naquela ocasião, Sr. Presidente, em que havia semelhante perplexidade 
em_ torno das modificações então acumuladas no setor médico-assistencial e 
preventivo por caUsa das modificações introduzidas com o esforço de indus
_trialilaCão do país, o .. 1 Simpósio Nacional de Assistência Médíco
Previden_ciãria" se constituiu rio foco de reOrientação da classe ·médica e das 
autoridades sanitárias, fazendo circular e harmonizar idéias então dispersas 
que se tornaram centro- das preocupações da nacionalidade por todo esse 
petíodo. Daquele conclave participaram sindicatos e associações médicas de 
quase todo o Brasil, assim como estudantes de medicina, trabalhadores sindi
'cãlizados, instituições úe prestação de serviço, políticos, autoridades federais, 
estaduais, municipais e autárquicas, bem como membros estrangeiros de sis
temas socializados como o belga ou privatizados como o norte-americano 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB -SC) - Pois não. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Não desejava que V. Ex• en
cerrasse o seu brilhante pronunciamento sem as congratulações da nossa 
Bancada. V. Ex• está hoje, com as pafavras que profere dessa tribuna. fazen
do uma definição exata dos princípios fundamentais que devem nortear 'o 
profeto alternativo da Üposição no c3mpo da Saúde Pública. Por conseguin~ 
te, merece receber, neste instante, o nosso aplauso e o nosso incentivo Para 
que prossiga na sua nobre tarefa de presidir, com a competência que todos lhe 
reconhecemos, a Comissão de Saúde do Senado Federal. 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB- SC)- Incorporo o aparte de V. 
Ex', lamentando que as contribuições que a sociedade brasileira vem ofere
cendo ao Governo, como saída para a crise geral que a Nação atravessa, não 
sejam ouvidas e acatadas. Ú iempo me impede de traZer ao conhecimento da 
Casa esse Seminário realizado no Rio de Janeiro, sob os auspícios do Institu
to Brasileiro de Análise Sociais e Económicos, onde é dissecada a vida sani
tária do País e onde as propostas claras, nítidas, capazes de tirar a assistência 
médica do.atoleiro em que essa política errada, errónea do Governo, implan
tada em 1964, vem. mantendo e que, infelizmente, não tem sensibilizado os 
responsãveis pela assistência mêdica brasileira. 

Mas voltando ao"' I Simpósio Nacional de Assistência médico
PrevidencüÚia, ess_e Simpósio, teve, -como resultado imediato, i criação do 
Ministério da Previdêncíá. e Assistência Social, além de oito recomendações 
sobre a inclusão da odontologia nos sistemas assistenciais sobre a centrali~ 
zação dos fundos previdenciários e sobre a criação de um seguro-saúde esta
tal, universal e compulsório. A partir das discussões aí realizadas, inúmeros 
outros problemas sanitáriOs foram colocados no centro das preocupações da 
inteligência nacional, como o combate à BEM - F AM, a defesa da Central 
de Medicamentos, a denúncia dos medicamentos proibidos no exterior e co
mercializados no Brasil etc. 

·No Simpósio que pretendemos realizar em setembro próximci, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, estamos certos de que a afluência da classe médica, 
dos estudantes de medicina, doS piamo tores dos serviços assístenciais público 
e privado, dos trabalhadores em geral e da importante participação da Igreja, 
através de representantes das Comunidades Eclesiais de Base e da CNBB tra
rão à tona soluções e dados de conscientização mais efetivos para a profunda 
transformaçãó de_ qualidade que a realidade sanitária do país estâ a exigir. 

Ê esta Sr. Presidente, a contribuição--que pretendia trazer, rapidamente, 
na tarde de hoje, com a convicção de que o Sr. Ministro da Previdência Social 
e o Sr. Mjnistro da Saúde têm consciência de que não haverâ meias medidas 
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capazes de permitir a continuação dessa política oficial do Governo, que im
plica em, cada vez mais, maiores recursos não compatíveis com a melhoria do 
quadro médico-sanltãrio do país. E que ousem, ousem se despegarem em es
pecial o Ministro da Previdência social, dos seus compromissos político
partidãrios que estão comprometendo a sua gestão à frente da Previdência 
Social, e também Sr. Ministro da Saúde, Waldyr Arcoverde, talvez mais 
sensível, verdadeiramente, porque médico e não vinculado a quadros 
político-paftidârios, encontrem maior reSSOnância do que aqui acabo de afir
mar, e que o País caminhe, finalmente, para uma política nacional de saúde, 
consentânea com os interesses miares da População. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÁSIO VIEI
RA NA SESSÃO DE 3.4.81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC U o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Entre 1974 e 1980, o ritmo de crescimento econômicO médio da econo
mia brasileira foT da ordem de 7% ao ano. 

Uma taxa desse nível de elevação na totalidade de bens e serviços postos 
à disposição da população brasileira seria louvâvel caso outra fosse, em pri
meiro lugar, a repartição da riqueza produzida na nossa sociedade. 

Além disso, o clima econômico íiite"rno, agravado por crescente depen
dência ao exterior, no qual se conseguiu manter esse ritmo de crescimento, 
não satisfez e não satisfaz as aspirações de melhores padrões de bem-estar 
acalentadas pelos que a cada dia produzem essa riqueza. 

O clima de insegurança afeta pessoas- e atividades. 
De um lado, o processo inflacionârio facilita a reconcentração de rendas. 
Por outro lado, ou como conseqUência, indícios veementes apontam no 

sentido de demonstrar que os mecanismos internos de formação de poupança 
não estão cumprindo eficientemente o seu- papel. 

Em fevereiro de 1980, a ievista .. Conjuntura Económica", da Fundação 
Getúlio Vargas, baseada nos dados das Contas Nacionais, advertiu para a 
crescente participação dos recursos externos na formação de capital em nosso 
País, frente ao estreitamento das proporções das poupanças privada e do seM 
tor público. -

Enquanto no peíodo 1969-70 a 1973-74 a poupança privada (pessoas e 
empresas) crescia 16,1% em termos reais e o setor público 12,3%, entre 1973-
74 e 1977~78 hã um a queda acentuada- as pessoas e empresas pouparam a 
cada ano apenas 0,03%, enquãnto o setor pUblico apresentou uma taxa nega
tiva (-5%). 

A opção então proposta foi, logo no mês de maio, aceita pelo Ministro 
Delfim Netto, na Escola Superior-de Guerra, nos seguintes termos: 

.. Temos de fazer o consumo crescer a uma taxa menor do que 
cresce o nível de renda." 

Isto vem a ser o seguinte, ainda segundo o Professor Delfim Netto: 

"Temos que organizar u-ma política eCOnôiillca pela qual a taxa 
de crescimento do consumo seja menor do que a taxa de crescimen
to das exportações". (Manter o Desenvolvimento e reduzir a De
pendência Externa, pãg. 9) 

Sr. Presidente, 
Consumir menOs, no caso, não significa apenas poupar mais, para incen

tivar o investimento interno. 
Na situação atual da economia brasileira, consumir menos é o caminho 

mais curto para exportar mais. 
O apelo ao depósito em caderneta de poupança, hoje reeditado, se inclui 

nessa estratégia. 
Apoiado numa pura ilusão monetária (a rentabilidade, contando os ju

ros, de 20,6% _no trimestre, não compensa a inflação dos três meses finais de 
1980, que foi de 22,5), esse apelo objetiva atrair recursos para um tipo de apli
cação cujos efeitos económicos sã_o grandemente discutíveis. 

Sugestionados pela propaganda, não são poucos os que deixam de reali
zar investimentos produtivos para entesourar sob a forma de cadernetas de 
poupança. 

Os resultados disso aparecem em determinados setores, que sofrem que
da de atividade e portanto deixam de ser atrativos em termos de rentabilida
de. 

Enquanto o consumidor brasileiro é levado a poupar e desfrutar menos 
no futuro, o Orçamento Monetãrio de 1981 estabeleceu que 100 bilhões de 
cruzeiros de depósitos em cadernetas de poupança na Caixa Econômica Fe
deral serão utilizados pelas Autoridades Monetárias, em 1981, nos financiaR 
mentes das suas operações ativas. 

Segundo o Orçamento Monetário, são de três tipos essas operações ati-
v-as de financiamento: 

- ao setor rural; 
- ao setor exportador; 
- a outros setores (ou seja, comércio, indústria e setor Governo). 
Em comparação a 1980, o crédito agrícola deverá crescer em 1981 algo 

aproximado de 53,7%, e a rubrica outros setores (comércio, indústria e setor 
Governo), 48,7%. Ao ladÕ disSO o finan_ciame'nto às exportações, altamente 
subsidiado, terâ um crescimento esperado de 131,5%. 

Hã pouco, nós tivemos aqui a oportunidade de ouvir, do inteligente par
lamentar, portador de uma grande perspectiva e de muita clarividência, Sena
dor Itamar Franco, uma brilhante anãlise a respeito das problemáticas de ali
mentação no contexto mundial e nutrição no Brasil. 

Srs. Senador~. administrar é estabelecer prioridades. Num país que não 
dispõe de tecnologia industrial a nível dos países industrializados, que é parco 
em recursos finan-ceiros, que-tem uma poupança -intern-a reduZida, que é ca
rente em capacidade gerencial, mas um país que tem terras agricultãveis 
abundantes, climas variados, que tem sol o ano todo, que tem uma vocação 
-agrícola, tem a agricultura que ser prioridade, para produzir alimentação su
ficiente para os brasileiros. Na hora em que estamos aumentando a produção 
agrícola através, principalmente, de melhores e maiores índices de produtivi
dade, nós poderemos oferecer alimentação a preços menores aos consumido
res brasileiros. Na hora em que estamos aumentando a nossa produção, po
deremos Chegar a alcançar excedentes -exportáveis. Poderemos, então, expor
tar alimentos, sem a necessidade de nos socorrermos dos subsídios que hoje 
pesam extraordinariamente sobre a sociedade brasileira. 

O Sr. Agenor Maria ( PMDB- RN)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÃSlO VIEIRA (PP- SC)- Jã ouvirei V. Ex•. 
Pois bem, o Governo teima em manter a estratégia econômica adotada a 

partir de 1968, dando ênfase às exportações, sem ter recursos suficientes para 
tornã-la vitoriosa, tornã-la rentável, desprezando a atividade agropecuãria. 

Do orçamento - é preciso Que se repita - do orçamento monetário na
ciOnal, para este ano, o crescimento em relação ao ano anterior, para a agri
cultura, foi de 53, 7%. Mas, para as exPortações, para privilegiar um pequeno 
grupo de grandes empresãrios nacionais, e, principalmente, as grandes corpo
rações transnacionais, o GOverno ampliou em 131%, e, exatamente, retirando 
duas camadas mais pobres para subsidiar poVos muito mais ricos. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÂSIO VIEIRA (PP- SC)- Ouço, inicialmente, o Sena
dor Agenor Maria. quejã havia solicitado o aparte e, na seqUência, V. Ex• 

O Sr. Agenor Man·a (PMDB- RN)- Senador Evelâsio Vieira. o Esta
do do Paranã está capacitado a exportar, agora, a carcaça de milhões de suí
nos-. Temos, hoje, no Paraná, milhões de carcaças para exportar e precisamos 
exportar. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Não é por bairrismo, mas só 
para fazer justiça: Santa Catarina é um exportador muito maiór de carcaças 
de suínos do que o Paraná. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Muito bem! O Mercado Comum 
Europeu estã precisando comprar essa carne de suíno, no Brasil, pode com
prar e interessa comprar. Hã três anos, houve uma mortalidade, aqui, de suí
nos, aquela peste suína, que criou um problema no Brasil muito grande. V. 
EX' ~t-â l~mbrado de que, hã três anos, houve aqui um problema de peste suí
na, que foi terrível. O mundo inteiro tomou conhecimento desse fato. 

O SR. EVELÂSIO VIEIRA (PP - SC) - Houve a peste suína? 

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Houve a notfcia. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Ah! ... 

O Sr. Agenor Maria (PMDB -- RN)- O Brasil quer e precisa exportar 
carne suína este ano. Vieram, agora. esta semana, aqui, ao Paranã, dois técni
cos, dois especialistas, dois veterinârios do Mercado Comum Europeu~ fisca
lizaram alguns frigoríficos, inclusive um que abate três mil porcos por dia, e 
encontraram esse frigorífico em precaríssimas condições sanitárias. E o pior, 
o fiscal desse frigorífico, que abate 3 mil porcos por dia, q~em lhe paga a im
portância maior de salário é o dono do frigorífico, não é o Governo. Esses 
dois fiscais do Mercado Comum Europeu - tenho o recorte do jornal, no 
meu gabinete, posso buscá-lo agora - voltaram para a Europa e a possibili
dade de aquisição da importação da carne suína do Brasil pelo Mercado Co
mum Europeu ficou muito difícil, por conta das condições sanitárias dos nos
sos frigoríficos. Isso é uma falta de sentimento, é uma falta de administração 
e o agricultor, que engordou o Porco, não tem culpa nenhuma disso.·a porco 
foi" engordado, foi para o frigorífiCo e a falta d~ condições sanitárias do fri-
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gorífico não ofereceu segurança para que esseS técniCOs, esses veterinârios le~ 
vassem para o Mercado Comum Europeu a certeza de que estavam importan~ 
do uma carne de primeiríssima qUalidade. Dou o aparte a V. Ex•, porque fi~ 
quei, constrangido quando li a notícia; tenho o recorte na minha pasta no ga~ 
binete. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- A reprodução da notícia que 
V. Ex• faz nos surpreende porque os frigoríficos, em Santa Catarina, são do~ 
tados de todos os requisitos a oferecer condições sanitárias excelentes. Tam~ 
bém temos informações de que os frigorfficOs do Paranã se encontram em ex~ 
celentes condições. O Paranâ dispõe de um número elevado de frigoríficos e 
todos modernamente instalados, onde os cuidados s'lo os maiores e melhores, 
no sentido de oferecer condições sanitárias eXcelentes. A informação do jor
nal nos surpreende. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- V. Ex• me con-c-ede um aparte? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRÁ (PP - SC) - Pois não. 
O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Em primeiro lugar, fugindo até 

um pouco ao assunto d_o aparte, eu gostaria de atender a V. Ex• a resposta de 
V. Ex' ao Senador Agenor Maria, porque nós estamos, inclusive, sabendo 
que o abate de suínos este ano, comprovou que, pelo menos nesta safra, não 
tivemos doenças a lamentar, ao contrário do ano passado, quando tivemos 
aquela praga que assolou grande parte dos rebanhos suínos do Brasil. Mas, 
eu gostaria de apartear V. Ex•, porque, normalmente, os números às vezes 
impressionam, V. Ex• citou que o crêdito rural teve um aumento de 54% este 
ano, 53,7%. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP - SC) - No orçamento monetário 
deste ano, em relação ao ano de 1980, houve um crescimento de apenas 53%. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - E as exportações de 133%. 
Mas, V. Ex• também deve ter visto que as contas em aberto do Banco do Bra~ 
sil, este ano, que são, praticamente para a agriCultura, pa-ra dar o custeio, e 
para a antecipação de receita de compra dada pela safra, essas verbas em 
aberto chegaram a ultrapassar ao limite imaginável pelo próprio Governo, 
chegaram até a preocupar por terem ido além daquilo que se estava imagi· 
nando para neste trimestre. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- O Governo nivela por baixo. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS~ BA) ~ En_tão, V. Ex• vê que existem 
também as contas em aberto, que não estão dentro desses percentuais que V. 
Ex' se refere. -

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP - SC) - Estão, porque dentro do 
orçamento monetário o crescimento da agricultura, dentro do orçamento, em 
comparação com 1980, foi de 53%; para as exportações ... 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA) -~As contas em aberto são exata: 
mente as que não podem ser previstas, são colocadas de acordo com as neces~ 
sidades~ Então, não existe uma previsão. Não pode haver, portanto, um per~ 
centual fixo para isto. A conta aberta é eXatamente isso, é o que ocorrer, o 
quanto for necessário para ser aplicado naquela intenção. Então, não hã uma 
previsão fixa orçamentária sobre- o assunto.. . 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP - SC) - Fico nessa faixa, para poder 
contra~argumentar a V. Ex• -

Veja qué, anteriormente, para a agrõpecuáriã, tínhamos os financiamen~ 
tos, os créditos, para custeio e para investimento. Para investimentos, foram 
suprimidos, foram cortados, só existe para custeió. Então torn3.-se difícil am
pliarmos as ãreas produtivas. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Aí, V. Ex• conta inteiramente 
com o meu apoio. Também acho que as verbas para investimentos são muito 
baixas. Temos tido verbas maciças para custeio e estamos com essa falta de 
recursos para investimento, indo de encontro, inclusive, à política do Gover~ 
no de aumento da extensão da área cultivada, porque, se não há verbas para 
investimentos, esse aumento de área cultivada fica prejudiCado. Neste ponto, 
tambêm estou de acordo com V. Ex• Apenas, discordo dos percentuais que V. 
Ex• citou aí. 

OSR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Veja V. Ex• quefui buscar um 
dado assim muifõ -iniportante, que é O dO orçamento monetário nacional, 
para verificar o tratamento ein que o Govef'riõ- dã um aumento de 53% para a 
agricultura, mas para as exportações o crescimento vai a 131%, quando a 
prioríd3.de deveria ser para a atividade agro pecuária no Brasil, porque é onde 
poderemos aumentar rapidamente a nossa produção, para o consumo inter~ 
no, para reduzir as importações de alimentos que anualmente ocorrem, para 
aumentarmos os excedentes exportáveis nãO apenas no setor do café, doca-

cau, do soja, do açúcar, mas em outros setores. ~através da atividade agrfco~ 
la que poderemos sair das dificuldades econômica e sociais em que nos encon
tramos. E é isso que estranho do GOverno, não poucas vezes, anunciar a sua 
intenção, e até a sua decisão, de dar prioridade à agricultura mas, na verdade, 
essa prioridade não passa das palavras, das intenções, porque a ação nãn se 
materializa. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA) -Permita-me discordar inteira
mente de V. Ex' quanto a isso, porque acho que a questão de prioridade agrí~ 
cola está sendó comprovada a cada dia. E nós, com a prioridade agrícola, es
tamos atendendo a três obj_etivos: combater a inflação, com maior volume de 
produção de alimentos para baratear o custo de vida; combater a inflação, 
criando um substitutivo na produção energética que é o Programa do 
PROÃLCOOL e outros tipos de programas também baseados na agricultura; 
e, também, cobater a inflação, aumentando, atravês da agricultura, a nossa 
ext:?ortação, mel~orando o balanço de pagamentos. Portanto, ê um objetivo -
tríplice que está Sendo alcançado por esta prioridade que vem sendo dada à 
agricultura. Muitas vezes falamos que foram aumentados os juros para a 
agricultura. É verdade, passamos de 15 para 35, 45% de juros subsidiados, 
ainda, à agricultura. Mas, se formos fazer, também, a comparação relativa, 
V. Ex• há de ver que os 15% de juros do ano passado, representariam menos 
do que os 35% deste ano de acordo com a inflação do ano passado com a des
te ano. E apenas uma questão ·de numerologia, na qual não sou muito forte. 

O Sr. Gastão Mül/er (PP- MT)- Nobre Senador Jutahy Magalhães, o 
que pelo menos os produtores agrícolas do Estado de Mato Grosso sequei~ 
xam é que os preços dos produtos não correspondem a esse aumento dos ju
ros_. Há p_oucos dias, estiveram reunidos em Cuiabá todos os produtores agrí
colas do meu Estado -vou ler aqui o que disseram - e reclamaram contra 
isso. Por exemplo, o adubo foi de Cri 2Í.OOO,OO para Cri 41.000,00 a tonela
da; e o preço do arroz, que o Governo paga atualmente ê de Cr$ 600,00 asa~ 
ca, e eles declaram que por menos de Cr$ 1.400,00 a saca é impraticável se 
plantar hoje. É puro sonho. O nobre Senador Jutahy Magalhães está fora da 
realidade brasileira quando afirma que o Governo estâ resolvendo o proble~ 
ma agrícola. E Mato Grosso é um Estado tipicamente agrícola. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- V. Ex• me perdoe, não falei 
sobre esses números, mas sobre assunto diferente. 

O Sr. Gastão Müller (PP- MT)- Não, V. Ex• falou que o Governo es
tá dando prioridade à agricultura. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Tratei dos juros agrícolas, não 
foi sobre preços de mercadoria. V. Ex• está falando sobre assunto completa-
mente diferente daquele a que me- referi. · 

O Sr. GasÚio Müller (PP- MTJ- O preço do produto ~grfcola é em 
função de quê? De vãrios componentes, dentre os quais os juros cobrados pe
los empréstimos, pelos financiamentos e pelos investimentos. Portanto, é 
pura ilusão se pensar que o Brasil está dando prioridade à agricultura. Ao 
contrário, a agricultura está acabandO. E da pecuária nem se fala, porque estâ 
completamente fechado qualquer emprêstimo para ela. Está se matando va
ca, e assim está se matando o bezerro na barriga da vaca, mata-se dois de uma 
vez. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Falamos das~ dificuldades e 
da falta de atenção para a agricultura. O Senador Jutahy Magalhães pr()CU
rou discutir o assunto setorialmente, apenas no crédito para custeio. Mas, fo
mos para crédito para investimento, o que não hã, ele concordou. Mas não é 
só isso, o agricUltor está insatisfeito com a falta de preços justos para os seus 
produtos. As dificuldades que o agricultor encontra para armazenar o seu 
produto, por quê? Porque a nossa rede de silos e armazéns é deficiente; hã fal
ta de escolas técnicas de nível médio para a formação do técnico agrícola, 
para podermos aumentar a produtividade agrícola; hã carência de agrôno
mos; há majoração extraordinária de insumos básicos, que subiu mais de 
300% em determinados produtos; há falta de seguro agrícola, que é uma rei
vindicação antiga dos produtores rurais, e que o Governo promete a cada ano 
e não cumpre. Quer dizer, a sociedade rural está insatisfeita, estã descontente, 
tanto é que o êxodo rural continua se ampliando, porque as medidas adequa
das não são adotadas em favor da agricultura, que é o setor que pode dar con~ 
dições para um desenvolvimento maior ao nosso País, para nos reabilitarmos 
social e economicamente. É por isso que aproveitamos essa apreciação sobre 
a situação ec_onômica. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- V. Ex• hâ de recordar que deba
temos aqui, várias vezes, problemas da agricultura, e que também tenho tido 
oportunidade de criticar certos setores ... 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Sabemos disso. 
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O artigo 89 da referida Lei tranSform_ou_ª SuperintendênCia da Moeda e 
do Crédito - SUMOC ---na a-uta[quia Banco Central do Brasil, 

A esta c_oncedeu, dentre outras atribuições privativas, as seguintes: 

-exercer a fisCalização das instituições financeiras e aplicar as 
penalidades previstas; 

-conceder autorização às institUições finaceiras, a fim de que 
possam: 

a) funcionar no País; 
b) instalar ou transferir suas sedes, ou dependências, inclusive 

no exterior; 
c) ser transformadas, fundídas, incorporadas ou_encampadas; 
d) praticar operações de câmbio, crédito real e venda habitual 

de títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal, ações, 
debêntures, letras hipotecárias e outros títulos de crédito ou 
mobiliários; 

e) ter prorrogados os prazos concedidos para funcionamento; 
j) alterar seus estatutos, 

Não é preclso--diZeY:ifi"àis, Sr. Presidente. O Banco Central, se não 
fiscaliza é porque não quer. Assim; os escândalos financeiros, que 
intranqüilizam o~mercado, vez por outra explodem em cadeia. Quem perde 
com isto'? A resposta é desnecessária, por ociosa. 

Além de não cumprir a sua finalidade de fiscalizar o mercado financeiro, 
o Banco Central, segundo a referida nota, está realizando .. estudos que visam 
a: ( ... ) rever a legislação penal, adaptando-a, se for o caso, à atualidade das 
práticas no mercado financeiro é de capitais". 

Desconhecemos essa atribuição -de legislar, que o Banco Central do 
Brasil resolveu assumir, como lhe sendo própria. Legislar cabe ao Poder 
Legislativo, à Câmara dos Deputados e ao Senado _feder_al, ao qual a 
Constituição veda qualquer delegação de Poderes (art. 69). O Banco Central 
do Brasil que cumpra o que a Lei lhe atribui e seja menos pretensioso. E o que 
desejamos. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SCJ- Ouço o Senador Agenor 
Maria. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Senador Evelásio Vieira, aqui o 
jornal diz o seguinte: 

"Cufifiba --As populações do Paraná, São Paulo e Minas 
Gerais -estão consumindo ca-rne; s~ína e bovina contaminada p9r 
cisticercose- doen_ça_que ataca o cérebro e a medula e pode ser 
fatal em até 20% -dos casos. _A advertência feita pelo titular da 
cadeira de Neurologia da Universidade Federal do Paraná, 
professor Afonso Antoniuk, foi" confirmad_a pelo Serviço de 
Inspeção de produto animal do Ministério da Agricultura em 
Curitiba." 

Cita o nome da universidade, do professor e diz que, realmente, foi 
confirmada a notícia pelo Ministério" da Agricultura, em Curifiba. E o Jornal 
do Brasil de ontem, 

O SR. EVELÁS!O VIEIRA (PP- SC)- Este é outro problema. Para o 
consumo intel"rió há, realmente matadouros de fundo de quintal, como existe 
no Rio Grande do Norte, em Santa Catarina, no Parã, em São Paulo. Isso 
existe, realmente, e falta aí uma vigilância, uma fiscalização do setor 
especializado dQ Governo Federal, Mas esse é outro setor, não para o setor 
das exportações. 

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

O SR. EVELÁS!O VIEIRA (PP - SC) - Ouço o nobre Senador 
Henrique Santillo. 

O Sr. HenriqUe Safztillo (PMDB- GO)- Considero importantíssimo, 
esse problema levantado pelo nobre Senador Agenor Maria, O consumidor 
brasileiro não tem nenhuma proteção, Se hã uma vítima neste País, essa 
vítima é o consumídor brasileiro, não há nenhuma dúvida quanto a isso. 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PP- SC)- Não discordamos, tambêm. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- E alêm do mais, realmente, 
no Brasil, a incidência de cisticercose cerebral não é baixa, é das maiores do 
mundo, realmente. E a císticercose cerebraLquase sempre advém de carne 
suína contaminada por tênia solium,· são os cistos evolutivos da tênia solium 
no hospedeiro intermediário, nó- caso O· hotilem, localizando-se em várias 
partes do organismo e, mais gravemente, nõ· córtex cerebral, dando essa 
doença, essa entidade nosológica, que é a cisfiCercose _cerebral, responsável 
por uma proporção bastante grande de mortes em crianças e, pior que isso, 

acredito, uma maior proporção, ainda, de doenças mentais, De modo que, 
sem sombra de dúvida, esse é um grande problema, Acho que V, Ex• foi no 
fulcro do problema: é que a fiscalização praticamente inexlste para o 
consumo interno; o Governo nunca se preocupou com isso. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Perfeito. 

O Sr. Henrique San/i/lo (PMDB :_dO)- Esta é a verdade. Não existe-a 
mínima- fiscaliZ-ação para proteger o consumidor interno. Nós, que somos 
consumidores, que sabemos, que de vez em quando estamos com as nossas 
famílias nos supermercados, nas mercearias, para comprar alguma coisa, 
sabemos, perfeitamente, a gama de produtos deteriorados que estão nas 
prateleiras dos supermercados à disposição do público consumidor. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Nisto, concordamos 
inteiramente. 

Sr. Presidente, vivemos um momento de colossal inversão de valores. De 
um lado, os poupadores brasileiros de caderneta de poupança são levados a 
finandar o consumo de alguns países ricos1 pela via da exportação, De outro, 
o Banco Centr_al _do Brasil, ao invés de se antecipar, fiscalizando, aos 
escândalos finãnceiros, se auto-atribui o poder de legislar, O povo ê induzido 
a poupar, enquanto as mordomias sofrem apenas restrições no papel, e o 
próprio setor público- deixa de dar o exemplo, 

Restá eSperar dias melhores, que esperamos venham com a plena 
restauração das liberdades_ democrâtica~. Somente quando as coisas 
começarem a correr nos seus devidos trilhos é que o País poderá sair do rumo_ 
equivocado a que tem si"do conduzido há quase duas décadas. 

Era a nossa manifestação desta tarde. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCTADO PELO SR. JOSE FRAGELLI 
NA SESSÀO DE 6-4-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSÊ FRAGELL! (PP- MS. Pronuncia o seguinte discuroo.)-
-Si. Presidente, Srs. Senadores: --

Quando da visita do Sr. Presidente da República a Mato Grosso do Sul, 
alvoraçaram-se os políticos pedessistas mais chegados ao Governador 
Pedrossian. É que o Sr, Heitor de Aquino anunciara, sem pedir maiores 
reservas, que três coisas estavam na agenda das reformas políticas do 
Ministrá Golbery:- o voto distrital, a prorrogação dos mandatos dos 
parlamentares e a eleição indireta dos governadores. Estaria assim garantido 
para mais quatro anos de Governo o Sr. Pedro Pedrossian. 

Dias depois, o Sr, Pedrossian já anunciava solução diferente para a sua 
permanência no Governo, no próximO quatriênio, 

Vindo à Brasília, soube que não era fácil, como atê há pouco pensara o 
Governo, voltar à eleição indireta dos governadores, Mas, acrescentava, a 
sua permanência no" cargo, além de 82, estava assegurada com base na Lei 
Complementar que criou o Estado de Mato Grosso do Sul. E é nesse sentido 
que vem ele desenvolvendo intensa atividade de convencimento em todos os 
setores polfticos de Mato Grosso do Sul, principalmente junto aos prefeitos 
municipais e líderes locais. 

Anuncia o Sr. Pedrossian que, no Ministério da Justiça está concluído o 
estudo jurídico a respeito do assunfo, dependendo apenas de retoques finais. 
E já dá e distribue o dispositivo legal em que se funda o Governo para 
nomear - pura e simplesmente nomear - não só o Governador de Mato 
Grosso do Sul, como também o de Mato Grosso para o próximo período 
governamental dos dois Estados- é o artigo 38 da Lei Complementar n9 31 
de l l de julho de 1977. 

·Esse dispositivo legal estabelece que a partir de 1979, o Governo federal 
instituirá Programas Especiais de Desenvolviment? para os dois_ Estados, 
com a duração de dez anos, fornecendo-lhes -os devidos recursos financeiros, 
inclusive para despesas correntes, Daí concluiram os hcrmcnêutas do 
Ministério da Justiça, que, devendo o Governo federal completar a 
Instituição dos dois Estados, num prazo de dez anos, não adquiriram eles a 
autonomia assegurada pela Constituição aos demais Estados-membros 
quanto à eleição dos respectivos governadores, Da dependência financeira, 
segue-se a dependência política e a dependência administrativa. 

O Sr. Mendes Cana/e (PP- MS)- Pernlite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÊ- FRAGELLI (PP - MS) - Com muito prazer. 

O Sr. Mendes Cana/e (PP - MS) - Senador José Fragelli, no seu 
pronunciamento, V, Ex• faz uma séría- advertência ao· Senado e à Nação de 
que, s-egundo diz V. Ex~. existe no Ministério da Justiça um trabalho 
relacio~ado _com uma possível tentativa de prorrogação de mandato do atual 
governador do Estado. V. Ex•, na tarde de hoje, ao trazer ao conhecimento 
do Senado um assunto que nós reputamos da maior -gravidade deve, sem 
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dúvida alguma, cobrar da liderança do Governo nesta Casa pira que, através 
dela, o Sr. Ministro da Justiça se pronuncie a respeito, poi'que MatO Grosso 
já está cansado! Mato GrosSO esbulhado como vive pelas manifestações 
constantes do prestígio que sabemos o atual governador do Estado possui 
dentro do próprio Palácio do Planalto, através de determinadas figuras de 
relevo, não é de duvidar que de fato exista esse desejo e que, portanto, só 
através de um pronunciamento da Liderança do PDS, no Senado Federal, 
trazendo-nos a palavra do Sr, Ministro da Justiça poderemos, assim, fazer 
com que a população de Mato Grosso prossiga dentro de Uma certa 
tranqUilidade, diante de tanta intranqUilidade que o atual governador do 
Estado tem feito junto ao novo Gove'rrio do nossQ Estado. Assim, 
congratulo-me com V. Ex• nesta hora em que o ilustre representante do nosso 
Estado, membro da nossa Bancada, traz ao conhecimento da Casa um 
assunto da mais alta gravidade que, como disse e repito, deve merecer um 
pronunciamento do Sr. Ministro da Justiça. 

O SR. JOSE FRAGELLI (PP - MS) - Muito obrigado, Senador 
Mendes Canale, pelo aparte. Entretanto, pelo que tenho conhecimento, acho 
que a decisão a respeitO dessa projetada viOlaÇão da autonomia eStadual, ou 
melhor, das autonomias estaduais do Mato Grosso do Norte, do Mato 
Grosso do Sul é um fato consumado; é questão apenas de prazo! 

O Sr. Gastão Müller (PP - MT) - V. Ex• me permite um 
1
aparte? 

O SR. JOSÉ FRAGEUJ (PP.:_ MS)- Com prazer. 

O Sr .. Gastão Miiller (PP- MT)- V. Ex• estava falando primeiro sobre 
o problema de Mato Grosso do Sul. Nãci--in-e cabia diretamente intervir, 
porque eu sou de Mato Grosso; do VelhO Mato Grosso; mas, no momento 
em que V. Ex' incluiu o nosso velho Mato Grosso também nessa amea,ça, 
cabe-me apartear como representante daquele Estado. 

O SR. JOSÊ FRAGELLI (PP- MSY...::. Qúem ci incluiu foi o Governo. 

O Sr. Gastão Miiller (PP - MS) -- Mas, Senador Josê Fragelli, eu 
acredito sinceramente na insuspeição -de membros da Oposição, no 
Presidente João Figueiredo, D.a sua honestidade em declarar que quer fazer 
deste País uma democracia; acredito no passado político do Ministro da 
Justiça. De modo que, não me entra na cabeça que esses homens de tão alta 
categoria e tão honestos, pelo menos no meu ponto de vista, nos princípios 
que defendem de que devem fazer deste País uma democracia, principalmente 
o Ministro Abi-Ackel como Assessor mais direto do Presidente João 
Figueiredo, que façam essa barbaridade de criar uma lei especial para os dois 
Estados mato-grossenses. Nós devemos ter eleição cm 1982 direta, para 
eleição -do sucessor do governador de Mato Grosso do Sul e do sucessor do 
governador. de Mato Grosso. Não acredito, portanto, que se vã fazer essa 
barbaridade neste País, chegando à conclusão como eu afirmei, no ano 
passado, num discurso aqui: "Se a democracia atual ~ uma democracia à 
moda da casa, estou certo de que não estou errado. Porque à moda da casa é 
aquela em que a Oposição nunca pode" 8arifiir;- a Oposição tem que ser 
sempre sparring. Mas eu não acredito que esteja certo no meu raciocfnio. 
Acredito que o Presidente Figueiredo admite a alternância do poder, como 
uma das colunas básicas para que funcione a democracia deste País: Mato 
Grosso do Sul e Mato Grosso terão, no 'ano que Vem, dOis governadores 
eleitos pela vontade do povo mato-grossense - podem ser atê- do PDS, mas 
serão eleitos diretamente - porque acredito no Presidente Figueiredo. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS -SE) - V. Ex• me permite? 

O SR. JOSE FRAGELU (PP - MS) .:._ Que Deus ouça V. Ex•, 
eminente SenadOr Gastão Müller. 

Ouço o Senador Passos Pôrto. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Nobre Senador José Fragelli, estou 
ouvindo com muita atenção o discurso de V. Ex• e me permita estar me 
solidarizando com o Senador Gastão MUUer ém não acreditar que haja nem 
eStudo nesse sentido. Porque, sabe V. Ex• que uma providência desse tipo 
teria de ser por via legislativa, teria de ser um ato complementar que 
evidentemente seria examinado num Congresso livre, num debate livre, aqui 
nesta Casa, onde, é claro, seria muito diflcil o Governo ter maioria absoluta 
para a aprovação de um tipo de sugestão, pelo menos que esteja em estudo ... 

O SR. JOSE FRAGELLI (PP- MS)- Folgo em ouvir V. Ex• e como 
eu, todo o povo de Mato Grosso- do Sul e de Mato Grosso. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) __: V. Ex• pode estar tranqUilo, porque 
este deve ser o pensamento de todos. Aliás, a experiência, mesmo no Governo 
discricionârfo, quáitdo se fez a fusão do Estado do Rio de J3.neiro fofde-qlle Õ 
processo de eleição dos governadores não sofreu interrUpção. De modo que, 
não haveria de ser no Mato Grosso do Sul que o G~verno haveria de 
interromper o processo eleitoral do próximo ano para em nome da 

consolidação do novo Estado de Mato Grosso, cercear o direito do povo de 
Mato Grosso de ,eleger os seus representantes e O seu Governo. De modo que, 
V. Ex• há de me permitir divergir do discurso de V. Ex• para acatar o 
pensamento que acredito lúcido e sensato do eminente Senador Gastão 
Müller. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI (PP - MS) - Obrigado. 

O Sr. Gastão Müller (PP- MT)- Quero esclarecer a V. Ex• que o 
artigo da lei complementar, quando fala cm dez anos, são dez anos de 
consolidação económico-financeira, e não política dos_ Estados. A política se 
faz através do voto. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS~ SE) - O que é outra coisa. 

O Sr. Gastão Müller (PP - MT)- Direto ou indireto, é através do 
voto. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sr. Senador José Fragelli, 
peço a V. Ex• que continue com a palavra. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI (PP- MS)- Desejaria, amanhã, dar a mão à 
palmatória a V. Ex', como ao Senador Gastão Müller. Meu desejo profundo 
e sincero é este. -

O Sr, Itamar Franco (PMDB- MG)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÊ FRAGELLI (PP - MS) - Pois não. 

O Sr. Itamar Franco ( PMDB- MG)-:- Não quero perturbar o discurso 
de V. Ex•, mas é que V. Ex• traz um assunto de alta gravidade. Mas, Senador 
José Fragelli, se ele é grave, não é de estranhar: o vício é de origem. Ao que 
assistimos aqui no Senado Federal? A substituição do primeiro Governador, 
o engenheiro Harry Amorim. De que forma foi substituído? Ni':lgu~ sabe 
atê hoje. Dlz aqui o SenadOr Passos Pôrto que foi de acordo com a lei 
complementar. E o pior, Senador José Fragelli, é que a nomeação do 
engenheiro Harry Amorim foi aprovada pelo Senado e o Senado votou pela 
sua substituição sem qualquer conhecimento de causa da sua demissãO. Em 
seguida, veio o engenheiro Marcelo Miranda, e a mesma coisa se processou. 
Então, se é grave, não é de estranhar. O Senador Passos Pôrto fala na 
prorrogação de mandatos. O que vimos há poucos meses? A prorrogação dos 
mandatos dos prefeitos e Vereadores. Então, veja V. Ex.' que essa denúncia, 
pela gravidade que contém, tem sempre um erro: é o viciO de origem, que 
levou, inclusive, o Senado a esses beneplácitos. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI (PP- MS)- Quando o Sr. Heitor de Aquino 
falou na prorrogação dos mandatos parlamentares, na Capital sul-mato
grossense, pouco crédito se dava a essa possiblidade. No entanto, passaram
se poucos dias e um ilustre Deputado por São Paulo anunciava a 
apresentação de um projeto concretizando a palavra do todo-poderoso 
membro do Conselho Politico, dada. em Campo Grande. Se quando 1i as 
declarações oficiais do Goverrio, dizendo-se alheio à iniciativa do 
representante paulista, suspeitei da sua Sinceridade, lembrando-me do 
entusiasmo com que O Sr, Aquino animara os seus correligionários em Mato 
Grosso do Sul- agora já não me resta nenh_uma dúvida. O Governo estâ por 
trás da prorrogação, do mesmo modo que é autor intelectual e moral do 
atentado, em projeto, às autonomias dos dois Mato Grosso. 

Se negar, como nega a sua participação na prorrogação de mandatos, 
deverá a negativa ser levada à conta das mentiras convencionais da política 
oficial, e então poderemos falar como o nosso caboclo: Andava na 6gua a 
perguntar por ela. 

Este pronunciamento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, já estava 
praticamente escrito no sâbado. Tendo o prazer de almoçar com o meu amigo 
e companheiro Senador Mendes Canale, relatei~lhe tudo que aqui estâ 
escrito. Pois bem, quando chego, agora às 11:30 horas, nesta~Casa, o Senador 
Mendes Can:3.1e me diz, ao telefone: .. Fragelli, leia o Jornal do Brasil e vcrâ 
que aquilo que você me disse em casa está escrito no jornal. 

A notícia é a seguinte: 

Caso a emenda constitucional do Deputado AIÕérico Cordeiro 
seja aprovada, o Deputado federal LeV)' Dias, prefeito de Campo 
Grande e pretendente ao Governo do Estado, al~m de quatro 
secretários do Governador Pedro Pcdrossian, e, pelo menos, oito 
prefeitos_ do int~rioi -- candidatos a D~putado estadual - terão 

~que deíxar seus cargos um ano antes das eleições de 1982: -
Também são postulantes à sucessão estadual: Deputado 

Londres Machado (PDS); ex-Governador Marcelo Miranda e 
Senadõfes Mendes Canale e Saldanha Derzi, os três do PP, e ex
Governador Harry Amorim e Vereador Plinio Barbosa Martins, 
pelo PMDB. 



906 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<ão II) Abril de 1981 

E acrescenta isto - e aqui peço a atenção do nobre Senador Passos 
Pôrto: 

Toda essa m·ovimentação de candidatos poderá. ser frustrada, 
caso prevaleça uma interpretação da lei complementar q.ue criou 
Mato Grosso do Sul. A lei prevê um prazo de 10 anos para a 
implantação do Estado, o que poderá, segundo comentários, 
estimular o Governador Pedro Pedrossiam a pleitear a prorrogação 
de seu mandato. 

Veja V. Ex• o que consta deste meu pronunciamento, que Poderia 
parecer uma mera conjectura e até uma provocação ou intriga política, já está 
nas colunas dos jornais, como em Mato Gro_sso ç.:. na boca de toda a gente. 
E. porque o Sr. Pedro Pedrossian quem faz a maior propaganda no sentido de 
que esse estudo jã estã pronto no Ministério da Justiça, dependendo de 
retoques finais, como digo aqui, e que ele será novamente governador no 
próximo quadriênio. Não sei se a fonte do Jornal do Brasil é a mesma que eu 
tenho lâ de Mato Grosso e de toda a gente, ou se essa fonte é no próprio 
Ministério da Justiça, onde naturalmente o JOrnal do Bros.l1 deve ter uma boa 
penetração para colher a notícia que aqui está. 

Asseguro, a V. Ex•s, repito, que este meu pronunciamento jâ estava 
esboçado, acabando de batê-lo à mâquina no sábado à tarde. Não li, ontem, 
o Jornal do Brasil e foi o Senador Mendes Canale quem me alertou para a 
noticia, como eXpliquei antes. 

E: muita coincidência, Sr. Presidente, é muita coincidência Srs. 
Senadores. 

O Sr. Passos Pórto (PDS - SE) - V, Ex• me permite um aparte? 

O SR. JOSB FRAGELLI (PP - MS) - Pois não, 

O Sr. Passos Pórto (PDS - SE) ~-Que haja essa interpretação, eu até 
admito. ~ natural. Quem conhece a politica nos Estados sabe que quem está. 
no Governo sempre procura fazer interpretação e, sobretudo, a lei 
complementar faculta este tipo de interpretação, de que haveria um 
planejamento decenal para a instalação definitiva do Estado do Mato Grosso 
do Sul. Mas, devo declarar a V. Ex• ainda, aduzindo a minha hipótese de que 
tudo não passa de especulação. Quando foi criado o Estado do Acre, por 
exemplo, que foi uma criação do Poder Legislativo, através da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, se estabeleceu na lei que o criou também um 
plano decenal. No caso da admissão de funcionários, por exemplo: todo o 
pessoal do Estado do Acre era mantido pela União, a União deu~lhe créditos 
especiais para a "implantação, naquele períOdo, daquele Estado, o que está 
ocorrendo tambêm com Mato Grosso do Sul. Mas isso não impede, não 
invalida que a eleição seja no próximo ano·l~óique-é esta a interpretação que 
deu o próprio Congresso quando votou a lc;i complementar. De modo que eu 
respeito a palavra de V. Ex•, admito até que haja em Campo Grande alguém 
que esteja interessado na prorrogação, mas eu entendo que o projeto teria que 
passar pelo crivo do Legislativo, pois não há mais ato institucional para se 
faser isso, e o Congresso teria a oportunidade de debater essa questão. 

O SR. JOSÉ FRAGELL! (PP- MS)--,. Desejo que V. Ex• esteja certo e 
eu, errado. 

É evidente que não conheço os fundamentos jurídicos do trabalho em 
elaboração no Ministério da Justiça. Nem sei em que consistirá a 
providência, se num projeto de lei a ser votado pelo Congresso ou uma 
decisão unilateral do Poder Executivo. Tudo é possível a crer·se nos poderes 
mâgicos que o Sr. Pedrossian anda atribuindo ao eminente constitucionalista 
e cultor do vernáculo que preside o Ministério_ político do Governo. 

Até agora, o que o Governador está distribuindo como fulcro da 
assentada decisão do Planalto, para transmitir a certeza da sua continuidade 
aos amigos certos e aos c:orreligion-ários incertos, é o mencionado artigo 38 da 
Lei Complementar. 

E, levados com insistência o fato e a lei ao conhecimento de núm-ero cada 
vez maior de políticos e elementos influentes, têm impressionado, deixando a 
uns revoltados e a outros perplexos e temerosos. Recebi" carta de um ilustre 
correligionário, -advogado e ex_-Deputado e Secretário de Estado, que, 
alarmado, me sugere pedir o parecer de um constitucionalista abalizad_o, para 
melhor enfrentar o perigo iminente, e tãfito-maior considerando-se as 
eminênCias que o p:itfOCínam. 

O Sr. -Gãstão Miiller (PP - MT) - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSB FRAGELLI (PP - MS)- Pois não. 

O Sr. Gastão Mül/er (PP - MT) - A lei complementar que criou o 
Estàdo de Mato GrossO do_Sul, num de seus artigos, afirma que o primeiro 
Governador serã nomeado e demissível ad nutum, até a primeira eleição. 
Então, a primCira eleição a se realizar, e eu acr~ito n.ela, ;erã no dia lS de 

novembro de 1982. De modo que o Governador atual estã com o seu 
mandato assegurado, até que provem o contrário, porque ele pode ser 
demitido - jâ cairam dois engenheiros, pode cair o terceiro e formar a 
Santíssima Trindade - estâ com o seu m:andato assegurado até 15 de março 
de 83, quando deverá assumir o Governador eleito pelo voto do povo de 
Mato Grosso do Sul. No nosso Mato Grosso, do qual se originou o Mato 
Grosso do Sul, houve eleição normalmerite, indireta, do atual governador, 
sem nenhuma quebra do processo. De moçio acredito sejam só especulações, 
e que vamos· direto às eleições, porque acredito ria democracia tão 
afirmativamente declarada pelo Presidente João Figueiredo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Peço a V. Ex• que não 
aceite mais apartes, pois o tempo de V. Ex• jâ se esgotou. 

O SR. JOSE FRAGELLI (PP- MS) - Desejo que V. Ex•, Senador 
Gastão MUller, esteja certo e eu errado. 

Não é o momento de argumentar contra a aleivosa pretensão. 
Aguardemos os elaborados fundamentos de direito, as superiores razões de 
o_t:dem pública, os imperativos políticos e as inarredáveis exigancias 
administrativas, que sempre transbordam generosamente de tais medidas. Só 
então poderemos contra-arrazoar. Mais esta tentativa do Planalto mostra a 
que nível desceu o poder nas mãos dos seus atuais detentores. Há muito 
deixei de acreditar na sinceridade da palavra do Presidente da República, 
quanto às suas reais intenções -de fazer deste País uma democracia. Af está, 
bem à vista, um atentado grosseiro ao princípio federativo, um dos dois 

, intocáveis pilares da Constituição prometida, porque o outro E a forma 
republicana. Da minha parte, pergunto: como, por que e para que apertar a 
mão estendida? (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ADERBAL 
JUREMA NA SESSÃO DE 7-4-81 E QUE, ENTREGUE À 
REVISXO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS_- PE. Como Líder, para uma 
comunicclção.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em nome da Liderança do PDS nesta Casa, queremos assinalar o 629 
aniversário de fundação do Jornal do Commercio do Recife, que lembra a 
figufa do ex~Senador F ~-Pessoa de Quei!oz, falecido há poucos meses. 

Este jOrnal, ao_ lado de outros órgãos da imprensa livre e democrâtica e 
respQ,..'\âvel deste País, tem uma posição marcante no processo de 
deser. lvimento da nossa região. 

I- undado hâ 62 anos atrás, foi empastelado no calor da refrega da 
Revolução de 1930, e coube a F. Pessoa de Queiroz como naquela história 
grega da Fênix ressurgida das cinzas, conseguir recuperar, não apenas 
materialmente, que já foi um esforço admirável, mas, sobretudo, 
espiritualmente a posição do Jornal do Commerclo na sociedade 
pernam bucana e na sociedade nordestina. 

Sabem os Srs. Senadores daquela região, os do Rio Grande do Norte, os 
da Paraíba e os de Alagoas, que o Jornal do Commercio circulava em todos 
esses Estados no mesmo dia da sua publicação. 

Ao lãdo de figuras antigas que jâ desapareceram, como Caio Pereira, 
Mârio Mello, Eugênio Coimbra Júnior, Waldemar de Oliveira, o Jornal do 
Commerdo abrigou, e abriga em suas pãginas, o trabalho e a inteligência de· 
um Waldemar Lopes, de um Nilo Pereira, de um Gilberto Osório, de um Le
duar de Assis Rocha, de um Altamiro Cunha, de um José de Souza Alencar, 
sem esquecermos o seu editor-geral que, hã longos anos, dirige aquele jornal e 
o DiáriO da Noite com a lucidez de sua inteligência e a capacidade de traba
lho, de que é dotado como Esmaragdo Marroquim, tendo na superintendên
cia homens de empresa como AJcides Lopes e Jurandy Barros. Esses homens, 
responsáveis pelo jornal-líder de um sistema de comunicações, como o Diário 
da Noite, o Rádio Jornal do Commercio, as quatro estações de râdio do inte
rior e uma estaçãO de televisão, lamentam, ao completar o Jornal do Commer
cio 62 anos de idade, o desaparecimento do seu maior jornalista F. Pessoa de 
Queiroz. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS - PE) - Tenho o prazer de 
conceder a palavra ao meu companheiro de Pernambuco. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Senador Aderbal Jurema, V. Ex•, 
também homem da imprensa, é, sem dúvida alguma, o conduto adequado 
para:, neste instante, trazer ao Plenârio do Senado Federal a homenagem dos 
representantes do nosso Estado às comemorações de mais um aniversário do 
Jornal do Commercio. A mim me parece urna justa referência a evocaç~o dos 
nomes daqueles que, no p~_ssado, mui_to contribuíram para o relev.., que 
aquele periódico tem em todo Estado de Pernambuco e em toda região 
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nordestina. Por issO mesmo, em nolne da Liderança do PMDB c como 
Senador de Pernambuco, associo-me às homenagens feitas não apenas ao 
Jornal do Commercio, mas a todos aqueles que fizeram ou fazem aquele 
baluarte da imprensa pernambucana. 

O SR. ADERBAL )UREMA (PDS~ PE) ~A intervenção de V. Ex• 
vem sem dúvida, completar a homenagem que a Liderança do PDS quer 
prestar ao Jornal do Commercio, aos seus tipógrafos, aos seus linotipistas, aos 
seus emendadores, aos seus revisores, aos seus paginado.res, aos seus 
redatores, aos seus repórteres, aos seus distribuidores, aos seus jornaleiros. 
Todos eles nesse conjunto harmônico de uma empresa moderna de 
comunicações, e nós, que fomos redator e repórter durante dez anos daquele 
órgão da imprensa petnambucana, queremos testemunhar a nossa admiração 
e, sobretudo, o nosso respeito pela luta, pela sobrevivência da empresa que 
eles estão enfrentando, sabe V. Ex•, sobrevivência que se tem tornado num 
sacrifício diário, porquanto, com o desapai:eCiiDenlo do seu chefe, o Jornal do 
Com.merclo vem atravessando uma das fases mais dificeis de sua existência. 
Mas temos a certeza de que Pernambuco~ através daquela luz do Recife de 
que nos fala o poeta Ledo Ivo, haverá de iluminar os caminhos daqueles que 
hoje dirigem o J ornai do CtJmmei"cio e dos que, como o Governo Estadual e 
Federal, poderão ajudá-los. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Permite. y. Ex• um aparto? 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS - PE) - Com muito prazer. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Hipoteco integral 
solidariedade ao pronunciamento de V. Ex• que, presta as homenagens 
devidas ao grande Jornal do Commercio, do Recife, por ocasião do seu 
sexagêsimo segundo aniversário. E nós, da Paraíba, podemos dizer que 
aquele matutino sempre foi, e continua a ser, um dos jornais de maior 
circulação no nosso Estado. Há entre o nosso Estado e o Jornal do 
Commercio, como ·sabe V. Ex', um liame muito maior, porqu•J: o seu 
fundador, o seu proprietário, falecido hâ poucos meses, Francis-co Pess.:a de 
Queiroz, ítasceu na Paraíba e transferiu a sua ·residência para Pernambuco, 
onde dedicou toda a sua vida ... 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS - PE) - No Municlpio ''• 
Umbuzeiro. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB)- ... dedicou toda a sua vida à 
imprensa nordestina e brasileira. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE)- Incorporo à minha breve 
comunicação, em nome da Liderança do PDS nesta Casa, as palavras de V. 
Ex• 

Concluo, Sr. Presidente, deixando aqui a nossa mensagem de 
congratulações e de esperança no destino do Jornal do Commercio, integrado 
na paisagem cultural do Nordeste, Muito_ben:zl)_ 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS 
FREIRE NA SESSÃO DE. 74-81 E QUE. ENTREGUE À 
REVISXO DO ORADOR, SÉRIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE. Pronuncia o seguinte 
discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Este Senado é a Casa que representa os Estados Federados do Brasil. Por 
isto mesmo, quando a Nação sofre impactos de crises ou de tragédias, é dever 
dos Senadores procurarem se integrar no equacionamento dos mais graves 
problemas que, por vezes, afloram à tona dos acontecimentos. 

Foi dentro desta preocupação que, tão logo iniciamos as reuniões 
ordinárias da presente sessão legislativa, tornamos a iniciativa' de, através de 
requerimento encaminhado à Mesa, solicitar algumas providências que 
permitiriam uma participação nossa mais efetiva ante o agravado problema 
da Região Nordeste, então flagelada por uma seca inclemente que e~trava no 
seu J9 ano consecutivo. 

Requeríamos a realização de uma sessão extraordinária inteiramente 
destinada ao fim específico de debater a problemática nordestina face a atual 
conjuntura. Em segundo lugar, solicitávamos que fossem comunicados dia e 
hora da mesma ao Sr. Ministro do Interior, o Coronel Mârio Andreazza, 
para que S. Ex•, se julgasse oportuno, comparecesse à referida sessão, a fim 
de prestar os esclarecimentos que considerasse devidos. Finalmente, 
pedíamos a constituição de uma comissão iriterpartidâria para visitar as áreas 
mais atingidas pela estiagem, verificando a extensão do flagelo e as medidas 
que estavam sendo postas em prática. Com o apoio das demais lideranças 
desta Casa, esse reqUerimento foi de imediato aprovado. 

O iJustre Lfder do Governo, Senador Nilo Coelho, declarou-nos, de 
logo, do desejo do titular da PI}§ ta do_ Interior de comparecer à referida sessão 

extraordinária. Por isso mesmo, e tendo em vista a impossibilidade de fazê-lo 
no dia em que solicitamos, concordamos com a fixação de uma outra data. 
Acontece que, mais uma vez, fomos informados pela LideranÇa do governo 
da impossibilidade de, aqui, o Mínistro comparecer na data prefixada em 
comum acordo com as l_ideranças. E assim ocorreu, sucessivamente, por mais 
duas vezes, sem que a comissão interpartidâria tivesse se deslocado de 
Brasília, pelo empenho de inicialmente ouvir S. Ex•, que havia retornado da 
região atingida pelas secas. 

Nesse ínterim, o N ardeste passou a sofrer um novo flagelo, que foi o de 
chuvas copiosas e de enchentes torrenciais que ·tantos sacrifícios têm 
provocadO J:m vãrios Estados da Federação. Também, concomitantemente, 
estrutura-se a Comissão de Assuntos Regionais, que é o órgão competente, de 
caráter permanente, para tratar d_os problemas em questão. Por isso mesmo, 
a comissão interpartidâria resolveu que, diante desses fatos novos, o exame 
da problemática nordestina, em termos globalizados, caberá à Comissão de 
Assuntos Regionais, que deveria assumir a tarefa específica que nos havia 
sido designado jã agora num contexto mais abrangente. E foi em função 
dessa decisão, e tendo em vista a designação pelo Presidente da Comissão de 
Assuntos Regionais, que viajamos para Pernambuco, a fim de, conforme 
consta do ofício dirigido, ao Dr. Mário David Andreazza, Ministro c' 
Estado do Interior, pelo Presidente da referida comissão, Senador Alberto 
Silva, ••representantar essa :·._,;. ! :::- ·· · 'lnião do Conselho Deliberativo 
da SUDENE, a n" lizcu-:~oê nr Rectre, n.o I"'l.:'~'l'imo dia 3, com a presença de 
Sua Exceh . ·ia 1 ;)L Presidente da Rep,í'Jlic ,''. 

Em co;,forrnidad'" CCI no r~te-ir.,; • ,•:: havia sido previamente estabelecido 
em comum ac~. ~ ·. ~om o I. ,ld..:..alte da Comissão de Assuntos Regionais, 
t:omparecemos a uma série de audiências solicitadas, poique nos parece que 
1.-.:'dos os problemas da ooletividat,ie, não apenas do Nordeste, mas do Brasil 
inteiro, não podem ficar dependendo tão-somente de opiniões de técnicos. E. 
•' •m1amental, de fato, que a própria comunidade se manifeste a respeito. E foi 
com essa preocupação, não nossa apenas, mas da Comissão que 
representava, que, sendo atendido no p.edido que ftzemos a várias instituições 
fomos recebidos na manhã da última quinta-feira pOr entidades que 
representam pensamento de setores vários do Nordeste brasileiro. 

Assim, estivemos, Pela manhã, na Federação de industriais de 
Per~ambuco, para onde nos dirigimos e onde se encontravam, também, 
representantes de outras entidades empresariais, inclusive presidentes de 
sindicatos e de associações comerciais. Lá tivemos a oportunidade de colher 
alguns subsídios dos que contribuem para o crescimento da Região e que, 
dentro do contexto nordes~ino, sofrem as agruras das distorções, de uma 
política desenvolvimentista que faz com- que não se tenha alcançado os 
objetivos a que se propunha a SUDENE, de superação da desigualdade 
regional e da redução do desemprego. Constatamos, por exemplo, o 
inconformisfuo pelos juros altos, juros recentemente, liberados pelas 
restriçõeS creditícias, e por limitações outras restritivas a ação empresarial 
que vêm sendo aplicadas em nome de uma politica anti-inflacionâria, mas 
que não leva em consideração; ·ao mesmo tenipo, a- importância de um 
tratame.nto diferenCiado para o N ardeste, porque nós não desenvolveremos o 
Brasil se não abolirmos, ou pelo menos reduzirmos, as desigualdades 
regionai8 que deixam o Norte e o Nordeste a reboque do progresso do Pafs. 

Para nós foi grato ouvir de líderes da indústria e do comércio dentre 
outros pleitos, cujo resumo aqui traçamos em rápidas linhas, a necessidade da 
regionalização do orçamento da União, coisa que há muito vimos 
defendendo da tribuna parlamentar sem que o governo se mostre sensfvel. a 
esta reivindicação. 

Representantes do comércio insistiram em outra tecla que tamb~m tem 
sido uma constante na nossa luta em defesa da região, que é o reforço 
financeiro do Banco do Nordeste, para reduzir as dificuldades no desConto 
dos títulos de crê:dito, para melhor poder enfrentar a grave crise econômica 
que os asfixia. 

Se ouvimos empresários, procuramos ouvir os trabalhadores e, por isso, 
tambêm fomos recebidos pela FET APE- Federação dos Trab"alhadores da 
Agricultura de Pernambuco - e lâ, através da voz do seu Presidente e de 
outros integrantes de sindicatos de trabalhadores, ouvimos a descrição· das 
dificuldades que o homem do campo ~travessa, logicamenteagravadas em 
face da conjuntura da seca. Esse drama se repete através dos tempos e, antes 
de ser minimiZado, vem se agravando graças à incomPetência com que o 
problema é tratado. 

O problema da soca não ê o problema do Nordeste, embora a seca se 
insira dentro do problema do N ardeste. Nós não vamos pensar em acabar 
Com a seca, podemos, sim, atenuar os seus efeitos ou agravar as suas causas. 
E é exatamente isto que vem ocorrendo no Brasil, desde hâ muito c inuito 
tempo. "" 
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O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Com muito prazer. 

O Sr. Gi/van Rocha (PP - SE) - Antes que V. Ex• complete o 
preâmbulo do seu discurso, eu desejo manife_star o meu aplauso, como 
homem do Nordeste, como homem de outro Partido de Oposição, pela 
absoluta coincidência de idéia sobre região, Primeiro, a afirmativa de V. Ex•, 
agora tendo guarida em grupos empresariais, de que não aceitamos mais 
soluções de superfícies para o Nordeste. As soluções têm que ser políticas, de 
política com pê grande, isto é, soluções de decisões políticas do governo. 
Infelizmente, vemos que, depois de termos acompanhando e testemunhando 
choros, vendas de jóias do Império, promessas de que a tragédia do Nordeste 
não se repetiriam, a tê nica é a mesma: uma esmola pa'ra o Nordeste. A nossa 
vergonha e a nossa consciência do potencial da região não aceitam mais isso. 
E para alegria nossa V. Ex• é porta-voz deste mesmo pensamento das 
Oposições brasileitas_ e agora de grande parte da sociedade do Nordeste, 
inclusive da sociedade empresarial. Em segundo lugar, o conceito que V. Ex• 
tem, que também é o nosso, de que não adianta enfrentar a seca. h uma luta 
inglória do nordestino e -do Governo con~ra São" Pedro, como tão inglória 
seria a dos suíços ou dos canadenses se tentassem acabar com a neve naquelas 
regiões. É preciso um convívio com a ·sectl,'-tim convívio sâbio, um convívio 
que não seja uma guerra declarada, mas que o Governo não quer ter. Em 
suma, Sr. Senador, V. Ex• demonstra para a Nação o pensamento que sempre 
foi defendido, aqui, pelas oposições: o Nordeste não aceita mais soluções 
paliativas. Ou o Governo adota uma solução política para o Nordeste ou será 
o culpado, perante a História, por provâveis- moVimentos insurrecionais 
daquela região, porque, afinal de contas, o sofrimento tem seus limites. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Agradeçemos o apoio que 
V. Ex' traz ao nosso pronunciamento nesta tarde. 

Falávamos, Sr, Presidente, das dificuldades dos setores sociais do 
Nordeste, em face da nossa problemática e, ainda na semana passada, nos 
referíamos, aquí, à crise da indústria de curtume, e da indústria têxtil, tendo 
esta última dispensado, de janeiro até agora, Cerca de 5 mil operârios, isto 
numa região que já tem tão altos índices de desemprego. 

Na Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Pernambuco, 
falaram~nos por exemplo, do drama do acesso à terra. Sabemqs quantos e 
quantos programas já foram anunciados pelo Governo propondo a 
distribuição de terra e, no entanto, pode~se dizer que a reforma agrária 
continua letra morta neste País, apesar de o Presidente Castello Branco tê~la 
considerado como fundamental e imprescindível para o desenvolvimento 
nacional - mas este é um capítulo que já nos tem exigido pronUnciamentos 
específicos, aos-quais nos reportamos, neste instante. Dentro da visão geral a 
que hoje nos propuzemos, do que vimos, do que sentimos e do que não 
pudemos dizer onde devíamos dizer, gostaríamos de apontar algumas outras 
colocações que nos foram feitas por setores- da sociedade nordestina. 
Falaram~nOs, por exemplo, os agricultores de Pernambuco, da precariedade 
da distribuição--d_e sementes- em certas áreas-verdadeiramente inexistente 
ou, rriuitas vezes, distribuídas sem sequer conseguirem germinar, porque são 
grãos que já não- tem perspectivas de florescerem. Falaram-nos, por igual, 
sobre os empréstimos dos agricultores sem terra e quando uma das medidas 
anunciadas na SUDENE seXta-feira, foi o perdão de dívidas eles me 
perguntaram, inclusive, se seriam perdoadas aquelas contraídas pelos que 
não tinham terras, junto a fazendeiros que, estes _?im, levantavam dinheiro em 
bancos para repassar aos agricultores que não tinham propriedade alguma. 
Esses agricultores vão ter que pagar o dinheiro e os juros que tomaram de 
fontes partiCulares, embora de particulareS passíveis de seiem beneficiados 
pelas prorrogações que, agora, foram concedidas. A respeito da moratória, 
prorrogando as obrigações finanCeiras dos médios e grandes produtores 
rurais, vencíveis este ano, num montante de 38 bilhões de cruzeiros, 
questiona-se a dispensa de comprovação da existência ou extensão de 
prejuízos havidos nas respectivas propriedades, desde que a não fiScalização, 
nesse setor, acarreta injustiças inevitáveis, Q~de que nem todos terão perdido 
igualmente, com a estiagem, e hã até os que nada perderam. 

Falou-nos a FETAPE, sobretudo, do drama daqueles sobre quem recai o 
peso real da seca, exatamente sobre o agricultor que não é proprietário da 
terra, que planta como um meeiro ou como um arrendatário, ou que quando 
têm pouca terra, são, por vezes, levados a vendê-la para sobreviver, isto 
porque os grandes programas como PROTERRA', POLONORDESTE, e 
outros que, se são anunciados por aí, não estão resolvendo a situação daquele 
percentual altíssimo de homens que nos garantem os gêneros de subsistência, 
porque 80%-õlC9U% dos que produzem esses gêneros de primeira nécessidade, 
esses não são proprietários. 

Falaram-nos, Sr. Presidente, da dependência cada vez maior dos 
trabalhadores ao poder econômico ou ao poder político, sobretudo quando 
se anuncia umã- nOva sístC:mâtica na alocação dos recursos federais, agora 
anunciados, que deverão em grande parte, correr através das prefeituras 
municipais do interior do Nordeste. 

Tudo isso, Sr. Presidente, nos foi falado, inclusive por aqueles que fazem 
a Pastoral da Terra e a Comissão de Justiça c Paz da Arquidiocese de Olinda, 
Recife, trazendo-nos o testemunho de homens que têm as mãos calejadas no 
amanho Ua terra. Eles continuam a esperar as grandes e verdadeiras soluções 
que não podem ser simplesmente as emergenciais que, embora se justificando 
em parte, continuarão a deixar o Nordeste como nós o encontramos, depois 
de dezenas, centenas, milhares de sugestões inúteis de mudar a fisionomia 
estrutural da região. 

Mas, antecipando~nos nossa chegada ao Recife para ouvir esses setorcs 
sociais, procuramOs ir ao próprio 6rgão desenvolvimentista que é a 
SUDENE, não apenas para a grande festa em que discursos se sucederiam, 
mas, dentro de uma objetividade maior, na véspera da sessão extraordinâria, 
para consessão com o Superintendente da SUDENE, solicitando-lhe a 
presença da Assessoria Técnica. E lã, ouvimos a exposição que nos fo~ feita 
pelo Dr. Walfrido Salmito. Podemos dizer, Sr. Presidente, que saímos 
angustiados daquele encontro, porque lembramo-nos bem de como, há dois 
anos atrás, o Ministro Andreazza anunciava uma nova forma de atacar os 
efeitos da seca através do Plano de Emergência, e jã agora o Superintendente 
reconhecia que- era preciso mudar novamente a sistemática. 

Aliâs, tal fato não nos causa surpresa, pois estivemos no interior do 
Estado de Pernambuco, no iriício deste ano, onde andamos mais de quatro 
mil quilómetros, e ouvimos depoimentos verdadeiramente cstarrCcedorcs 
sobre este plano de emergência. Ouvimos flagelados que não haviam sido 
beneficiados pelo plano de emergência e que estavam no desespero. Por isso 
mesmo não nos admiramos quando, depois, os saques se sucederam, embora 
o Sr. M-inistro do Interior preferisse atribuí-los à simples fruto de agitação. 
OuvimoS reclamações daqueles flagelados que haviam sido, embora uma 
minoria, benefiCiados pelo Plano de Emergência, porque ganhando três mil 
cruzeiros, por mês, eles não tinhaiD, em verdade, condições de satisfazer as 
necessidades mínimas de suas famflias. Ouvimos reclamações dos próprios 
propri!!tários de terras, _dos fazendeiros que diziam que aquele plano era 
meramente assistencial e que se configurava como um verdadeiro plano de
antiprOdução, porque pagando três mil cruzeiros ao trabalhador fazia com 
que ele não fosse trabalhar e, ao mesmo tempo, o levava à indolência. Houve 
faiendeiro que nos disse que desejoU dar a complementação salarial, mas o 
trabalhador preferia receber trêS rriil sem trabalhar do que receber uma 
compensação, nã remuneração, e ter que suar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Nordeste vai saindo dessa terrível seca 
podendo se dizer que, mais uma vez, bilhões, bilhões e bilhões foram jogados 
fora; talvez tivessem que ser gastos para não deixar o povo morrer de fome 
mas que representa, sem dUvida alguma, uma maneira errada de enfrentar o 
problema nordestino. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, procuramos cumprir a missão que nos 
deu o Presidente da Comissão de Assuntos Regionais indo ao órgão técnico, 
para dialogar com os que fazem a SUDENE, indo aos meios empresariais, 
indo a sindicatos de trabalhadores, indo à Igreja e a todos aqueles setores que 
se debruçam sobre o problema do homem do Nordeste. 

Colhendo esses dados, esses subsídio_s, acreditamos que alguma coisa 
tivéssemos a oferecer _àquele encontro onde o Senhor Presidente da República 
compareceria e diria tão solenemente: .. Quero ouvir e quero saber, quero ter 
a tristeza de ouvir as recriminações, etc." 

Se este era, de fato, o desejO- do Senhor Presidente da República, não 
parece estar ele em consonância com os que fazem os protocolos e os 
cerimoniais de Brasília. Porque os responsáveis por este setor, por certo, 
imaginaram que o Preside_nte só queria oúvii' e saber da boca dos seus homens 
de confiança, que é, talvez, u~a maneira menor de se saber e de se conhecer 
as coisas. 

Sim. Indagando do Superintendente da SUDENE qual a pauta da sessão 
do dia seguinte, S. Ex• me informava que o cerimonial restringira os 
oradores: ao Superintendente da SUDENE, ao Ministro do Interior, ao 
Governador Virgílio Távora, ao Senador Nilo Coelho- Líder do PDS- e 
ao President(! da República. Como se vê, um festival de Governo, em que se 
negava a p~lavra àquele que foi representando o órgão técnico desta Casa, 
que é Líder do PMDB, mas que não estava ali, sequer, nessa condição. 

Indagamos, Excelências: Como se quer _diálogo, neste País, quando nem 
dentro de um órgão técnico se permite que o Chefe do Governo possa ouvir 
aquele que exerce flffições de Líder da Oposição no Senado Federal, embora 
ali estivéssem-os cO~-~- representante, da Comissão"Técnka da Casa? Será essa 
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a maneira do Presidente da República melhor conhecer as coisas? Seria 
melhor ouvir apenas o Superintendente que ele nomeou, o Ministro que ele 
escolheu, o Governador que ele indicou, o Líder do Partido que ele designou 
e, no final, ele próprio, como Chefe do Governo, e não se permitir, portanto, 
que o representante da Comissão de AssuntOs Regionais; destã Casa, pudesse 
falar, mesmo sendo ele Líder dã OposiçãO~ dõ- PMDB, no Senado? -

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - P<rmíte V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Ouviremos, com toda a 
satisfação, a intervenção do eminente Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gi/van Racho (PP- SE)- Aqui também, Senador Marcos Freire, 
a solidariedade dos seus companheiros do outro Partido da Oposição com 
assento nesta Casa: V. Ex• tem toda a razão. Não é assim que se dialoga neste 
País. v. Ex• usou o termo feliz e exato. Com a reuniãO da-·mais alta 
importância, um período de agruras para -o- Nordeste, foi um festival d-o 
Governo. A Nação, atónita, recebeu a noticia de que a V. Ex• fora negada, 
como representante de uma Comissão específica do senadõ, a VOZ naquele 
recinto. Creio até, Sr. Senador, que isto nãó paft.iU dO Senhor Presfdente d:i 
República. E, mais uma vez, me parece demonstrado que forças estranhas, e é 
sempre comum se falar em forças estranhas neste País, estão sabotando o 
desejo liberalizante do Senhor Presidente da República. Acredito atê que 
nesta hora Sua Excelência tem que ser alertado, porque não creio, recuso-me 
a crer que tenha partido de Sua Excelência mesmo a decisão de não ouví-lo 
como legítimo representante da Câmara Alta deste País. E, ao lhe prestar a 
solidariedade dos seus colegas do Partido Popular, deixo a interrogação nõ 
ar: será que o Presidente aqui mais uma vez estã Sendo torpedeado'? A 
História vai demonstrar onde está a verdade, Sr. Senador. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Acontece, entretanto, 
ilustre Líder, representante do Estado de Sergipe, que se Sua Excelência o 
Chefe do Governo não cohcorda com tal pro-cedimento, não parece ser esse o 
pensamento de expoentes os mais altos do Partido governista, porque, ainda 
hoje, pelo Jornal do Brasil, na Coluna do Castello, líamos que: 

"O Deputado Prisco Viana, Secretário-geral do PDS acha que 
não tem razão de ser o protesto lavrado pelo Senador Marcos Freire 
por não ter sido admitido à reunião da SUDENE, na qual o 
Presidente da República assinou diversos atas em favor do 
Nordeste. 

Lembrou o Secretãrio-Gefal do PDS que, p.a véspera dos atos 
oficiaís em Recífe o Superintendente da SUDENE, Sr. Walfrido 
Salmito, recebeu o Líder do PMOB no Sen-adO, para lhe dar ã.mplas 
explicações a respeito das providências tomadas. No dia da assina
tura dos atos tratou-se de um despacho do Presidente, ao qual a 
Oposição não podCria ter acesso: 

O Sr. Prisco Viana acha que a reação inusitada do Senador 
Marcos Freire é o maior atestado de que os atas assinados pelo Pre.. 
sidente da República tiveram grande impacto e garantirão rendi
mento eleitoral do PDS em todo o Pais. 

Queríamos, antes de mais nada, advertir que o -Sup:CrintCndente nos rece
beu em audiência por nós especialmente solicitada para a véspera da reunião, 
sem que ela tivesse nada com a reunião, embora em função da reunião a que 
deveríamos comparecer. 

Então, uma coisa não tem nada com a outni. Apenas não queríamos, 
dentro da honestidade com que pautamos nossa conduta pública, ir apenas 
fazer um discurso, ou ouvit vã rios discursos. Por isso, procuramos ír indagar, 
ir inquirir, sem público, sem assistência, mas para nos esclarecer de certoS as
pectos da política da SUDENE, da mesma forma que fomos a outros setores 
sociais, que, como representante do povo, terD.os ã consciência de que não hã 
solução para os problemas do povo sem ouvir o próprio povo, atrav~s dos 
vários setores sociais que o integram. 

Portanto, a colocação feita pelo Deputado Prisco Viana é completamen
te descabida. Mas ele assume, e faz com que o seu Partido o assuma também, 
o despropósito do veto que nos foi feito para falar. Não sabemos que critério 
foi adotado, pelo qual o Líder do Governo podia falar, e, mesmo que ali não 
fôssemos como representante de uma Comissão T~nica1 se negasse a palavra 
a um Líder da Oposição ... 

• O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB)- V. Ex• me permite, nobre Se
nador? 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Ouço V. Ex•, com toda sa
tisfação. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) -Desde o primeiro instante, 
Senador Marcos Freire, quando o Senador Henrique Santillo leu, neste Ple-

nãrio o telex de V. Ex• ao Senador Alberto Silva, Presidente da Comissão de 
Assuntos Regionais, que nós, do PMDB, lhe hipotecamos integral solidarie
dade. E no instante em que V. Ex• está relatando, da tribuna, os acontec;_i~en
tos e_ prestando _contas de sua_ atuação parlall!entar, menos como Líder da 
Oposição do que Corria m~~bro di Bã_ncada rl6r~~tina e da Comissão de As
suntos Regionais, eu desejo, justamente, di2;er a V. Ex• que não hã palavras 
que possam justificar semelhante atitude do GOVerno Federal, vetando apre
sença de V. Ex• na reunião da SUDENE. Acho que não houve uma discrimi
nação contra o PMDB, contra o seu Líder Senador Marcos Freire, houve 
uma discriminação contra o Senado, contra uma Comissão Permanente do 
Senado, a CcirilisSãã de Assunlos Regionais, que aH V. Ex• oficialmente re.. 
presentava. Isto tUdo demOnstra. à sociedade-que longe estamos da preconi .. 
zada política de mão estendída do Senhor Presidente da República. Porque 
nessas ocasiões é que se faz rriiste_r _9 diálogo, o entendimento, porque não hã 
capitis diminutio, do ponto -de vista poUtico, para quem quer que seja. mas 
apenas o debate alto e elevado de problemas políticos e adminísíÍ'ativos do 
País e, no caso, de uma sofrida região como o Nordeste. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE)- Agradeçemos o aparte do 
ilustre Senador Humberto Lucena. 

A discriminaçãO COntra o Senado Federal está-Comprovada, ilustre Sena
dor, antes mesmo deste episódio. Estã comprovada quando, tendo requerido 
na segunda ou terceira sessão ordinária do presente período legislativo, a rea
lização de sessão extraordinária do Senado, convidando-se o Ministro para 
aqui comparecer, se assim entendesse válido, e sucessivas vezes concordamos 
em adiar da dat-a da referida sessão extraordinária para ter S. Ex• entre nós, 
com os representantes dos Estados atingidos pelo flagelo, e até hoje, Sr. Presi
dente, quase um mês decorrido desse requerimento, S. Ex• não encontrou 
tempo nem condições para aqui comparecer". 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permiie V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- .PE) - Verdade que S. Ex• não 
está obrigado a fazê~lo porque apenas·manifestamos o desejo de aqui contar 
com a sua presença, caso ele se julgasse com elementos para esclarecer a 
atuação do Ministério em relação ao flagelo. Mas o Senador Nilo Coelho, 
digno Líder -do Governo, desde a primeira hora disse que S. Ex• queria vir e 
por isso mesmo é que preferíamos realizar a sessão contando .com a presença 
do titular da pasta respectiva. Mas foi inútil, foi debalde. 

- Osjorn3.is rl0t1ciaram que 6 Ministro Mário Andreazza chegar& do Nor
deste, que andara não sei quantos quilômetros no Nordeste; e que estava hor
rorizado com a- seca - isso antes daS Chuvas e enchuriadas; que fora à au
diência com o Presidente ôa República, para narrar ao Chefe do Governo o 
que vira. Temos por-exemplo, do dia 17 de março, o Correio Braziliense, que 
informa que S. Ex• recebeu, ontem, o Senador José Samey acompanhado da 
Comissão ExecUtiVa- do PQS, para levar a-Solidariedade da BS:ncada nordesti
na ao seu trabalho de Com-,ate a seca". 

S. EX• teve tempo para tudo, Sr. PresiQentel Só rião teve tempo de vir dis
cutir com os representantes dos Estados assolados pela seca ... 

Acreditamos que S. Ex• ainda venha at~ aqui. Por isso mesmo está em 
aberto a data dessa sessão, em que nós gostaríamos ·de ter sua presença. Ma& 
jâ vem com o pacote nas mãos, o que lá, na nossa região, está sendo conhe~
do como .. 0 Pacote do NÕ.rdeste", neste País em que se dirige a Nação atra
vés de pacotes ... 

S. Ex• não quis conStruir a quatro mãos a solução para o Nordeste, não 
quis aqui trocar pontos de vistas. S. Ex• vem-dipois da festa de sexta-feira, de
pois daquele festival do Governo. Aí ele poderá até se dar ao prazer, quem sa
be, de vir aqui para contar fatos consumados~ decisões tomadas unilateral
mente pelo Executivo. 

Sefã que é certa. Sr. Presidente, esta maneira de ser e de se fazer as coi
sas, em que o Executivo se arvora como detentor único da verdade? Serã que 
os Senadores do Nordeste não teria nada a constribuir num debate que aqui 
se travasse, cóm a presença do Ministro do Interior'? 

Não, Sr. Presidente, nós não nos conformamos. Dentro das nossas !imi
tações, com a arma que nós temos, que é uma tribuna parlamentar. nós pro
testamos, porque o que aconteceu foi exatamente isto: esta Casa quis partici
par do equacionamento ·da solução do problema da seca do Nordeste, tanto 
que aprovou por unanimidade o t10Querimento, mas não teve vez. Poderão tek 
tido vez, sim, Senadores isolas\95-. integrantes do Partido do Governo, que 
têm as portas dos Ministérios e do Palácio do Pl~nalto abertas, para então se
rem donos_ de soluções porventura apresentadas·. Mas a instituição, como ins~ 
tituição, não pôde participar antes, no equacionamento das soluções, e não 
pode sequer participar na hora do anúncio daS soluções ou pseudo-soluções 
que nos apresentaram. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 
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Em 1964, Castello Branco comparecia à lO• Reunião Extraordinária da 
SUDENE, em 5 de agosto, com a presença do Ministro do Interior, Mal. 
Con:feiro de Faria, exatarnente para mostrar a sua decisão de fortalecer a SU~ 
DENE- SUDENE que nunca foi tão esvaziada como depois de 1964- ho
je, caindo aos pedaços, desautorizada, desacredítada, apesar dos esforços dos 
que a fazem, do sacrifício dos seus técnicos, do idealismo dos homens que, 
muitas· vezes, 31í pérmB.necein para que ela não rrioria-de todo. E, no entanto, 
quantas vezes, ela, que poderia ser o instrumento vâlido do desenvolvimento·-
regional, estâ como que arfando, e até parece, às vésperas de dar o último sus

'piro. 
Por sua vez, o Gal. Costa e Silva, em 1967, ia à 19• Reunião Extraordi

nária do Cànselho Deliberativo, em 12 de agosto, c anunciava 72 medidas de 
interesse reigional, inclusive a intocabilidade dos incentivos fiscais- aqueles, 
Sr. Presidente, que eram 100% para o Nordesfe, e que, hoje,- estão reduzidos a 
20%. Achamos que o Líder do GOverno, Senado·r Nilo Coelho, era, à época, 
Governador do Estado e deve estar lembàidO daquele outro espetãculo que 
houve em 1967, sob a Presidência do Sr. Costa e Silva. 

Em 1970, jã com o Presidente Médici, na 25• Reunião Extraordinãria do 
Conselho Deliberativo, de 6 de junho, o Ministro Reis Vclloso anunciava: 
medidas imediatas e medidas a médio prazo para resolver em definitivo os 
problemas _do Nordeste! 

É como aquele mesmo filme que se assiste toda Semana Santa: Vida, Pai
xão e Morte de Jesus Cristo. 1! a mesma coisa, de tempos em tempos, a se as
sistir à ~'Vida, Paixão c Morte do Nordeste"- "Morte c Vida Severina". 
Nada muda; mudam os personagens, mudam as roupagens, muda a eloqUên
cia - houve muita eloqUência nesta última reunião da SUDENE, Sr. Presi
dente - mas o drama é o mesmo, o cn.redo é o mesmo. 

Jâ vimos esse filme. Todo o Nordeste jã viu esse filme. E para desgraça 
nossa, vamos continuar a assistir a esse ine.Smo filme, porque o fundamental, 
o substancial, o estrutural, isso não é feito. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Pois não, ilustre Senador. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Ainda no Governo Médici, 
surgiu o célebre Plano de Integração Nacional, que retirou do Nordeste mais 
de 20 ou 30% dos incentivos fiscais para o seu cu·steio. 

O SR. MARCOS FREIRE(PMDB -PE)- Esses incentivos,jã o Go
verno anterior dizia, que seriam intocãveis. 

Sem nenhuma segunda intenção, hoje o- Senador Nilo Coelho dizia, na 
oportunidade: 

"Esta hora histórica - se referia à Reunião Extraordinária da 
SUDENE a que S. Ex• comparecia, na época, hã dq anos passados 
- é, antes de tudo, a consagração da unidade nacional." 

E Costa e Silva dizia: 

"Desejei trazer-vos a prova de que vossas necessidades se en
contram na primeira linha das nossas preocupações, vim demons
trar a viabilidade das diretrizes traçadas no nosso programa estraté
gico. Com a simples enumeração dos projetes prioritários, decretos 
e convênios anunciados, dissipam-se vossas velhas desconfianças na 
ação do poder central." 

Sr. Presidente, até parece que foi de sexta-feira esta frase. Não foi, não! 
Foi do Presidente Costa e Silva, na Sessão Extraordinária para resolver o 
problema do Nordeste, em 1967! 

V. Ex• falou muito bem, Senador Humberto Lucena: foi a ação coorde
nada do Governo Federal, no Nordeste, anunciada como básica para o inte
resse regional - aquelas medidas que já conhecemos, de créditos adicionais, 
construção de açudes, de barragens, de reforço ao apoio creditfcio, medidas a 
médio prazo. 

Falava-se, inclusive, na execução do programa sistemático e permanente 
a ser executado todo ano, de janeiro a março, de chuvas artificiais. Este é um 
capítulo à parte: as chuvas do Nordeste. O CT A, uma institUição que nos pa
rece merecer crédito- não sabemos se a SUDENE ou o Governo Federal dã 
crédito ao CTA- diz que resolve o problema do Nordeste com chuvas artifi
ciais. Se resolve ou não resolve, não somos t~nicos para sentenciar, mas o 
fato é que a SUDENE nem diz que não resolve, pelo contrârio, anuncia
como está aqui nesta reunião a que nos referimos- dizendo que vai aplicar o 
método c esse método não é aplicado. Talvez porque não tenha dinheiro para 
o Nordeste. Tem para Itaipu, para a Ferrovia do Aço, para a Transamazôni
ca, para o Acordo Nuclear, para os Metrôs do Sudeste, mas para o Nordeste 
não tem. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Permite um aparte, nobré"'Scna-
dor? · 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Ouviremos o nobre Sena
dor Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN) .,.-Senador Marcos Freire, não che
gou a esta Casa, atê hoje, .nenhum decreto-lei do Presidente da República em 
que conste da programação oficial medidas objetivas cm defesa dos interesses 
do Nordeste. O que foi feito até hoje são paliativos, tomando por princípio 
amesquinhar o Nordeste, são medidas que não têm o objetivo de tirar o Nor
deste das dificuldades seculares. Porque SC o Governo tivesse realmente in
tenção de fazer alguma coisa para o Nordeste, já havia chegado a esta Casa 
alguma coisa de prãtico, de positivo, para que constasse da nossa Consti
tuição e o Nordeste tivesse sua parte gravada no espírito da lei. Mas não, até 
hoje nada chegou. Por isso, Senador Marcos Freire, eu me congratulo com V. 
Ex• e tenho a impressão de que V. Ex• não foi aceito na reunião da SUDENE 
porque levava reivindicações dos nordestinos que querem o Nordeste para os 
nordestinos e para os brasileiros. Não reivindicações de _nordestinos que que
rem que o Nordeste fique esse peso morto pelo tempo afora, que o Nordeste 
apareça no concerto das nações como uma região desgraçada e sempre de 
mão estirada. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) -V. Ex•, nobre Senador 
Agenor Maria, é daquelas vozes que aqui têm estado sempre presentes em fa .. 
vor da nossa região. Agora mesmo o_ Estado de V. Ex• estã sendo vítima de 
mais um fenômcrio climático que tantas dCsgraças tem trazido ao seu povo. 
Aproveitamos a oportunidade, inclusive, para solidarizar-nos com V. Ex• e 
com o seu Estado. 

Realmente há soluções para o Nordeste! 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nobre Senador, lamento infor
mar a V. Ex• que seu tempO concluiu, de modo que eu pediria ao nobre o<:aw 
dor, primeiro, que não cOncedesse mais apartes, e, segundo, que no espaço 
menor possível nos ajudasse a cumprir o Regimento. Muito obrigado. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Sr. Presidente, foi por isso 
que pedimos anteriormente uma sessão extraoi'dinâri3. como o fim de debater 
o problerp.a nordestino, porque ele é tão vasto que, realmente, achamos que 
precisamos realizar essa sessão. A esta altura, vamos até comunicar ao Líder 
do Governo que talvez não tenhamos mais nem condições de concordar pelo 
adiamento indefinido dessa sessão, porque o Senador José Lins diz que, com 
isso, estamos compactuando para a não vinda do Ministro Mârio Andreazza. 

V. Ex• imagine, estamos adiando a sessão, para o debate ser mais provei
toso - e o liderada do Senador Nilo Coelho diz que eStamos conivente pela 
não vinda do Ministro Mário Andrcazza, porque estamos concordando no 
adiamento da sessão extraordinária! De forma que lamentavelmente não va
mos mais poder colaborar e solícitaremos à Presidência da Casa que marque 
a sessão extraordinária, com o Ministro ou sem ele, porque senão amanhã vai 
se chegar ao ponto de dizer que o Ministro não foi porque o Senado não quis. 

Sr. Presidente, vamos tentar terminar. Apenas desejamos concluir- va
mos dizer- a invocação histórica dos Presidentes que foram ao Nordeste. 
Por exemplo, o General Mé:dici dizia: 

••Houve quem me aconselhasse a que não viesse vrr. Vim ver 
sim, a seca de 70 e vi o sofrimento e a miséria de semprP Decidi cn 
tão fortalecer a agricultura nordestina para terr.,H re& .tente às se 
cas." 

E por aí vai, Sr. Presidente. Infelizmente o tempo não nos permite re
lembrar todas as referências históricas. O fato é que Presidentes do. República 
têm ido lã e chorado, mas a situação do Nordeste cada vez se agrava mais. 

O Presidente Geisel também foi. Em 1976 e 77 compareceu a mais de 
uma reunião. Naquela oportunidade se anunciava o documento d" Nordeste, 
criando grupos de trabalho que recomendavam diversas medidas aprovadas 
pelo Presidente. 

Sr. Presidente, o outro perigo é que hã quem diga que somos incapazes, 
os nordestinos, para tantas medidas, e tanto dinheiro - que não é tanto as
sim. Mas isto vai ser objeto de pronunciamento em outra oportunid~de, pois 
queremos acatar a decisão de V. Ex•, concluindo o nosso discurso 

Mas quem vê e lê as manchetes, Sr. Presidente, fica horrorizado.(, 'tc·,so 
povo parece incapaz, indolente. Porque não é possível, o Governo cuida tão 
bem do Nordeste e o Nordeste não vai para frente, ao contrário, cada vez 
mais para trãs. 

Não, Sr. Presidente. ijâ soluções para o Nordeste. Nós da Oposicã..., ... 
mos apontado ao longo da atuação, temos feito análises críticas, crite 
objetivas; temos indicado quais são os caminhos. O Governo sabe qm .ào 
os caminhos, porque os próprios órgãos dcsenvolvimcntistas da SUDFNE 
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têm apresentado algumas diretrizes nesse sentido, têm atE: formulado proJ 
e programas específicos para resolver os problemas do Nordeste. 

Mas é aquilo que falamos anteriormente: a SUDENE, ela própria, tem 
sido desprestigiada e esvaziada. Hoje ela anda de muletas, Está reduzida 
como que a uma simples repartição pública, a aprovar projetcis técnicos. Ela 
não coordena mais nada, ela não planeja o desenvolvimento nacional, porque 
houve a centralização de todos os poderes nesta República. 

Por isso mesmo. julgamos que a SUDENE é mais Vftima do que culpada. 
Ela, também, tem sido vítima dos golpes que têm sido desferidos contra o 
Nordeste. 

Tudo_ isso que acontece na hora da tragédia ê para empanar, para en~ 
cobrir, para disfarçar a culpa do Governo. Porque só hã um culpado, E: o Go~ 
verno. Não digo que seja este Governo. São os governos através dos tempos, 
que não olham para o Nordeste como ele deveria ser olhado, pela importân~ 
cia que ele tem, por ocupar 1/5 do território nacional e abrigar 1/3 da popu
lação brasileira. 

Sr. Presidente. o próprio General Figueiredo jâ foi lã três vezes e irá por 
certo outras vezes porque. se ficar nas medidas anunciadas. não se vai resol
ver os problemas do Nordeste. 

Mas a continuaÇão dessa análise do comportamento dos governos em re
lação ao Nordeste, nós tentaremos fazer mais adiante, quem sabe, talvez nes
sa sessão extraordinária, com ou sem a presença do Ministro. A essa altura 
até concordamos com o Senador José Lins. Nós não devemos mais ficar 
adiando indefinidainent~, senão a gente nunca realiza essa sessão, que já foi 
aceita por esta Casa. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, há muita coisa a dizer sobre o Nordeste. 
Esperamos que possamos, pelo menos aqui dentro, estabelecer um debate 
proveitoso em torno do assunto, já que na SUDENE, cuja pauta evidente
mente não foi feita pelo Superintendente, nunca disse isto; mostramos que a 
culpa era do protocolo, do cerimonial de Brasflia; apenas a informação nos 
foi transmitida pelo Superintendente, quando o inquirimos a respeito. Não 
acusamos a SUDENE em relação ao caso específico. O que esperamos é que, 
pelo menos aqui, ao contrário da SUDENE, não haja apenas um monólogo 
daqueles que representam um mesmo sistema de forças dominantes neste 
~aís. (Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas.) 

ATA DA 23• SESSÃO, REALIZADA EM 30-3-81 
(Publicada no DCN (Seção~ II) de 31-3-81) 

RETIFICAÇÃO 

No Parecer n9 95, de 1981, da ComisSão de Legislação Social sobre o 
Projeto de Lei do Senado n• 303j78, que dâ nova redação ao art. 472 e seu pa
râgrafo primeiro do Decreto-lei n• 5.452, de 1' de maio de 1943 (Consoli
dação das Leis do Trabalho). 

Na página 691, 2f Coluna~ nas assinaturas do parecer 
Onde se lê: 

... Raimundo Parente, Presidente - Humberto Lucena, Relator·. , . 
Leia-se: 

; .. f:Iumberto Lucena, Presidente - Raimundo Parente, Relator ... 
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I -ATA DA 32• SESSÃO, EM 8 DE ABRIL DE 1981 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República 

De agradecimento de comunicação: 
- Nll77 /81 (n~ 121/81, na origein), refailVi à-aprovação das matêrias 

constantes das Mensagens da Presidência da República n9s 418,419,420 e 
456, de 1980. 

1.2.2 - Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n9 54/81, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que -acrescenta§ 39 ao art. 893, da Consolidação- das Leis 
do Trabalho. 

-Projeto de-Lei do Senado n9 55/81, de autoria do Sr. Senador Ita
mar Franco, que veda a participação do Presidente e Vice-Presidente da 
República, Governadores e Vice-Governadores, Prefeítos e Vice-Prefeitos 
nas campanhas eleitorais. -

1.2.3- Comunicações das Lideranças do PDS e do PP no Senado Fe-
deral e na Câmara dos Deputados - -----

- De Substituições de membros em Comissões Mistas. 
1.2.4 - ComunicaçOes- dã Presidência 

- Convocação de sessão extr::to_rdinâria. a realizar-se hoje, às 18 ho
ras e 30 minutos, com 6rdém do Dia- qUe designa. 

- Recebimentodo O_!'ício no Sfl2f?l (no GP-526/Sl,na origem), do 
Prefeito Municipal de São CãCtano do Sul _: SP, solicitando autorização 
do Senado Federal a fim de que aquela Prefeítura possa realizar operação 
de empréstimo externo, no vafor que menciona, para o fim cjue especifica. 

1.2.5 -Discursos do Expediente 

SENADOR AGENOR MARIA -Remuneração da Polícia Militar 
do Estado do Rio -Grande do NOrte. Distorc;ões da políficã econômico
financeira do Governo Federal. 

1.2.6 - Comunicação da Presidência 

-Presença, na Casa, do Sr. Dejandir Dalpasquale, suplente convo
cado, em virtude da licença concedida ao Sr. Senador Jaison Bãrreto. 

1.2.7 - Prestação do compromisso regimental e posse do Sr. D~jandir 
Dalpasquale 

1.2.8 - Discursos do Expediente (ConthlUãção) 

SENADOR MILTON CABRAL- Falecimento do Sr. Marcos Ta
moyo, ex-Prefeito do Rio âe Jãneiro. 

SENADOR ORESTES QUERCIA- Revisão da Lei de Segurança 
Nacional. -

SENADOR MENDES CANALE- Justificando re"querimento de in
formações, que encaminha à Mesa, referente ao_ Projeto de Resolução n9 
172/80, constante da Ordem do Dia da presente sessão. 

SENADOR DINARTE MARJZ -Situação do Estado do Rio Gran
de do Norte atingido por inundações. 

-1.2.9 - Comunicação 

-Do Sr. Senador Dejandir Dalpasquale, referente ao seu nome Par-
lamentar e filiação partidária. 

1.2.10- Comunicação da Liderança do PMDB na Câmara dos Depu
tados 

- De substituição de membro em Comissão Mista. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n9 70/80, do Senador Humberto Lucena, 
que dispõe sobre coligação partidãria, e dã outras providências. Apre
ciação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado no 305/77-Complementar, do Senador 
Itamar Franco, que dá nova redação aos parágrafos 29, 39, 49 e 59, e acres
centa parágrafos (antigos e novos) à Lei n9 5.172, de25 de outubro de 1966 
(Código Tributário Nacional). (Apreciação prelimínar da constitucionali
dade.) Votação adiada por falta de quorum. 

--Projeto de Resolução n9 172/81, que autoriza o Governo do Esta~ 
do de Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, 
setecentos e oiteiltã ·e-cill-cci milhões, seisCentos e vinte mil, cento e cin
qiienta e sete cruzeiros e setenta e cinco centavos) o montante de sua dívi
da consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

--Projeto de Resolução n9 177/80, que autoriza a PrefeitUra Munici
pal de Mosso ró (RN) a elevar em Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze 
milhões, quatrocentos _e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinqüenta e 
dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolida~ 
da. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 178/80; que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rio das Pedras (SP) a elevar em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e nove mi
lhões, novecentos e Oitenta e úêS mil e seiscentos e Quarenta e cinco cruzei

-ros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n9 179/80, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pai de São Joaquim (SC) a elevar em Cr$ I .530.000,00 (um milhão, qui
nhentos e trinta mil cruzeiros} o montante de sua dívida consolidada. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 180/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Araripina (PE) a elevar em Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscen
tos mil cruzeiros) o montante de sua- dívida consolidada. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 181/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Arês (RN) a elevar em Cr$ 1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e 
quarenta e oito mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falta de quorum. 

~Projetá d6 Resolução n9 182(~0, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campina Grande (PB) a elevar em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e tres 
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milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 183/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campos Belos (GO) a elevar em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e no
venta c cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-,Projeto de Resolução n9 184/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Duerê (GO) a elevar em CrS 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete 
mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 189/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Pedro Velho (RN) a elevar em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, no
vecentos e nove mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dí':'ida conso
lidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 194/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Teresina (PI) a elevar em Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, 
duzentos e sessenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o montànte de sua 
dívida consolidada. Votação 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 jti.ridicidade.) Vo
tação adiada por falta de quorum. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 207/79, do Senador 
Jorge Kalume, que autoriza o Ministério da Educação e Cultura, através 
do Conselho Federal de Educação, a incluir, nos curriculos dos estabeleci
mentos de ensino de 1 t1 e 29 graus e superior, estudo sobre as vidas do Co
ronel José Plãcido de Castro e do Marechal-do-Ar Eduardo Gomes. Apro
vada. Ã Câmara dos Deputados. 

- Redação final do Projeto d<; Lei do SJ::n_q.do _rt9 364}79, do Senador 
Lomanto Júnior, que institui o Dia: Nacional do Psicólogo. Aprovada. Ã 
Câmara dos Deputados. 

- Redação final do Projeto de_L~i_ do Senado p.9 32/_~0! do Senador 
Jutahy Magalhães, que dispõe sobre preferência a posseiros na alienação 
de terras da União. Aprovada. Ã Câmara dos Deputados. 

- Redação final do Projeto de Resolução n• 15/81, que suspende a 
execução do Decreto n9 196, de 12 de novembro de 1975, do Município do 
Rio_de Janeiro, que cria a tarifa bãsica de limpeza urbana e dispõe sobre a 
sua cobrança. Aprovada. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 16/81, suspendendo a 
execução do Decreto n' 7.702, de 20 de outubro de 1971, do Estado do Pa
rã, que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, os imó
veis que menciona. Aprovada. À promulgação. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 45/80 (n' 1.761/79, na Casa de ori
gem), que regulamenta o exercício da profissão de supervisor educacional, 
e dá outras providências. Discussão sobrestada por falta de quorum para 
votação do Rc;_querimento n9 58/81, de adiamento d_a discussão. 

-Projeto de Lei do Senado n9 303/79-DF, que institui a taxa de lim
peza pública no Distrito Federal, e_ dã outras pr~vidências. Discussão en
cerrada, após usar da palavra o Sr. Itamar Franco, ficando a votação 
adiada por falta quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 170/80, do Senador Orestes Quércia, 
que altera a redação do art. 69 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, ins
tituída pela Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971, e alterada pela Lei n' 
6.767, de20 de dezembro de 1979. Aprovado, em segundo turno. A Câma-
ra dos Deputados._ -

-Projeto de Lei do Senado_n? 142/80, do Senador Orestes Quér?ia, 
alterando dispositivo da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe 
sobre a Lei Orgânica da Previdência Social. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade.) Discussão ençerrada, ficando a votação adiada por 

' falta de qu.o~m. 
-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 e jurídicidade.) Discussão 
encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 
SENADOR MARCOS FREIRE~ Problema fundiário e os conflitos 

sociais que dele decorrem. 
SENADOR HENRIQUE SANTILLO, como Líder - Movimento 

reivindicatório dos médicos reside,ntes do País. 
SENADOR ALBERTO SILVA- Exclusão do Piauí na relação dos 

Estados que serão beneficiados com a realização de obras recentemente 
anunciadas pelo Governo Federal, 

SENADOR CUNHA LIMA -Reivindicações de alunos de cursos 
de pós-graduação, oferecidos pelo Campus II da Universidade Federal da 
Paraíba, em Campina Grande. " 

SENADOR GASTÃO MVLLER- Transcurso da data de fundação 
da cidade de Cuiabá - MT. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Punibilidade para os ilícitos de 
contrabando. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Atuação desenvolvida pelo 
Sr. Theodoro Mendes, à frente da Prefeitura Municipal de Sorocaba -
SP. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Relatório da Academia Na
-cional de Ciências dos Estados Unidos, sobre a disponibilidade dos recur
sos existentes e a capacidade do planeta em sustentar a crescente popu
lação mundial. 

SENADOR JOÃO CALMQN- Necrológio do professor Zeferino 
Vaz. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Problemãtica da saúde no 
País. "Dia Mundial da Saúde". 

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

2 --ATA DA 33• SESSÃO, EM 8 DE ABRIL DE 1981 

2.1 -ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 

- No 79/81 (n' 126/81, na origem), referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 60/80 (n' 1.996/76, na Casa de origem), que determina a apli
cação da correção monetária nos débitos oriundos de decisão judicial, e clá 
outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.899, de 8 de 
abri de 1981.) 

Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo pro
vimento depende de sua pré1•ia aquiescênda: 

- N• 78/8 I (n' 123/81, na origem), relativa à escolha do Sr. Geraldo 
Eulãlio do Nascimento e Silva, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
de DiPlomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Re
pública aa Ãustr'iã: r 

2.2.2 - Requerimento 

- N9 59/81, de autoria do Sr. Se-nador Arnon de Mello, §Olicitando 
licença para tratamento de saúde. Aprovado. 

- 2.3 - ORDEM DO DIA 

- Parecer da Comissão de Constituição e Just_iça sobre a Mensagem 
n• 36/8 I (n' 69/81, na orígem), pela qual o Senhor Presidente da Repúbli
ca submete à deliberação do Senado a escolha do. Doutor Antônio Carlos 
de Seixas Telles para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal 
Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Lima Torres. 
Apreciado em sessão secreta. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 
39/81 (n' 79/81, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Antônio Corrêa do La
go, Mirí.fsúo de Primeira ClaSse,-da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto ao Estado da Cidade do Vaticano. 
Apreciado em sessão secreta. 

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXlMA SES· 
SÃO. ENCERRAMENTO. 

3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO-
RES 

-Do Sr. Ahnir_Pinto, proferido na sessão de 6-4-81 
- Do Sr. Humberto Lucena, proferido na sessão de 7-4-81 

4 - ATO DO PRESIDENTE DO SENADO 
5- ATO DO SR. I•·SECRETÁRJO 

6 --ATAS DE COMISSOES 

7 - MESA DIRETORA 

8- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA· 
RES 

.... 
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ATA DA 32~ SESSÃO, EM 8 DE ABRIL DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDENCIA DO SR. JARBAS PASSARINHO, CUNHA LIMA, 
ITAMAR FRANCO E JUTAHY MAGALHÃES 

ÀS 10 HORAS E 30 MINUTOS ACHAM;SEPRÉSENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Laélia de Alcântara- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Jarbas 
Passarinho- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire --Alberto Silva
Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Agenor 
Maria- Dinarte Mariz- Martins Filho- Cunha Lima- Humberto Lu
cena - Marcos Freire - Teotônio Vilela - Passos Pôrto - Jutahy Maga
lhães- João Calmon- Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo NeR 
ves ....,... Orestes Quércia- Henrique Santillo- Lázaro Barboza- Leite Cha
ves - Evelásio Vieira - Limoir Vargas 

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 iniciainos nossos trabalhos. 
O Sr. J7-Secretãrió procederá à leitura do -EXPediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO. PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicaç-ão: 

N'77(81 (no 122(81, na origem), de 7 do corrente, relativa à aprovação 
das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República n9s418, 
419, 420 e 456, de 1980. 

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

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. 17-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 54, DE I981 

Acrescenta§ 3f' ao art. 893, da Consolii[açlzo das Leis do Traba-
lho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O arL_893, da Consolidação das Lds do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-lei n9 5.452, de }9 de maio de 1943, passa a viger ac~escído do se
guinte § 3o: 

"Art. 893. 

§ 37 O recurso ordinário e o recUrso de revista de decisãO dos 
Tribunais Rcgíonais têrri c3.râter alternativo, não pÇJd~ndo ser inter
postos simultânea ou sucessivamente pelas partes num mesmo pro
cesso.'' 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data-de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Em consonândUCOm as disposições c_ontidas __ no·s- artigos- 895 e 8"90, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, das decisões dos órgãos da Justiça do 
Trabalho, além de outros,- cabem o fCcUrso ordin.ário e o recurso de- reVista. 

Pois bem, na forma da legislação trabcilhista em Vigor, nas causas deva
lor superior a dois salários mínimos, há o tríplo grau de jurisdição, o que tor
na o processo trabalhista extremamente moroso. 

Temos para nós que ga.nhariam a Justiça· e as partes que, no caso dos 
dois recursos mencionados, sejam eles alternativos, optando as partes pela in
terposição de um deles, no caso de decisão pro latada pelos -Tribunais Regio-
nais do_ Trabalho. -

Essa medida, além de manter o duplo grau de jurisdiçãO,- permite àS p3.r
tes a opção pelo recurso mais conveniente. E eliminada, ainda, a indesejável 
sucessividade dos recursos ordinário e de revista~ o que, seguramente, contri
buirá para um trâmite muito -inals rápido do pi-"acedimento trabalhista. 

N.esta conformidade, ern se tratando de medida destina9a a agilizar a ad
ministração da Justiça do Trabalho, beneficianào as partes,- esperamos venha 
a merecer o apoio dos ilustres membros desta Casa. 

Sala das Sessões, 8 de abril f981. - Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITÂDA 

DECRETO·LEI N• 5.452, DE I o DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Dos Recursos 

Art. 893. Das decisões são admissíveis os seguintes recursos: 
I ~embargos; 
II - recurso ordinário; 
III - recurso de revista; 
IV- agravo. 
§ 1<? Os incidentes do processo serão ~esolvidos pelo próprio Juízo ou 

Tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões inter1ocu
iórias somente em recurso da decisão definitiva. 

§ 27 A interpOSiÇão de recurso para: o Supremo Tribunal Federal não 
prejudicará a execUção -do julgado. 

(Às Comiss_ões de ConstituiÇão e Justiça e de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 55, DE 1981 

Veda a participação do Presidente e Vice-Presidente da 
República; Governadores e VicewGovernadores,- Prefeitos e Vice
Prefeitos nas campanhas eleitorais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19- Ficam -as autoridades abaixo relacionadas proibidas de 

participarem de qualquer manifestação de político-partidária nos 6 (seis) 
meses que antecederam a realização de qualquer pleito eleitoral: 

a) Presidente e Vice-Presidente da República; 
h) Governadores e Vice-Goverriãdores de Estado; e 
c) Prefeitos e Vice-Prefeitos. 
Art. 27 Considera-se manifestação político-partidária para -os efeitos da 

presente lei: 
a) faZer propaganda, por qualquer meio de divulgação, das obras, 

empreendi_mento_s, realizações, metas, "objetivos ou intenções dos respectivos 
governos; 

b) participar de comício, inauguração, p_asseata ou qualquer outro ato 
público que tenha por objetivo difundir os méritos de partido político ou de 
Cã.ndidãto a cargo detive; 

c) emitir de público ou permitir que se propague opinião pessoal a 
respeito de candidato a cargo eletivo ou de partido político; 

d) divulgar ou prirmitir que se divulgue opinião pessoal a respeito das 
conseqfiências do resultado do pleito; 

e) us~r da autoridade conferida pela função para influenciar, direta ou 
indiretamente, através de ~~--~u omissão, o resulta~o da consulta eleitoral; 
ou 

j) permitir que os órgãos integrantes da administração pública, direta ou 
índiretamente, das entidades mantidas ou subvencionadas pelo poder 
público, das empresas concessionãrias, permissiOnárias ou contratadas para a 
prestação de serviços beneficiem candidatos a cargO-s eletivos. 

art. 39 É facultado ao Chefe do Executivo que deseje participar de 
campanha eleitorallicenciarRse do cargo para tal fim desde que o faça até seis 
meses antes da eleição. 

Art. 4~> Constituí crime de responsabilidade, punível na forma da 
legislação específiCa, qua]quer- manifestação Político-partidária, tal como 
definida na presente lei, levada a efeito por autoridade impedida de fazê-lo. 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 67 São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

A legislação vigente em dada_ sociedade deve, antes de tudo, ser 
adequada à tutela dos grandes problemas que afetam o relacionamento entre 
os homens. Uma das razões que explicam a" instabilidade das normas 
jurídicas em nosso PaíS é o fato de serem elas sistematicamente fruto de uma 
imposição de determinãdos segmentos sociais e não a resultante de um amplo 
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consenso. Se desejamos realmente abrir o caminho para a construção de uma 
sociedade democrática e estãvel. impõe-Se ~Cadoção de um_certo número de 
medidas legais destinadas a evitar a distorção dos resultados eleitorais. 

Considera-se entre nós, pelo menos oficialmente. condenável a influência 
tanto do poder econômico como do poder político instituído na_s_ consultas 
eleitorais. Pouco, muito pouco, terri...:se feíti:i ao longo dos anos para evitar 
qualquer uma das duas nefastas influências. A experiência demonstra que 
tanto um como o outro fator vem sendo utilizados aberta e impunemente no 
curso das campanhas eleitorais com evidente prejuízo a lealdade de todo o 
processo. 

Não podemos ignorar o fato de que entre nós inexista, na prática, 
federação ou separação de poderes. A primeira por ser de tal ordem a 
concentração de prerrogativas, sobretudo no campo econômico-financeiro, a 
nível federal que as demais unidades se encontram à mercê da vontade do. 
titular da chefia do executivo central. A segunda porque os mecanismos 
institucionais vigenfe-S cerceiam consideravelmente a liberdade de ação dos 
integrantes do Legislativo e do Judiciário. 

Nestas condições, impõe-se a adoção de rígidas normas imperativas da 
participação das autoridades executiv~s rias campanhas d~itorais. É esta a 
única forma de tornar efetivO e eficaz O comando constitucional a respeito do 
assunto. 

O projeto que ora apresentamos à consideração do Parlamento visa 
assegurar o necessário equilíbrio no curso -das contendas eleitorais de forma 
que a vontade popular não venha a ser viciada pela tendenciosa influência 
das mãquinas administrativas estatais. 

Sala das Sessões, 8 de abirl de 1981. - Itamar Franco. 
( Ã Comissão de ConstUuição e "Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho),-Os projetos lidos serão 
publicados e remetidos às comissões ~ompetentes. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. !~'-Secretário. 

São lidas as seguintes 

Bras11ia. 8 de abril de 1981. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § i' do art. 10 do Regimento Comum, tenho a ho'!ra de 

comunicar a V. Ext~, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a 
substituição do nobre Sr. Senador João Lúcio, pelo nobre Sr. Senador Martins 
Filho, na Comissão Mista do Congresso Nacional que dará parecer sobre as 
Propostas de Delegação Legislativa de n"s 4, 5 e 7, de !980-CN, que "Prppõe 
delegação de poderes ao Presidente da República para elaboração de Lei, 
dispondo sobre a __ criação do Ministério da Amazônia". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima e 
distinta consideração. - Senador Bernardino Viana, Vice-Líder do PDS, no 
exercício da Liderança. 

OFICIO No 89/81 

Senhor Presidente, 

Brasília, 8 de abril de 1981. 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelên_cia o nome do Senhor 
Deputado Nilson Gibson_ para integrar, em Substituição ao do Senhor 
Deputado Gomes da Silva. a Comissão Mista iriCumbida do estudo e parecer 
sobre as Propostas de Delegação Legislativa nl's 4, 5 e 7/80-CN. que 
"propõem delegação de poderes ao Presidente da República para elaboração 
de lei dispondo sobre a criação do Ministério da Amazônia". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus 
protestos de elevada estima e consider;lção.- Deputado Cantídio Sampaio. 
Líder do PDS. 

OFICIO N' 92/8l 

Senhor Presidente, 

Brasília, 8 de abril de 1981. 

Tenho a honra de indicar a v'ossa Excelência o nome do S_enhor 
Deputado Ubaldino Meireles para integrar, em substituição ao do Senhor 
Deputado Natal Gale, a Comíssão Mista incumbida do estudo e parecer 
sobre as Propostas de Delegação Legislativa n9s 4, 5 e 7 /80-CN. que 
"prop-õem delegação de poderes ao Presidente da República para elaboração 
de lei dispondo sobre a criação do Mjni.s,têrio da Amazônia". 

Apr'oveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os ·meus 
protestos de elevada estima e consideração. - Jairo Magalhães, Vice-Líder 
do PDS, no exercido da Liderança, 

Of. n• 30(81 - LID/PP 

Senhor Presidente, 

Brasflia, 6 de abril de 1981 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o 
Senhor Deputado Ruben Figueiró, para membro da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n' 
8/81, em substituição ao Senhor Deputado Pedro Sampaio. 

Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência, meus 
protestos de estima e consideração. - Deputado Tha/es Ramalho, Lrder do 
Partido Popular. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Através das Mensagens 
n's 36 e 39, de 1981, o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado os nomes dos Srs. Antônio Carlos de Seixas Tellcs para exercer o 
cargo -de Ministro do SuPerior Tribunal Militar na vaga decorrente da 
aposentadoria do Ministro Lima Torres; e Antônio Corrêa do Lago, 
Minisfro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata. para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto ao Estado da Cidade do Vaticano. 

Para apreciação da matéria. a presidência convoca sessão extraordinária 
a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência recebeu, do 
Prefeito Municipal de São Caetano do Sul (SP), o Oficio n• S/12, de 1981 (N• 
GP-526/81, na origem), solicitando, nos termos do item IV do artigo 42 da 
Constituição, autorização do Senado Federal a fim de que aquela Prefeitura 
possa realizar operação de empréstimo externo, no valor de UsS 
20,000,000.00 (vinte rriilhões de dólares americanos), para os fins que 
especifica. 

A matéria será despachada às Comissões de Finanças, de Constituição e 
Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Hâ oradores inscritos. 
COncedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria, por cessão do 

nobre Senador José Richa. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ocupo a tribuna mais uma vez para tratar do problema social da minha 
área e, de um modo geral, do Brasil. 

O grande problema, Sr. Presidente e Srs. Senadores, com o qual nos 
deparamos e que atenta contra a própria segurança nacional, não resta a 
menor dúvida, são as divergências sociais que crescem assustadoramente em 
nosso País. 

Recebi ultimamente da Polícia do Rio Grande do Norte um documento 
no qual os praças· e oficiais daquela força pública, que representa, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, a segurança de toda a comunidade, mostram o 
que percebem a título de soldo. 

Sr. Presi~ente, Srs. Senadores, os vencimentos da policia do meu Estado 
representam,- na minha concepção, um atentado contra a própria segurança 
do Rio _Grande do Norte. 

Para que a Casa possa ter uma idéia, um soldado, naquele Estado, 
percebe de soldo a importância de Cr$ 2.300,00 por mês; o soldado de 
segunda classe, efetivado, percebe CrS 3.200,00; o soldado de primeira classe, 
CrS 4.300,00; o cabo, CrS 4.600,00; o terceiro sargento, CrS 6.900,00; o 
coronel, erU fim de carreira, percebe a importância fnfima de CrS 23.000,00; 
por mês. 

Tenho a impressão, Sr. Presidente. Srs. Senadores, de que talvez seja a 
categoria neste País que menos percebe em termos de salário. E é de se 
perguntar se a polfcia1 ganhando esse salãrio, pode, realmente, oferecer 
algum tipo de segurança à comunidade. 

Ó Diário de Natal do dia 28 de março, em ligeira entreviSta do 
Comandante da Polícia diz que: 

O Corqnel Sosígenes, que há pouco tempo comandava o 71' 
Baialhão de Engenharia de Combate, aqui sediado, reConheceU que 
os "2.500 homens que formam o efetivo da PM no Estado não são 
suficientes para proteger a população, de quase dois milhões de 
pessoas· e que reclama da falta de segurança. 

Sr. Pres_idente, qual é a segurança que essa polícia mal remunerada pode 
dar a uma população de quase dois milhões de pessoas? O Comandante da 
Polícia M.ilitar, Coronel Eldes Me:ndes, no seu discurso de despedida da 
Polícia, ressaltou os baix9s salários dos soldados da PM, afirmando, no 
entanto, que todos eles tentam se.sobrepor às dificuldades através dos 
seryiços que prestam ao Estado. 
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A minha presença nesta tribuna tem como objetivo dar conhecimento à 
Nação, em primeiro lugar, desse descalabro que não tem sentido, porque o 
povo paga impostos para ter segurança. E qual é a segurança que essa polícia 
mal remunerada pode oferecer à comunidade norte-rfo.;grandense? Este é o 
problema da Polícia do meu Estado. 

Temos também o problema das professoras. Urna professora primária 
da zona rural, no Município de Currais Novos, percebe por mês, desde que 
preste 90 horas de aulas, a importâncila de Cr$ 2.349,00. E Currais Novos é 
uma das prefeituras que melhor paga a professora primária rural do Rio 
Grande do Norte. 

Isto atesta, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que esta legislação que estã aí, 
que deixa a critério dos Estados o pagamento da polícia e a critério das 
prefeíturas o pagamento das professoras, não tem como continuar. É 
importante, Sr. Presidente, que seja mudado esse tipo de legislação que, na 
realidade, atenta contra a segurança de toda a Nação. 

Os prefeitoS não têm como -pagar um melhor salário às professoras 
rurais; mas não têm, porque as prefeituras ·esva:ziaram-se financeiramente 
depois da modificaçãO: da filosofia tributária. E os Estados produtores de 
matéria-prima não têm nem como pagar as polícias. 

Ora, se o Estado não tem como pagar a polícia e os municípios não têm 
como pagar às professoras, como é que vamos continuar à mercê de uma 
legislação que atenta realmente contra o interior do País? 

Digo sempre desta tribuna, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que temos 
dois tipos de homem neste País; temos o homem rural, abandonado, 
marginalizado, injurfado, e temos o homem realmente urbano. Não_ podemos 
continuar à mercê de realidades que não oferecem condições de perspectivas 
para o desenvolvimento do País. 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN) - Com o maior prazer, 
Senador Alberto Silva. 

O Sr. Alberto Silva (PP- ~I)- Senador Agenor Maria, V. Ex• aborda 
nesta tarde um tema da maior importância. COm relação a esse problema do 
salário dos policiais militares dos Estados, queria trazer um testemunho a V. 
Ex' na tarde de hoje, de que no meu Estado, quando elaboramos o Có_digo de 
Vencimentos e Vantagens dos Militares, através da qual a polícia foi toda 
reorganizada com novos salários. Na ocasião, os salários que foram 
atribuídos aos policiais e aos oficiais sUperiores da polícia estavam realmente 
num nível compatível com o custo de vida daquela ocasião. Mas, com a 
inflação e o nãO atendimento por parte do Governo estadual de um 
acompanhamento do nível salarial dos policiais, a situação no Pia:ui talvez 
ainda seja pior do que a situação que V. Ex' estã descrevendo em Natal. Eu 
conheço o Comandante a que V. Ex' acabou de se referii',-pbrque ele serviu 
como Comandante do Batalhão do Exército na época em que fui governador. 
Mas o que queria concluir, Sr. Senador, é o seguinte: hã hoje uma legislação 
que preside a formação das Polícias Militares e o Comandante dessas polícias 
é geralmente um oficial das Forças Armadas, isto é, do Exêrcito e deveria 
haver, também, um tipo de legislação que proporcionasse um adição de 
vencimentos por parte do Governo Federal para que os Esicidc~ ~fl.ntivessem 
o nível salarial para a política, a fim de que ela pudesse realmente dar maior 
segurança. Quanto às professoras, eu gostaria" de, numa outra oportunidade, 
para não demorar mais no discurso de V. Ex', abordar o assunto. V. Ex• tem 
inteira raião, porq-ue o mUnicípio também não pode pagar o salário das 
professoras. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) -Senador Alberto Silva, 
em geral os sargentos são nomeados delegados dos municípios -do interior do 
Estado, interior do Pafs. Pois bem, um terceiro sargento tem o soldo de seis 
mil e novecentos cruzeiros. ~ lógico que es_se sargento, financeiramente 
falando, não tem independência para dirigir a SegUrãnÇa"-âe um município. E 
é de se perguntar: o que é que o Governo, o maior responsável por esse estado 
de coisas está esperando? A onda de crime aumenta a todo dia neste País, a 
insegurança cresce e fica-se a exigir que a· Polícia ofereça maior segurança à 
comunidade. Ora, como é que uma policia pode oferecer maior segurança à 
comunidade sendo mal paga, mal remunerada? Qual o tipo de segurança que 
essa polícia pode oferecer à comunidade? 

Hã poucos dias, quarta~feira passada, a cidade de Santa Cruz, do meu 
Estado, registrou, no Bairro denominado Paraízo, uma verdadeira 
calamidade. O_ açude público estourou e levou nas suas correntes enormes 
quase que inteiramente aquele bairro. São mais de mil famílias desabrigadas 
que perderam as suas casas, perdera~ quase tudo que tinham em suas casas. 
Não fosse o prefeito, que teve a feliz lembrança de levar um serviço de som 
para o bairro e pedir a retirada imediata daquCle povo, ninguém poderia 
calcular, quantas pessoas morreriam. Pois bem, são. mais de três mil pessoas 

desabrigadas aguardando do Governo e da caridade pública condições para 
qUe possam levantar as suas casas. Algumas famílias perderam totalmente os 
seus utensílios domésticos, suas roupas. t. uma situação de calamidade, de 
desgraça e de tristeza. 

Por que que não se faz, Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste País algo 
que sirva, objetivamente falando; cfe uffia estrutura de segurança? Tudo é 
feito assim, a vagar, sem maior perspeCtiva:, sem maior responsabilidade. ~ 
como o modelo económico que aí está, um modelo económico que atenta 
contra a segurança da Nação. Agora mesmo, está se lendo e vendo na 
televisão todos os dias, são centenas de milhares de motoristas espalhados 
pelo Nordeste afora com as suas carretas, com os caminhões parados porque 
não têm absolutamente o que transportar. São milhões de pessoas paradas, 
porque estamos numa recessão desesperadora. O dinheiro neste País ou estã 
numa poupança rendendo lucros bilionârios, ou então na Loteria Esportiva, 
Loteria Federal, e em todo o tipo de jogatina que há por aí. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS - RN) - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Com o maior prazer, 
Senador Dinarte Mariz. -

_O_Sr. Dínal'_/f Mariz (PDS- RN)_- Ouvj_V. Ex' falar sobre o caso do 
vencimento policial. Eu me lembro de que, ainda no Governo do saudoso 
Presidente Costa e Silva, tive a oportunidade-- quando foi-se fazer a reforma 
da Constituição - de dar a minha opinião numa carta que escrevi a S. Ex' e 
depois divu[guei d<Ctribuna, de que, uma vez as polícias e a Justiça estavam 
condicionadas a não aumentar os vencimentos, e que São Paulo, estava 
pagando a sua polícia com soldos acima dos do Exército e também os 
magistrados tinham vencimentos admá dos magistrados federais; achei que, 
uma vez que a Constituição limitava o máximo, devería limitar o mínimo. 
Então, naquela época, eu propunha que os vencirTientos das polícias 
militares, que já eram controlados, podemos assim dizer, pelo Exército, 
tivessem o limite mínimo de 70% dos vencimentos dos militares. E o mesmo 
ocorrendo em relação à Justiça, V. Ex• sabe que, também em relação à 
Justiça, à Magistratura, no nosso Estado chegou-se ao ponto de um juiz 
quase não poder exercer a sua profissão numa cidade maior, porque não 
tinha condições de pagar o aluguel da casa. Hoje, a situação é bem melhor em 
relação ao setor da Justiça. Mas V. Ex' tem toda a razão quando reclama dos 
vencimentos das políciaS militares. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Senador Dinarte Mariz, 
na minha concepção ou o Governo modifica o modelo económico, modifica a 
filosofia tributária ou terá de -federalizar a Justiça e a polícia, porque os 
governos dos Estados não têm como pagai nem a uma nem a outra porque, 
na realidade, há um esvaziamento financeiro enorme. Os Estados produtores 
de matéria-prima quando exportam essa matéria para o Sul e o Sudeste, o 
tributo que fica é tão ínfimó que á aquisição, muitas vezes, de alguma 
manufatura daquela matéria-prima, o pagamento do imposto é maior do que 
o custo, do que o valor da matéria-prima. Mais uma vez lembro o problema 
do Rio Grande do Norte em termos de algodão fibroso. Quando nós 
exportamos o algodão fibroso para o Sudeste na base de 100 cruzeiros o quilo 
de pluma, o Estado produtor fica com 12 cruzeiros de tributo e quando este 
Estado importa o fio produzido com o algodão fibroso paga mil cruzeiros 
pelo valor do fio, deixando Cerito e vinte cruzeiros de tributo. 
Conseqüentemente, esses Estados importam, em certas situações, mais 
tributos do que exportam. Daí o empobrecimento financeiro da maioria dos 
Estados produtores de matéria-prima. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS - GO) - V. Ex• me permite, nobre 
Senador? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Com o maior prazer, 
nobre Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS - GOf- Essa observação de V. Ex', 
aliás, é antológica. Eu tenho, pela amizade, pela afeição e sobretudo pela 
admiração que V. Ex' me inspirã. ... 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Muito obrigado. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO)- ... tenho, reiteradamente, usado 
esse argumento de V. Ex• e, muitas vezes, por inadvertência, sem tentativa de 
furto de suas idéias. às vezes tenho cometido o pecado de não fazer remissão 
aO seu norile. Mas, sempre que se me dá oportunidade, lembro essa 
observação de V. Ex' a respeito do chamado tributo ICM. Depois de aguçado 
por essa observação inteligente de V~ Ex' e debruçado sobre o assunto, 
descobri que há um aspecto muito significativo, -que talvez tenha escapado a 
V. Ex•, com toda a sua argúcia e a sua perspiCácia, no exame da questão. f: o 
fato de que os Estados compradores de produtos acabados, ao irem aos 
chamados Estados industriais fazerem as suas cumpras, tra:zem um crédito de 
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ICM evidentemente menor do que aquele vigente no seu Estado, com o que 
resolvem o problema, sem dúvida nenhuma, porque a Secretaria da Fazenda 
do Estado cobra do contribuinte aquele diferencial do ICM. Esse o aspecto 
fazendãrio que está resolvido. Mas o aspecto económico, Ex•? O nosso 
consumidor, o consumidor do Estado produtor de matéria-prima, no campo 
específico que V. Ex• cita muito bem a relação línhajalgodão, ou em 
qualquer outro produto acabado, V. Ex• verifica o seguinte: o comerciante de 
Iâ, o industrial, ao falurar para o Estado de V. Ex•, 100 mil cruzeiros de 
mercadoria acabada, ele paga efetivamente menos ICM. _Mas o comprador 
não paga menos cruzeiros, ele compra pelo mesmo preço, embora para a 
caixa do índustrial exonerado de parcela menor de imposto, ele recebe o 
mesmo valor pela mercadoria, corno se a tivesse vendido dentro do próprio 
Estado ou estaria sujeito a üm IÇM maior. Então vê V. Ex• que de, qualquer 
forma, há um processo_ de descapitalização nos dois aspectos: primeiro, 
quando compra a matéria-prima agrega a tecnOlogia, devolve-a na relação 
muitas vezes de um para trinta, e paga. Mas há outro aspecto, que é o aspecto 
financeiro ou o aspeCtO econômico:_ s:e V. Ex• vai a São Paulo, compr~ um 
quilo de linha para consumi-lo em São Paulo, o industrial paga 16%. V. Ex• 
paga. vamos admitir, cem cruzeiros por aquele quilo de linha, - mas se V. 
Ex• compra esse mesmõ quilo de linha para ser consumido no Rio Grande do 
Norte, só pagará 11% de ICM, mas receberá os mesmos cem cruzeiros. 
Percebe-se aí a iniqUidade desse sistema tribu-tário que aí estã. 

O SR._AG_ENOR MARIA (PMDB_,.- RN)- Muito obrigado. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS - GO) - Ele é_ realmente 
descapitalizante, ele é corno que uma bomba de sucção, drenando os Estados 
pobres cm favor dos Estados industrializados. Parabéns a V. Ex• por tornar a 
insistir nesta tese porque ela é mais do que válida, ela é elogiável. 

O SR. AGENOR MARIA (PM_DB - RN) -Senador Benedito 
Ferreira, o que me faz vir à tribuna é que o Governo fala, diariamente, na 
modificação da polítiCa tributária, na modificação da política fazendáría, 
enfim, acenando com modificações que pOssam melhorar a situação das 
regiões mais-_ sofridas, mais ~desiguais deste País. Então, aproveito a 
oportunidade de, usando a tribuna, fazer ver que só é possível conseguirmos 
fazer alguma coisa neste País, modificando e~sas leis que atentam contra a 
própria segurança nacional, a começar pela modificação da filosofia 
tributária, que, em 1977, descapitalizou os Estados produtores de matéria
prima, críando um extraordinário sujJi!rãvit ria receita de ICM para São 
Paulo, para o Rio de Janeiro, deixando os Estados produtores de matéria~ 
prima cada vez mais pobres e mais desgraçados. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS -, GO) - Permite V. Ex• uma_ outra 
observação? 

OSR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Pediria a V. Ex•quefosse 
breve. 

O Sr,_ Benedito Ferreira (PDS - GO) - Serei sucinto, mas tal a 
relevância do assunto que V.--Ex•, generosamente, vai-me permitir mais essa 
inserção. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Pois não. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS - 00)- Veja V. Ex•, um outro aspecto 
dessa iniquidade tributária que aí está. O industrial, o nativo, que intentar, 
por exemplo, industrializar - vamos voltar ao Rio Grande do Norte -
aquele que tentar implantar uma indústria de beneficiamento de algodão no 
Rio Grande do NQrt_e, recolhe 16% de ICM. Mas aquele que comprar um 
algodão in natura para industrializá-lo fora, só deixa 11% de ICM. Então, há 
dupla punição: primeiro que- os Estados pobre não têm infra-estrutura 
favorável, não têm mão-de-obra qualificada, não têm aquele apoio logístico 
que normalmente têm as grandes metrópoles industrializadas; não têm 
abundância de crédito, enfim o indU.stiíã.I nos Estados pobres tem que ter a 
sua estrutura própria de apoio, tem que ter um almoxarifado enorme para 
manter os seus equipamentos funcionando. Enfim, tem um Sem número de 
difiC.uldades que não têm aqueles que levantam as portas do seu 
estabelecimento de manhã cedo, em São Paulo, por exemplo, e têm ali 20 
milhões de compradores. No entanto, até no recolhimento do _ICM hã uma 
puniçãÓ para aquele que tenta industrializar no seu Estado, isto é, beneficiar 
a matêria-prim-a rn loco, onde ela é produzida, vez que ele, para fazê-lo, 
recoll;le 16% e aquele que a compra para levar para fora do Estado só recolhe 
II%, do ICM, no Estado. Logo, eis mais uma razão para que nos debrucemos 
sobre o assunto e intentemos, no menor espaço de tempo possível, uma 
solução para isso, que V. Ex• coloca muito bem, como iniqUidade tributária. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB--, RN)- Nobre Senador Benedito 
Ferreíra, veja bem, V. Ex•, o produtor do Nordeste recebe uma incidência 
tributária de I 6% sobre o seu produt~ bruto, acrescido de 2,5% de encargos 

sociais, dando um total de 18,5%, iiiCidindo sobre o produto bruto que _o 
homem produziu. E, o grave é que ele sofre essa tributação porque trabalhou 
e produziu, não porque tenha ganho dinheiro,_ dando oportunidade de 
arrecadações bilionárfas aos governadores, que, aPeSar de serem bilionârias e 
tiradãS ·muitas delas injustamente daqueles que trabalharam, ainda não 
oferecem aos governos estaduais condição de remunerar mais ou menos 
razoável, a Polícia que guarda a segurança e a tranqUilidade do povo. Porque, 
Senador Benedito Ferreira, um salãrio de Cr$ 2.300,00 para um soldado, não 
ê salârío, isso não é soldo, isso é uma afronta! Da mesma maneira é o salârio 
para o operário: está aqui, agora em rriaio o Governo vai estabelecer os 
saláriOs do Nordeste, do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste. o Sudeste e o Sul, 
com a Capital da República, vão ficar com Cr$ 8.73I,OO. Pois bem, Senador 
Benedito Ferreirã, esse salário de Cr$ 8.731,00 vai sofrer um desconto de 23% 
e mais 8% de IN PS, que somam 31%, para estabelecer-se o salário mínimo do 
Nordeste. O Nordeste, fora a Região Metropolitana da Sabia e de 
Pernambuco, fica com Cr$ 6.715,00; ou seja, rnCnos de Cr$ 2.000,00; num 
salário de fome como este e o nordestino ainda tem uma diferenÇa, p~ra 
menos, de Cr$ 2.000,00. 

Então eu plergunto, Sr. Presidente, Srs. Senadores: por que o nordestino 
tem de ter um salário me_nor em mais de Cr$ 2.000.00? O que nós compramos, 
no Nordeste, mais barato? Serã que o estômago do operário do Nordeste é 
menor do que o do operário do Sul, do Sudeste? Não, não é menos mas o 
G_overno, mais uma vez, atentando, ele próprio, contra a segurança nacional, 
dá- ao nordestino um salário que não oferece condições de sobrevivência. 

E o pior, e o mais grave, é que nós temos, nõ Nordeste, em termos de 
salário, uma circulação de dinheiro de 23% a menos, quando o salãrio que 
circula no Sudeste e no Sul tem 23% a mais no meio circulante em termos de 
salário. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não hã como pensar que esse salário 
possa ser 31% menor que o salário do Sul e do Sudeste. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Com o maior prazer. 

O Sr. Hiimberto Lucena (PMDB - PB) - V. Ex•, mais uma vez, 
pontifica na tribuna em defesa do Nordeste, a nossa sofrida região, com 
muita oportunidade, abordando temas dos mais importantes. Enquanto, 
nobre Senador, no Nordeste se recebem salários bem mais inferiores do que 
nas demais regiões do País, nós pagamos os mesmos impostos e os mesmos 
jurõs que o resto do País, apesar do Governo vir todo dia, a partir da 
assunção da LideranÇa do nob_re Senador Nilo Coelho anunciando um 
tratamento diferenciado para o Nordeste. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Senador Humberto 
Lucena, tenho em mãos a taxa de água, a taxa de luz, a taxa de gás, a taxa de 
correio, é a mesma coisa; não há diferença. 

O grave é que este Governo, que af estã, que fixa o salário vertiCalmente, 
de cima para baixo, na hora de fixar as obrigações, ele nos iguala. Somos 
diferentes na hora do direito a um salário; na hora da taxa, na hora dos juros, 
na hora dos encargos, somos igualados. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Senador Marcos Freire, 
permito o aparte a V. Ex• com o maio.r·p_razer, mas antes eu queria aludir a 
duas coisas que me deixam assustado. 

O Líder do Governo acena com uma cesta de aUmentos para o pobre, 
alimentos subsidiados e o Ministro da Previdência e Assistência Social acena 
com a possibilidade de elevar- o encargo social de 8 para 9%! 
· Sr. Presidente, Srs. Seriadores, pelo amor de Deus! Esse operário 

faminto, desgraçado, que jã paga -8% de encargos sociais tirando-as da mesa, 
jã não tem como pagar mais incidência, de sofrer mais incidência, de encargo 
social! E esta cesta de alimento barato para a pobreza, atenta contra a 
dignidade do trabalho. Atenta por quê? Atenta porque ele é um homem que 
trabalha, trabalha para poder viver às custas do seu suor, às custas do seu 
labor. O que dignifica o trabalho é o sujeito trabalhar e poder dizer: uEu sou 
pobre mas eu vivo as minhas custas"! Essa cesta, Senador Marcos Freire, 
atenta contra a dignidade do trabalho, transformando o· homem que produz, 
num pária, num eunuco, num desequilibrado e ele perdendo, aos poucos o 
estímulo pelo trabalho. Nós não podemos permitir, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, essa cesta subsidiada para afrontar o trabalhador brasileiro. O 
que o trabalhador e o operário brasileiro querem, acima de tudo, é ter o 
direito de, em trabalhando, poder viver como pobre, mas viver do seu 
trabalho às custas do seu labor. 

Ouço, com o maióf Prazer, o aparte de V. Ex•, eminente Senador Marcos 
Freire. 



Abril de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) Quinta·feira 9 921 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Eu lembraria a V. Ex•, nobre 
Senador Agenor Maria, que gostaria de fazer essa intervenção, mas como o 
nobre Senador Milton Cabral pediu a prefei'ência nos apartes, falarei logo 
após S. Ex• 

O Sr. Milton Cabral (PDS- PB)- Nobre Senador Agenor Maria, 
queria me referir a um aspecto principal do seu pronunciamento que é a 
questão das Polícias Militares. Inegavelmente, esse problema é muito 
importante, e parabenizo V. Ex• por trazê-lo ao debate. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB-RN)- Muito obrigado. 

O Sr. Milton Cabral (PDS- PB)- E me preocupa muito porque, com 
esse crescimento da violência no País, a importância do papel das Polícias 
Militares cresce por demais. Inegavelmente, os Estados não têm condições de 
uma remuneração condigna. (Muito bem!) Isso já leva a um outro tipo de 
questão, à reforma tributária. Mas o fato incontestável é que a remuneração 
da Polícia não é adequada. Mas, hã um fato doloroso nessa questão: não é 
somente a má remuneração que impressiona no caso cm foco, mas é, 
sobretudo, aqueles militares que expõem as suas vidas e que morrem nas ruas. 
Passo a lembrar que, o ano passado, no Rio de Janeiro, mais de 50 militares 
morreram na luta contra o banditismo. E as pensões? Se os salários são 
baixos, as pensões são mais miseráveis ainda. A desproteção da família é uma 
coisa que impressiona, e- hã necessidade de que nós, políticos, imaginemos 
alguma coisa, debatamos profundamente essa questão, porque toda a Nação 
precisa de mais segurança. As Polícias Militãres são um instrumento, talvez o 
mais iri1portante, para proteger a população. Parabenizo a V. Ex• pelo tema 
que trouxe, hoje, a debate. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Senador Milton Cabral, 
eu agradeço a V. Ex•, sensibilizado, de trazer o seu apoio à Polícia do Rio 
Grande do Norte, tão mal remunerada, reconhecendo, ao mesmo tempo, que 
os Governos estaduais, daquela área, não têm como pagar melhor as polícias 
e q~:Je precisa haver uma modificação na estrutura fazendãria, no modelo 
econômico, seja lá onde for; mas, o importante é que se dê çondições aos 
Governos dos Estados de remunerar bem as Polícias ou então federalizar as 
Polícias, federalizando a Justiça desses Estados que não têm como pagar o 
suficiente para viver. · 

E antes de concluir, eu me permito dã.r o aparte ao nobre Líder Marcos 
Freire, porque tenho a impressão de que S. Ex• homem também do Nordeste, 
deve estar sensibilizado com este grande problema. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- V. Ex•, nobre Senador Agenor 
Maria, mais uma vez traz ao debate da Casa problemas da maior importância 
do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, com inegáveis reflexos 
na problemática regiOri"aL O Senador Humberto Lucena lembrou muito bem 
sobre os ônus que recaem sobre a região, em teriitos de tributos que são 
arrecadados, de juros que são pagos, de medidas antilnflacionárias que se 
adotam a nível nacional e das quais não se excetua o Nordeste, embora este 
não contribua para agravar os grandes problemas nacionais. Haja vista o 
problema da balança de pagamentos, em que o Nordeste é superavitário em 
termos de exportação e importação', portanto~ produzindo divisas para o 
Brasil, ou em relação à crise energética, onde dá petróleo ao Brasil. Já se 
disse, aliás, com muita oportunidade, que se o Nordeste fosse um País 
independente, faria parte da OPEP, por(Jue p-roduz petróleo e gasta -apenas 
12% do consumo nacional, enquanto entregamos 20% da produção de 
petróleo que o Brasil consome. Mas tal é para mostrar que, enquanto isso 
ocorre, há uma discriminação contrã o Nordeste, inclusive no que diz 
respeitO ao salário, porque não só imposto, não só juros e ou iras coisas mais, 
mas o próprio custo de vida. As estatísticas oficiais comprovam que no 
Estado de V. Ex•, no meu Estado, nos Estados do Nordeste, o alto custo de 
vida é maior do que em outras regiões do País e, no entanto, por exemplo, o 
salário mínimo é o mais baixo de todo o território nacional. Já tentamos 
sensibilizar o Governo inclusive para que, pelo menos, uniformize o salário 
mínimo do País. Mas toda política salarial do Governo prima por sacrificar 
aqueles que criam as riquezaS da Nação e que~ no entanto, não fazem jus na 
ótica oficial, a usufruir do produto da riqueza produzida. Parabéns, mais 
uma vez, pelo discurso de V. Ex• quejâ se caracterizou nesta Casa, cornO o 
homem que defende as causas emíneritemente populares. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Muito obrigado. Sr. 
Presidente, vou concluir lembrando à Casa que a PETROBRÁS- urna 
empresa nossa- ganhou agora, neste trimestre, 23 bilhões de cruzeiros. Por 
que a PETROBRAS ganhou mim trimestre 23 bilhões de cruzeiros novos, se 
a situação do País está muifO Iifã.is difícil do que a do ano passado, se há 
desemprego, se hã inflação, se hã fome? Ganhou, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores! No ano passado a PETROBRÁS vendia um barril de petróleo 

transformado em diesel, gasolina, nata e outros produtos, os vendia a 
1.844,74 cruzeiros perfazendo um lucro àquela época, de 396,99, cruzeiros, 
em cada barril de petróleo. 

Este ano, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o lucro da PETROBRÁS na 
venda desse mesmo barril de petróleo foi de 2.448,96 cruzeiros. :E: um absurdo 
o lucro que a PETROBRÁS está auferindo em cima do brasileiro. É um 
absurdo! Estão, dand<? a oportunidade de a PETROBRÁS, num trirhestre, 
ganhar 23 bilhões de cruzeiros novos. Muita gente está deixando o carro em 
casa porque não pode comprar a gasolina e por incrível que pareça o álcool, 
neSte ano, subiu mais do que a gasqlina. É de se perguntar: .. 0 álcool é nosso 
ou de quem é o álcool?" 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso que se compreenda que esse 
lucro é um lucro extorsivo; esse lucro está criando uma situação difícil para a 
nacionalidade. 

E concluo, Sr. Presidente ... 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS - GO) -V. Ex• me permite uma ligeira 
observação,? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Pois não, com prazer. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO)- Eu sei que V. Ex• já está 
advertido pela Mesa. Só queria uma observação pois acredito no espírito de 
justiça de V. Ex• V. Ex• hâ de convir, como o pai de V. Ex•, que é de uma 
prole numerosa, para glória do Brasil- porque sei que seus filhos são bem 
educados, pois conheço alguns pessoalmente- mas eu queria fazer a V. Ex• 
esta observação: V. Ex•, como pai, tem cometido sacrifícios pessoais 
pensando no futuro de seus filhos. Compare V. Ex• a nossa geração. O pai 
das gerações porvindouras tem-que cómeter sacrifícios em favor dClas. Logo, 
o sacrifícíõ que nós estamos cometendo, em dando lucro para a 
PETROBRÃS é para permitir Que ela tenha reCursos para buscar petróleo, o 
que nos está angustiando nã persegUiÇão desse objetivo. Se ela não tiver 
lucro, como ela irá custear as-Perfurações? V. Ex• releve que esse lucro de 23 
bilhões, nele, os investimentos feitos nas perfurações, nas pesquisas- e nós 
temos aplaudido e queremos que seja ampliada- está inserido nesse lucro. 
Porque ela considera investimento tu to que tem sido gasto, tudo que tem sido 
conSutnido na pesquisa, para que os-nossos filhos- os netos de V. Ex• e por 
certo os-· meus- não tenham essas dificuldades que estamos experimentando. 
Era o reparo que desejava fazer. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Nobre Senador Benedito 
Ferreira, o reparo de V. Ex• lembra-me que a PETROBRÁS, esta semana, 
deu permissão para que o _capital estrangeiro pesquise petróleo na Bacia de 
Campos. Pelo amor de Deus! A BaCia de Campos não precisa de pesquisa, 
porque é uma das bacias mais ricas deste País. Então, não adianta, Senador 
Benedito Ferreira, elevar o gás de cozinha em 200%, privando o operário de 
poder cozinhar o seu parco alimento, porque a PETROBRÁS, apesar do seu 
lucro bilionário, abre mão da bacia petrolífera de Campos para que o capital 
estrangeiro possa ir buscar petróleo. 

Nobre Senador Benedito Ferreira, tenha paciência, ali não é pesquisar, 
ali é tirar petróleo. 

Sr. Presidente e Srs. Seriadores, concluO; pedindo o apoio do Senado 
para que as polícias- estaduais, inclusive do meu Estado, o Rio Grãiide do 
Norte, não continuem a perceber um salârio de fome, porque elas são e serão, 
no futuro, a segurança rriaior das comunidades? 

Para finalizar, perguntaria: qual é a segurança que os governos podem 
oferecer se pagam um salário miserável àqueles que estão na obrigação· de 
garantir a segurança da comunidade. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. AGENOR MA
RIA EM SEU DISCURSO: 

Maiodel980 
Cr$ 3.189,60 

Maio de 1980 
Cr$4.149,60 

SALÃRIO MINIMO 

Região Nordeste 
Maiodel981 
Cr$ 6.715,00 

Região Sul 

Maio de 1981 
Cr$8.731,00 

Aumentou em 
Cr$ 3.525,40 

Aumentou em 
Cr$ 4.581 ,40 

OBS.: o salário da Região Sul teve um aumento de Cr$ 1.056,00 a mais do 
que o do Nordeste. 

A partir de maio/1981 a diferença entre o salário do Sul para o do Nor
deste serâ de Cr$ 2.0 16,00. 
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SALÃRIO DA POLICIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE 

Patente 

Coronel .... ~ ................ ~ ... -.-,.-~~-·-~···..- .-.:.~ .. -.. ~ ....... . 
Tenente CorOrfel .................•..• ~--·-···········~····· 
Major ............ _._.~ ._, . ~~ •.•. A.~ • ~~ ~. ·-· ••• :~~~- ~----· ~::,.___~ -~~~~ 
Capitão ....... -..... ~-A •• :-._ ••••• --~ •• -~-- ••••• _ •• ~-.--~ ••••••• 
l~'-Tenente ...... -•.........•• -~~--~----- ..... -.~ ............ . 
2~'-Tenente .•..•...•........ -.-......••......... , ........... . 
Aspirante e SUbtenente .......... -K ._. _,_ ._. ·--· ·--·---~-~~--· •••• _ •••• 

)9-Sargento .......... _ .•.... ~ .. ~ • . ·• • ~...-..... ..,. ··· -~·· •• ... · · .--. • · · · 
29-Sargerito .................... -. -----~ · ... · · · · -- · · · · .-: · · · • · · · · 
39-Sargento ....... _._. ·-·--· -..... -. ....•.... ~~-----..• =· •••• ~~---:, ~ ... . 
Cabo·····~~···············-···"····~·····~·~-~~-~ •..•. : .. 
Soldado de 1• classe ...............•.•••.. -.-............... . 
Soldado de 2• Classe ............. : . ..................... . 
Soldado não engaJ?-do ...................... ~ ......... --..•. 

- Gratificação de Função é -30% _do soldo 
- Auxílio para Fardamento é 10% do soldo 
- Auxílio para- Moradiil é 10% -ao soldo 
e GratíficãÇâo p-or Teinpo de ServiçO.-

Soldo 

23.000,00 
20.700,00 

-18.400,00 
16.100,00 
13.8ÓO,OO 
12.190,00 
10.350,00 
8.050,00 
7.360,00 
6.900,00 
4.600,00 
4.600,00 
3.200,00 
2.300,00 

Município de Currais Novos- RN, Professora primária da zona rural, 90 
horas por mês, recebe CrS 2.349,00 

Professora ~funicipal que ensina o Ginásio, ou seja, o 1? grau:_90 horas por 
mês, Cr$ 2.73~.10 

Professora Municipal do Normal Colegial: 90 horas por mês, recebe Cr$ 
3.361,50 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Srs. Senadores, a Presidên
cia esclarece que a -nossa pauta, ultimamente, tem apresentado inscrições da 
ordem de quatorze a quinze Srs. Senadores. E se nós não obedecermos os pra
zos regimentais, haverá sempre o prejuízo de alguém que se inscreveu e não 
vai ter oportunidade de falar. Eu não gostaria de ter uma imagem de um com
panheiro mais zeloso do que devo ser. Mas, solicitaria aos Srs. Senadores que 
quando um de nós da Mesa indicar que o tempo está esgotado, que não se 
aceitem mais apartes, porque os apartes elevam ainda mais o tempo depois 
que a luz vermelha já foi acesa, que é urria advertência apenas de natureza óti
ca que se procura fazer ao orador. 

Srs. Senadores. ilüs -estamos hoje córn um fato também especial. 
Em conseqüência âa licença concedida ao Sr. Senador J aison Barreto, 

foi convocado-. nos--ierm()s do§ J9 do art. 36 da Constituição, o respectivo Su
plente. Sr. Dejandir Oalpasquale. 

Sua ExcelênCia se encontra na Cas_a e encaminhou à Mesa o respectivo 
diploma que será PUOilcado de ilcordo cOm o disposto no Regimento Interno. 

E o seguinte o diploma enca,--~ünhado-a-uesa 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATAR!-
. NA 

DIPLOMA 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CA· 
TARINA, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 215 do Có
digo Eleitoral (Lei n' 4.737, de 15 de Julho de 1965), expede o pre· 
sente DIPLOMA de l' (primeíro)Suplente de Senador da Repúbli
ca .federativa do Brasil, pela Legenda MOVIMENTO DEMO· 
CRÃTICO BRASILEIRO (MDB), para o mandato a iniciar-se no 
dia ]I' de Fevereiro de 1979, ao cidadão 

DEJANDIR DALPASQUALE 

que obteve 160.255 (cenrO e- seSS"eti -mil dUzentos e cinqüenta e cin
co) votos preferenciais, dentre 626.185 (seiscentos e vinte e seis mil 
cento c oitenta e cinco) votoS computados para a referfda Legenda, 
num total de 1.428.137 (um milhão quatrocentos e vínte e oitO mil 
cento e trinta e sete) votos- a-purados, nas Eleições de 15 de No
vembro de I 978. 
FIOrianópolis, 16 de dezembrO de 1978.- Euclydes Cie Cerqueira 
Chura. Presidente. 

O SR. PRESIDENTl: (Jarbas Passarinho)- Designo os Srs. Senadores 
Passos Pôrto, Itamar Franco e Alberto Silva para comporem a Comissão que 
deverá introduzir S. Ex• em plenário, a fini de prestar o compromisso regi
mental. (Pausa.) 

Acompanhado da Comissão designada. dá entrada em plenário o 
Sr. Dejandir Dalpasquale. prestando junto à Mesa o seguinte compro
misso regimental: 

"PROMETO GUARDAR A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS 
DO PAIS, DESEMPENHAR FIEL E LEALMENTE O MANDA· 
TO DE SENADOR QUE O POVO ME CONFERIU E SUSTEN· 
TARA UNIÀO, A INTEGRIDADE E A .INDEPENDENCIA DO 
BRASIL". 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Declaro. empossado, Sena
dor da República, o nobre Sr. Dejandir Dalpasquale, que integrarâ, no Senaw 
do, a representação da. Estado de Santa Catarina. 

.-A partir deste momento S. Ex~ passará a participar dos trabalhos da Ca-
sa. 

·o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Decido prorrogar por 15 
-minutos a_ Hora do Expediente, para atender a três inscrições sucessivamente 
feitas. A primeira, do Senador Milton Cabral, a segunda do nobre Senador 
Orestes Quércia e a terceira do nobre -Senâdor Mendes Canale. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral. 

0 SR. MILTON CABRAL (PDS- PB. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Piesiderite, Srs. Senadores: 

Permitam-me, Sr. Pr~sidente e meus pares, neste momento, prestar uma 
homenagem a um grande brasileiro, falecido ontem no Rio de Janeiro. 
Refiro-me ao ex-Prefeito Marcos Tamoyo. 

Como amigo e admirador, tiVe a oportunidade de acampar. 1ar a vida ex
traordinária de Marcos Tamoyo, o que ele fez e como soube se projetar na 
vida do Rio de Janeiro, como administrador, empresário e político. 

Marcos Tamoyo, como registra a imprensa, filho de uma família de mili
tares, entrou para o serviço público em 1947 formando-se em engenharia e, 
como profissional, trabalhou em todos os túneis da cidade. Foi ele o autor da 
idéia e o principal executor daquela obra monumental que é o Túnel Re
bouças. 

Como Prefeito, ele transformou o Rio de Janeiro. Ainda dois dias atrás, 
ouvia pelo rádio urna entrevista sua falando das suas realizações. E é impres
sionante o acervo de obras que ele conseguiu em tão curto espaço de tempo 
...-praticamente dobrou as áreas pavimentadas dos subúrbios cariocas~ cons
truiu mais escolas do que várias administrações anteriores somadas; moderni
zou hospitais; criou áreas de lazer, e neste particular a imprensa cita os nume
rosos parques construídos na sua administração. Ele modernizou o Rio, a 
quem deu nova vida. 

Isso mostra a sua habilidade. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB)- Ouço, com prazer, o nobre 
Senador Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Gostaria, em meu nome pes
soal e em nome da Bancada do PMDB, de me associar às homenagens que V. 
Ex~ presta ao ex-Prefeito da minha cidade, o Sr. Marcos Tamoyo. Realmente, 
o Rio de Janeiro entristecido hoje está pela perda de uma figura tão brilhante, 
tão ili~eligente, que retratava, na suã boa disposição, a alma carioca, a verda
deira alma carioca. Uni homem que deixou, como V. Ex~ ressalta muito bem, 
urna marca indelével durante a sua administração, como Secretário do Esta
do da Guanabara e depois como Prefeito, e cuja perda deixa uma lacuna efe
tivamente enorme, que é sentida por toda a população da cidade. Eu me asso
cio, cóm-o disse, em meu nome pessoal e em nome da minha bancad~ às ho
menagens que V. Ex' tão juStamente presta nesta tarde. 

O Sr. Lu{i-Fernando _Freire (PP- MA)- Púmite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Milton Cabral? 

O SR: MILTON CABRAL (PDS- PB)- Ouço o nobre Senador Luiz 
Fernando Freire. 

O Sr. Luiz Fernando Freire (PP- MA) - Senador Milton Cabral, na 
hora em que V. Ex• presta esta homenagem ao Prefeito MarcosTamoyo~ não 
poderia deixar de me associar ao discurso de V. Ex• Realmente, o Prefeito 
Marcos Tamoyo modificou a paisagem do Rio de Janeiro. Foi o exemplo do 
empres~rio bem sucedido que, trazido para a política, entregou para o seu Es
tado, entregou- para seus concidadãos uma obra realmente marcante e que 
não será esquedda por todos aqueles que moram no Rio de Janeiro, cariocas 
ou não, ou por aqueles que por lá passam, que conheceram a cidade anterior
mente a Marcos-Taiiioyo e depois de Marcos Tamoyo. De maneira que, ape
sar de parlamentar pelo Maranhão, como carioca que sou, gostaria de 
associar-me a V. Ex~ nesta Justa homenagem que faz à figura tão querida e 
que será sempre lembrada em todo o País. 
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O Sr. Eveláslo Vieira (PP - SC) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MlLTON--cAB_l<~Lji'_DS- PB)- ól!ç()o nobre Senador Eve
lásio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieirti (PP- SC)- senador Milton Cabral, somos mais 
de 120 milhões de brasileiros, e somos pobres, muito pobres em vocações 
públicas. Poucos _são aqueles que encontram tempo em sua atividade particu~ 
lar para se dedicar em favor da sua comunidade, para ingressar na vida públi
ca brasileira. E por isso que sen,1pre lamentamos profundamente o desapare
cimento de qualquer homem público; a qualquer nível. Nesta oportunidade, 
não apenas o Rio de Janeiro, mas O próprio Bi-asil estâ com o seu coração di
lacerado; estamos em prantos, porque perdemos uma grande vocação públi
ca, um homem que sempre prestou a sua colaboração a todas as boas iniciati
vas do Rio de Janeiro; um homem que não foi'ape"has um-gr:iride-eiripresârio, 
mas que se preocupou com todos os problemas do meio empresa~ial; um ho
mem que veio para a vida-pública e-pr~~tou uma gran~e contr!buição e que _ti
nha um futuro promissor. Por tudo isso, o Partido Popular sente profunda
mente o desaparecimento desse jovem homem público do Rio de Janeiro, Dr. 
Marcos Tamoio. O Partido Popular se asso~i_a, neste r:i:10mento de- d_o~- da 
família, do PDS, de todos, porque é uma perda ~rreparãvel o desapa~ecimen-
to do Dr. Marcos Tamoyo, ex-Prefeito do Rio de Jânelro. --

0 SR. MILTON CABRAL (PDS- PB)- Agradeço a s0lidariedade de 
V, Ex' Senador Roberto Saturnino, pelo PMDB, e as palavras dos Senadore_s 
Ev:elâsio Vieira, e do Senador Luiz Fernando Freire, pelO PP. 

Sr. Presidente, Srs. Seriidõres, o tempo a mim reservado se escoa. _ _Gosta
ria de me estender um pouco mais sobre a figura notável deste carioca, que 
sentia a cada dia cresCer seu norrié na o'pinTãO Pública, qUe o estiinulava adis
putar nas próximas eleições o Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

Mas, atendendo a advertência da Mesa, Vou ler apenas o editorial de O 
Globo, divulgado hoje: 

O Globo. 8-4-81 

UMA PERDA TRAUMATICA 

Morre o ex-prefeito Marcos Tamoyo quando os testemunhos 
da brilhante obra que realizou à frente da municipalidade carioca 
ainda estão presentes diante dos olhos e do reconhecimento da po
pulação desta cidade. 

Na verdade, coube a Tamoyo a providencial tarefa de salvar a 
personalidade c o destino do Rio no processo da fusão. Ninguém 
pode ignorar a brava luta que ele travou para livrar-nos de uma con
tingência de esvaziamento- fina-nceiro e admin1strafii.'o~ depois de 
termos perdido a bem sucedida condição de Estado. 

Ao mesmo tempo que trabalhou sem cessar nessa frente de rei
dentificação do Rio, o ex-prefeito" se lançou à realização de- nUmero
sos projetaS de_ valorização urbana, procuriúldo benCfiCíã.r a cidade 
em todas as suas regiões, todas as suas voc3:ções e todas as suas pers-
pectivas físicas, soCiais--e ctilú.irais. · -- · 

Além de uma inesgotáiiel capacid-a~e de trabalho, Tamoyo vivia 
animado do espírito do Rio. Amava a sua cidade natal pelo coração 
e pelos poros, e soube transmitir essa paixão à sua obra de adminis
trador. 

Sua morte prematura atinge o reillízadgr dinâmico e o Político 
em pleno curso de uma carreira ascenSiOrial. Trata--se- de uma perda 
traumática ·para os carioCas. 

E nós, brasileiros de outras paragens, também sentimos este mesmo pe~ 
sar do povo do Rio de Janeiro, porque Tamoyó foi um homem de extraordi~ 
nárias qualidades, um homem invulgar. E quando criaturas com esse poten
cial desaparecem, não apenas a sua família, a ·sua mulher e suas filhas, mas 
nós outros também sofremos com sua ausência. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jaib-as Passarinho) - Concedo a palavra, para 
uma comunicação, ão nobre Senador Orestes Quércia. S. Ex' dispõe de 5 mi
nutos. 

O SR. ORESTES-QVERCIA (PMDB -SP. Parauma comunicação. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:. 

Nós fizemos recentemente uma irldicação à Mesa, rltfsefltido de que a 
Comissão de Constituição e Justiça elaborasse um estudo, um trabalho, para 
a reformulação da Lei de Segurança Nacional. 

Justificávamos a indicação, Sr. Presidente, tendo em vista reiteradas ma
nifestações de autoridades do Governo, de Gen"erais da ativa do ExércitO, de 
quase todos os membros do Superior Tribunal Militar, e acrescentamos, agoM 
ra, as declarações do Ministro Clóvis Ramalhete, um liberal, e também as de
clarações publicadas ontem do novo Presidente da Ordem dos Advogados do 

Brasil, Dr. Bernardo Cabral, todos pretendendo a revisão de uma lei de seguM 
rança nacional que não tem cabimento de existir da forma como existe. Um 
cidadão, Sr. Presidente, pode ser preso por 30 dias mediante uma simples coM 
municação ao Juiz Militar, a critério subjetivo e exclusivo de um agente poli
cial. Ma_s, infelizmente, a Comissão de Constituição e Justiça, tendo em vista 
o parecer-do nobre S_enador Murilo .Badaró, decidiu não realizar esse estudo. 
A Comissão de Con_stituição e Justiça decidiu que era legal a indicação, que o 
estudo que queríamos fosse realizado estava realmente em condições de ser 
realizado, mas que não era oportuno realizar a revisão de uma lei que tem 
menos de dois anos. Isto é um absurdo, principalmente quando se lembra que 
há o Estatuto dos Estrangeiros, que veio depois _da Lei de Segurança Nacio
nal, e que já está sendo_ revístO pefo Governo. 

Infelizmente, Sr. Presidente, a Comissão de Constituição e Justiça tomou 
esta decisão que rios pareceu uma omissão desse órgão nesta Casa em questão 
fundamental. 

Em razilo disto, Sr. Presidente, estamos 3gora -e é esta a razão da nos
sa rápida comunicação - encaminhando um pedido à direção nacional do 
PMDB para que levante a questão, para que analise a questão. Sei que é mais 
difícil para.um partido de Oposição elaborar um projeto de lei de segurança 
nacional, que é_uma proposiÇão que deve ser formulada pelo Governo, pois 
se trata da segurança do Estado, mas entendo que o Poder Legislativo não 

=pode omítir-se neste- instante em que a Nação inteira, atraVés de_ figur3:s ex~ 
pressivas como 9 Presidente da Ordem dos Advogados do Brã-Sü, como OJu

-rista Clóvis _Ramalhete e tantos outros, estâ querendo a revisão da Lei de Se-
gurança Nacional. 

Então, estamos comunicando, Sr. Presidente, que vamos pedir à direção 
do PMDB que analise a questão, levante a questão, se entender que deva 
apresentar um projeto, sim, oU: que pelo menos levante a questão, porque não 
é possfvel que essa matéria, Lei de Segurança Nacional, que tem sido levanta
da por tanta gente, não sejâ-l"evaritada a nível do Congfesso Nacional. 

Lamento que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado tenha toM 
ma do aquela decisão, mas espero que o PMDB, ou sozinho, ou com a colabo
ração dos demais partidos de Oposição, elabore um estudo, levante a ques
tão, para que não nos omitamos nesta questão importantíssima, que ê a rela
tiva à revisão, ou até derrogação da Lei de Segurança Nacional, se for o caso 
e se assim se entender. 

Muito obrigadÕ, Sr. Pres-Idente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Mendes Canale, S. Ex• dispõe de cinco mlnutos. 

O SR. MENDES CANALE (PP- MS. Para uma comunicação.)- Sr. 
Presidente, Srs.. Senadores: 

Reza a ConstituiÇão vigente, em seu art. 42, item IV, ser uma das compe
tências privativas do Senado Federai: 

.. autorizar empréstimos, operações ou acordos externos de 
qualquer natureza, de interesse dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, ouvido o Poder Executivo Federal." 

Este dispositivo cónsfitueional, Iogicamerite não foi incluído em nossa 
Lei Magna como uma exigência meramente burocrática para aumentar a pro
~rastinã.Ção dos processos de solicitação de empréstimos com uma etapa _a 

mais. 
Esta etapa se caracteriza pela inclusão do Poder Legislativo e, mais espe

cificamente, de cada um_ dos Srs. Senadores corito cc-responsável pelas ope
rações que decorrem do que nesta Casa fõr aprovado. 

Trata-se, portanto, de uma prerrogativa do Senado Federal da mais alta 
ímportânciil e que não pode, em hipótese alguma, ser exercida, sem as devidas 
informações sObre a seriedade, necessidade e oportunidade das obras nas 
quais serão gastos Os valores dos empréstimos. 

E a consciência da responsabilidade que temos, cada um de nós, em re
lação a este assunto e é também o entendimento do espírito que orientou nos
sos legisladores maiores a incluir como competência do Senado esta possibili
dade de fiscalizar atos do Pod_er Executivo, que constituem a base da justifi
cação do requerimento de informações que iremos·encaminhar à mesa. 

Destarte, não é nossa iii. tenção procrastinar a votaçã.O da resolução cons
tante da Ordem do Dia, mas, como constatamos lacunas imperdoáveis no 
que diz respeito à documentação que deveria instruir o referido pedido de em
préstimo,- sentimo~nos na obrigação de denunciá~ las e de exigir que sejam de
vidamente sanadas. 

Com efeito, ao analisarmos o Projeto de Resolução n9 172, de 1980 que 
autoriza o Governo de Mato Grosso do Sul a elevarem Cr$ 1.785.620.!75,75 
(hum bilhilo, setecentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e vinte mil, cento 
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e setenta e cinco cruzeiros e setenta e c1n-Co centavoS_) o montante de sua dívi
da consolidada, observamos o seguinte: 

J9) Este pedido de autorização é oriundo de estudos feitos em 1980 e foi 
encaminhado pelo então Governador Marcelo Miranda ao Executivo Fede
ral que o examinou e encaminhou a esta Casa no fim da legislatura passada. 

29) A sua tramitação pelas Comissões que deveria ter ocorrido normal
mente, se deu de maneira bastante tumultuada e, ao contrãrio do que ocorre 
com proposições dessa natureza, sua aprovação se deu de afogadilho, como 
se estivesse em regime de urgência urgentissima: assim, na Comissão de Eco
nomia foi ãj:>reciado no dia 2 de dezembro; na Comissão de Constituição e 
Justiça, teve aprovação no dia 3 de dezembro e na de Munic!pios infelizmente 
não posso dizer a data porque do processo não consta a data em que foi reali-
zada a reunião. -

39) Entende-se essas aprovações tão rãpidas, pelo desejo de se beneficiar 
o Estado, isto ê, para que, se aprovado, Mato Grosso do Sul pudesse começar 
a agilização do processo de liberação do empr~stimo ainda no final do ano 
passado. Mas, mesmo assim, não foi pOssível sua inclusão na pauta da última 
reunião do Senado em 1980. 

49) Naquela êpoca, não levantamos nenhum problema em rêlação ao as
sunto, primeiro, porque o assunto não havia chegado a este Plenârio; segundo. 
porque acreditávamos que as Comissões iriam arialisar devidamente os proje
tes e os planos de aplicação, que deveriam instruir o pedido e terceiro, porque 
havíamos sido informados de que todo o valor do empréstimo seria destinado 
ao uPrograma Cidades Pólos" que havia sido elaborado pela equipe do Go
vernador Marcelo Miranda. 

59) No entanto, hoje. em contato com o Dr. Marcelo Miranda, que era o 
Governador naquela ocasião, informou-nos ele que do Programa que havia 
apresentado constavam, detalhadamente, os Municípios, Cidades e obras a 
serem beneficiadas com os recursos do empréstimo. Salientou-nos, ainda, Sua 
Excelência o Sr. ex-Governador, que tal projeto havia sido pensado pela falta 
de recurso dos Municípios que, individualmente, não teriam condições de 
operar, diretamente, com o BNH. O Estado, então, agiria como interme
diãrio e assuni.iria a dívida total em beneficio de Municípios que foram sele
cionados pela Secretaria de Planejamento do Estado de então com critérios 
econômicOs e sociais, Sem- pe-rrrii~ir fnfluências meramente políticas. 

69) Estamos também informados, pela imprensa escrita, falada e televi
sionada do Estado e até mesmo nacional, que o Governador que substituiu o 
Dr. Marcelo Miranda, além de ter modificado o nome do Programa para 
HPró-Cidade", como pode constatar esta Casa e o Sr. Presidente pela docu
mentação que iremos anexar ao reqUerimento, fez também modificações no 
próprio projeto, mudando at~ as cidades pólo. 

Antes, como se lê na Mensagem n• 317, de 1980 (n• 549 JSO na origem), o 
Programa atingíã- oS seguintes Municípios sul-mato-grossenses: Camapuã, 
Corumbã, Coxim, Jardim, Guia Lopes de Laguna, Naviraí, Nova Andradi
na, Paranaíba, Ponta Porã, Aquidauana, Dourados e Três Lagoas. 

Pelo que constatamos agora, o Programa seria para as cidades de: Cam
po Gtãride, Dourados, Jardim, Paranalba, Nova Andradina, Fátima do Sul, 
Ponta Porã, Aquidauana, Três Lagoas, Corumbá, Ladária, Camapuã, Co
xim, Naviraí, Guia Lopes da Laguna, Bodoquena, Costa Rica, Douradina, 
Itaporã, São Gabl'iel_ D'Oest~ Selvíria, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu, 
Deodâpolis, Caarapó, Eldorado, Cassilândia, Bela Vista, Bonito, Glória de 
Dourados, Ribas do Rio Pardo, Maracajú, Aparecida do Taboado, Rio Ver
de, Amambaí, Mundo Novo, Rio Negro, Sidrolândia, Terenos~ Miranda, 
Nioque, Jateí, Ivinhema, Arai Moreira e Rio Brilhante. 

79) Ora, se a designação do projeto hoje é: outra, se houve, como diz a im
prensa, reformulação total do projeto, com mudanças dos municípios consi
derados como pólos, de desenvolvimento; se as obras que vão ser construídas 
não são mais as indicadãs inicialmente para que o Senado aprovasse a autori
zação, justo é que se faça um pedido de informações, para que possamos as
sumir bem informados e conscientemente, a parte de responsabilidade que 
nos cabe em assuntos desta ordem. 

89) Em síntese, os Srs. Senadores da República não podem aprovar uma 
resolução como a presente, que se diz para uma determinada finalidade, 
quando o governo anuncia, em matéria fornecida à imprensa escrita de Cam
po Grande, como o exemplo que anexamos ao requerimento que iremos en
caminhar à Mesa. que os recursos serão aplicados para outras cidades e ou
tros objetivos que não são aqueles para os quais iremos votar. 

Justifica-se, assirri, Sr. Presidente, o requerimento que nos permitimos 
passar à consideração de V. Ex• solicitando _remessa de documentos e de pedi
do de informações, pois, repetimos, o SenadO não vota projetes de resolução 
como o que está em tela, como mer,o agente burocrático. mas sim, como um 

Poder da Federação que tem responsabilidades e competências inalienáveis 
que só podem ser executadas se devidamente informado e consciente. 

Muito obrigado a V. Ex~, Sr. Presidente, pelo tempo que nos foi concedi
do. (Muito bem!) 

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MENDES 
CANALE EM SUA COMUNICAÇÃO: 

PRÓ-CIDADE 

PEDROSSIAN DESTINA ÀS CIDADES 
SUL-MATO-GROSSENSES UM AMPLO PROGRAMA 

DE DESENVOLVIMENTO ORDENADO 

Entendo como .. necessidade urgente" o reordenamento da expansão 
urbana, o governador Pedro Pedrossian lançou o PRÓ-CIDADE para, 
segundo disse, ·~dar ao homem da cidade condições dignas de convivência 
porque também e[e é credor dos frutos do desenvolvimento". 

A recuperação ambiental, atravês de arborização e paisagismo, a 
proteção às nascentes, minas e fontes potáveis, a drenagem de águas pluviais, 
arruamentos e pavimentação, implantação de sistemas de abastecimento de 
água, a edificação de próprios públicos e demais equipamentos urbanos, 
construção de unidades de lazer e conjuntos poli-esportivos; oferta de energia 
e iluminação, sistemas de sinalização urbana, recuperação e melhoria de 
próprios públicos e dos equipamentos existentes, Sempre sob a mística da 
preservação, são algumas das metas básicas do PRO-CIDADE, em sua 
primeira fase. 

Saneamento, Urbanização e Sedes nos Novos Municípios 

Visando transformar todas as cidades do Estado em espaço urbanos 
conceituados como meio-ambiente de qualidade, o governador Pedrossian 
instituiu o PRORCIDADE buscando, ao lado de ampliar e recuperar a 
precária estrutura hoje existente, inOtiVar as comunidades antigas para o 
reencontro com a natureza, preparando os centros emergentes para que não 
neguem o universo natural em qualquer de suas manifestações. 

A implantação de sistemas de abastecimento de água n·os 36 distrítos do 
Estado e nas cidades de Campo Grande, Dourado, Paranaíba, Jardim, Nova 
Andradina, Fátima do Sul, Ponta Porã. Aquidauana, Três Lagoas, Corumbá 
e Ladário é uma das metas do PRO-CIDADE, que numa primeira etapa 
investirá, a-custos atuais, 2,2 bilhões de cruzeiros na implantação de asfalto, 
rede de energia, drenagem, paisagismo e outras obras de complementação 
urbana das cidades de Aquidauana, Campeã, Corumbâ, Coxim, Dourados, 
Guia Lopes da Laguna, Jardim, Navirai, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta 
Porã e três Lagoas. 

PRO-CIDADE objetiva, também nesta sua primeira fase de 
implantação, a ser iniciada imediatamente, a construção dos edifícios dos 
Poderes Públicos Municipais - prefeituras e câmaras - nos municípios 
recentemente instituídos: Bodoquena, Costa Rica, Douradina, ltaporã, São 
Gabriel o~oeste, Selviria, Sete Quedest Tacuru e Taquarussu. 

Entendendo que a submissão das obras arquitetônicas oficiais e padrões 
rígidos da forma, tem transformado as cidades cm ambientes até inóspitos, 
com a Natureza negada ou mesmo hostilizada, o governador Pedro 
Pedrossian determinou que o PRÓ-CIDADE desenvolva uma nova 
concepção urbanística, de modo a valer-se das modernas têcnicas sob urna 
ótima de Tecnologia Humanizada. 

Córrego Prosa 

Interpretando a formula-ção de que a cidade é a casa da comunidade a 
que deve o Governo dar condições dignas de habitação, lazer e projeção 
-social e humana, o PRÚ-CIDADE desenvolverá o projeto de macro
drenagem e canalização do córrego Prosa, em Campo Grande, sem, contudo, 
.. sepultá-lo", pois o projeto do Parque dos Poderes, jâ em execução, prevê a 
completa preservação das nascentes daquele córrego. 

Habitar;ào e Entrepostos de Pesca; o homem é a meta maior 

Já na sua primeira fase de execução, o PRÓ-CIDADE implantarâ 
conjuntos habitacionais para famílias de baixa e média rendas, nas cidades de 
Angélica, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Guia Lopes da Laguna, 
Ivinherila e Sidrolândia. 

Todos esses projetas serão executados de modo a transformar o 
ambiente urbano em ambiente de qualidade, buscando-se através da Mística 
da Preservação, motivar as comunidades para a conservação de todos os 
equipamentos urbanos, buscando-se, através de uma ação efetiva de 
Governo, racionalizar ao máximo o uso dos chamados .. equipamentos 
disfuncionais", infelizmente existentes em considerável quantidade no 
Estado. 
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Para Pedro Pedrossian, seu Governo- deVe -Cfãr ao homem da cidade 
Hcondições dignas de convivência prirqUC também-ele é credor dos frutos do 
desenvolvimento". O PRÓ-CIDADE buscarã promovei- económica e 
socialmente comunidades de baixa renda como os pescadores, instalando 
entrepostos de pesca em Miranda, Coxim, AqUiâauana, Corumbá e Campo 
Grande. 

Saúde e Lazer Para Humanizar as Cidades 

Além da recuperação da precãria estrutura urbana hoje existente nas 
cidades de Mato Grosso do Sul, o PRÓ-CIDADE buscará, 
fundamentalmente, dotar essas mesmas cidades de condições de saúde e lazer 
que são .. legítimas aspirações da comunidade". Assim, Ponta Porã s_erã 
beneficiada, na primeira etapa, com um hospital de cem leitos, 
modernamente equipado. 

Um Estádio de futebol com capacidade para 25 mil pessoas contendo 
todas as dependências complementares como piscina olímpica, quadras 
esportivas e campo de pelada, compondo o Cehtro Integrado de ~ducação 
Física e DesPorto da cidade, serã construído em Dourados, enquanto Três 
Lagoas e Aquidauana também ganharão estãdios de futebol e Navirai e 
Deodãpolis, Módulos EsportiVos completamente equipados. 

Centros esportiVos, compreendendo_ gináSiOs cobertos poliesportivos, 
com capacidade para três mil expectadores, serão construídos nas cidades de 
Caarapó, Eldorado, Cassilândia, Fátima do Sul, Beia Vista, Bonito Glória de 
Dourados, Ribas do Rio Pardo, Maracaju. Paranaíba, Aparecida do 
Tabuado Rio Verde, Coxím, Jardim, Amambai, Mundo Novo, Rio Negro, 
Sidrolândía, Terenos e Nioaque. - -

Já as cidades de Miranda, Ponta Porã, Corumbá e Aquidauana serão 
beneficiadas com conjuntos poli-esportivos con'tendo ginásio ~oberto, piscina 
olimpíca, quadras polivalentes, pistas de atletismo,~ campos de pelada", .. play 
ground'' e demais dependências. 

Educação, Caminho para a Promoção Humana 

Tendo como meta básica a promoção social e humana do homem 
urbano de Mato Grosso do Sul, o PRó-CIDADe não se restringe apenas à 
oferta de equipamentos necessãrios à saúdê e ao· efi!tlvo confÔrto das 
comunidades citadinas, oferecendo-lhes também, como componente 
essencial, instrumentos para a educação e conseqüente projeção profissional. 

Assim, o PRÓ-CIDADE implantará centros educacionais - de oito a 
doze salas de aula cada- nas cidades de Dourados, ftaporã, Ca:rrfpo Gr-ande, 
Três Lagoas, Maracaju, Guia Lopes da Laguna, Ladáiio, Amambaí, Sete 
Quedas, Mundo Novo, Jataí, Glória de Dourados, lvinhema, Rio Verde, 
Arai Moreira, Rio Brilhante, Iguatemi e Bodoquena. 

Todo esse conjunto de obras, ressaltam tCCnicos encarregados do PRÓ
CIDADE, serão desenvolvidos na primeira etapa do programa. 

Na açào Global do Governo, todo O Estado Atendido 

Após lançar o Projeto Guatambu,_que oferece ao valoroso homem do 
campo instrumentos de efetiva promoção económica, social e humana, Pedro 
Pedrossian lançou o Projeto Apaporê, que beneficiará diretamente uma área 
de sete milhões de hectares, ao longo da um eixo rodoviário de 624 
quilômetros. 

O Guairá-POfã, por sua vez, significa a vaJorillição da tãO rica quanto 
até há pouco abandonada região fronteiriça, -que a"gora, com um COrredor 
Internacional de Exportação, terá garantido, por rodoVia pavimentada, o 
escoamento de sua vasta produção. 

Com todos esses projetes em efetiva concretizaÇão, Volta-se Pedrossian 
para a· dispare realidade urbana de Mato Grosso do Sul lançando o PRÓ
CIDADE .. promovendo o advento de uma nova orientação que reajuste a 
ação do Governo às legítimas aspirações de coriforto e bem-estar de nossos 
conterrâneos", como_ disse o próprio goverriador em sua- mensagem à 
comunidade estadual. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O requerimento que V. 
Ex• faz menção, será ex<iiilinadO -pela Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo, finalmente, a 
palavra, na prorrogação da Hora do Expediente, para uma comunicação, ao 
nobre Senador Diriarte Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas. Passarinho) - Sobre a mesa, 
comunicação que sé'tã lida pelo Sr. 19-Secretárío. 

É li4a a seguinte 
Em ~ de abril de 1981. 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no 

art. 79 do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do 
Estado de Santa Catarina, ado tarei o nome parlamentar abaixo consignado e 
integrarei a bancada do Blocõ dO Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro. 

Atenciosas saudações. 
Dejandir Da/pasqua/e 
N orne parlamentar: 
Dejandir Dalpasqua/e. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A comunicação lida vai à 
p-ublicação. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. }'?-Secretário. 
É lida a seguinte 

OfiCIO N' 058/8J Brasília, 8 de abril de 1981.-
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Deputado Mario 

Moreira foi indicado por esta Liderança para substituir o Deputado Délio 
dos Santos na Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre a 
Proposta de Emenda à ConstituiçãO n~' 02, de 1981, que "altera a redação do 
parágrafo único do art. 145 da Constituição". 

Aproveito ao oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideraçãQ. - Odacir Klein, Líder do PM DB. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Gostaria de fazer uma 
advertência- aos Srs. Líderes para uma posterior solução. 

Tem sido norma que membros da Comissão Mista sejam substituídos 
antes da reunião da Comissão, por exerilplo, à tarde, faze11do-se a leitura 
desse expediente na sessão do Senado e não do Congresso. A mim me parece 
que esse expediente, como o atual que acaba de ser lido, subscrito pelo nobre 
Líder Odacir Klein, deve ser remetido, no horário oportuno, à sessão de 
Congresso, para fazer efeito sobre o problema relacionado com o Congresso, 
uma v:ez que aqui se fª_z é a leitura do expediente referente à sessão ordinária 
do Senado da República, 

Como tem sido uma praxe a remessa desses requerimentos ao Senado, 
vou ainda re.ceber o requerimento lido e deferi-lo e, depois, solicítarei aos 
Líderes de Bancada uma opinião a esse respeito. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunice Michiles - Evandro _Carreira - José Sarney - Bernardino 
Viana - Milton Cabral - Aderbal Jurema- Nilo Coelho - Luiz 
Cavalcante- Gilvan Rocha- Lourival BaptiSta- Luiz Viana- Amaral 
Peixoto - Hugo Ramos - NelSon Carneiro - Roberto Saturnino -
Amaral Furlan - Franco Montoro - Benedito Ferreira - Benedito 
Canelas- Gastão· Müller- Jos_é Fiagelli- Mendes Canale- Saldanha 
Derzi - Affonso Cã.margo- José Richa- Pedro Simon- Tarso Dutra. 

O -SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1 ~'-Secretário. 

- É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 57, DE 1981 

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro 
inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matêria constante do item n"' 13 
seja submetida ao Plenário em primeiro lugar, 

Sala das Sessões, 8 de abril de 1981. - Helvídio Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - em votação o 
requerimento que- aéáOa--de sei' lido. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Peço a palavra para encaminhar 
a votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra a V. 
Ex• 

O Sr. MARCOS FREIRE (PMOB - PE - Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Liderança do PMDB é surpreendida por este requerimento, quando 
normalmente solicitações desta natureza são frutos de entendimento entre as 
lideranças. Não saberia nem aquilatar as razões que terão motivado tal 
iniciatiVa. Consideiam6s assim que a matéria estaria a exigir uma 
justificativa, Que não Toi apresentada. Conseqilentemente, o PMDB, tendo 
em vista a matéria como-foi encaminhado o expediente, considera que é de 
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bom alvitre, evitar-que coisas desse tipo continuem a correr, sem, como seria 
de praxe, auscultar os demais partidos com assento nesta Casa. 

O Sr. Aderba/ Jurema (PDS- PE)- Sr. Presidente, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
no_bre Senador Aderbal Jurema para encaminhar a votação. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS - PE) - Para encaminhar a vo
tação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente: 

Gostaria que V. Ex• declinasse o nome novamente do autor do 
requerimento. -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O autor do requerimento é 
o nobre Senador Helvfdio Nunes. t um direito de S. Ex•, dentro das 
atribuições pertinenteS a qualquer Senador em atividade. 

O SR. ADERBAL JUREM A (PDS- PE)- Está esclare<:ido, porque o 
Líder do PMDB disse que não havia acordo entre as Lideranças, mas, diante 
do requerimento do nobre Senador Helvidio Nunes, não havia como haver 
esse entendimento C:ntre lideranças. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Mesa apenas esclarece 
que o direito'de requerer é pertinente a qualquer Sr. Senador, a decisão é que 
cabe ao Plenãrio. Por isto, esta matéria não implica discussão; entra-se direto 
na votação. E ela estâ em votação. (Pausa.) 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS- PI)- Sr.Presidente, peço a palavra, para 
encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra, para 
encaminhar votação, ao nobre Senador Helvídio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS - PI. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

ComO ficou explícito, pela leitura do requerimento e as infromações que 
se lhe seguiram, o pedido de inverção da pauta da Ordem do Dia é de minha 
inteira e única resp-onsabilidade. 

Esclareço mais, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que nem ao menos levei 
o fato ao conhecimento do Cólêgio de lideres do meu partido. 

Mas, face à estranheza do eminente Líder do PMDB, duas palavras 
apenas a título de esclarecimento: o processo através do qual a Prefeitura de 
J'eresina solicila autoríz3.ção para cóiitrair empréstimo no valor de Cr$ 
37.265.300,00 começou a tranSitar no· Senado Federal no ano passado. 

Na aluai sessão, através de diligência- ]lifito -à Mesa, lembrei a 
conveniênCia e a oportunidade de o pedido de Teresina ser incluído na Ordem 
do Dia. - 1 

Quando tal ocorreu, Sr&-~--Senadores, jâ a pauta dos nossos trabalhos 
ostentava uma matéria de natureza eminentemente política e um vultoso 
empréstimo para o Estado de Mato Grosso do Sul, com o qual não 
concordam os eminentes representantes daquele Estado nesta Casa. 

Humildemente, então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, pensando em que 
os grandes pudessem prejudicar os pequeninos, sobretudo porque os 
pequeninos pedem tão pouco, quando pedem, porque são tão humildes, que 
nem pedir sabem, supus que não prejudicasse o andamento de nossos 
trabalhos e, muito menos, que atraísse sobre Teresina a inconformidade do 
eminente Líder Marcos Freire que, jâ agora, face a estes esclarecimentos, 
suponho, convocarã a sua Bancada para formar em benefício da capital do 
Estado do Piauí, Teresina. 

Era o. que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em votação o 
requerimento de inversão da Ordem do Dia. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Alfonso Camargo (PP - PR) - Sr. Presidente, requeiro 
verificação da votação. - -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vai-se proceder à 
verificação solicitada. 

Solicito aos Sts. Senadores que ocUpem os seus devidOs lugares, a fim de 
que possamos fazer a votação p-elo sistema eletrônico. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

Procede-se à votação 

VOTAM .. SIM .. OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema- Almir Pinto......;. Aloysio Chaves- Benedito Canelas 
Benedito Ferreira - Bernardino Viana - Dinarte Mariz - Helvídio 

Nunes- José Lins- Lenoir Vargas- Lourival Baptista- Martins Filho 
- Milton Cabral - Murilo Badaró -:--Passos Pôrto. 

VOTAM .. NÃO .. OS SRS. SENADORES: 

Afforiso Camargo - Cunha Lima. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram "SIM" 15 Srs. 
Senadores e "NÃO" 2 Srs-. Senadores. 

Não houve quorum para deliberação. Em conseqUência, fica prejudicado 
o requerimento. 

Em razão da falta de número em plenârio, a Presidência deixa de 
submeter a votos as matérias constantes dos itens I a 14 da pauta. 

São os seguintes os itens: 

I 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70, DE 1980 

(Em regime de urgência- art. 371, c, do Regimento Interno) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 70, de 
1980, do Senador Humberto Lucena, que dispõe sobre coligação partidâria, e 
dâ outras providências, tendo. parecer oral, da Comissão de Constituição e 
Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, pela re}eição-. 

2 
Votação, em turno único (apreciação preliminar da constituCionalidade, 

nos terinos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n'i' 305, de 1977- Complementar, do Senador Itamar Franco, que dá nova 
redação aos parâgrafos 2~", 3'1, 49 e 59, e acrescenta parágrafos (antigos e 
novos) à Lei n• 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributãrio 
Nacional), tendo 

PARECERES, sob n•s 222 e 1.233, de 1979, e 1.013, de 1980, da 
Comissão 

- de Constituição e Justiça, JP pronunciamento - pela 
inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves, 
Cunha Lima, Hugo Ramos e Amaral Furlan; 2' pronunciamento- (reexame 
soliCitado em plenário), ratificando seu parecer anterior; e 

JP pronunciamento - (reexame solicitado em plenãrio), mantendo seus 
pareceres anteriores, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha 
Lima. 

3 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 172, de 1980 

(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.258, de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a 
elevar em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco 
milhões, seiscentos e vinte riiil, cento e cinqUenta e sete cruzeiros e setenta e 
cinco ce"ntãvos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.259 e 1.260, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorâvel. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 177, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.273, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossor6 (RN)'a 
elev3.r em Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze- milhões, quatrocentos e 
sessenta e quatro mil, seiscentos e cinqüenta e dois cruzeiros e trinta e seis 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justfça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, fa-vorâvel. 

5 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 178, de 1980 

(apresentadO pela Comissão de Economia como conclusão de seU PareCer- iJ.9 
1.277, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a 
elevar em Cr$ 29.98"3.645,00 (vinte e-nove milhões, novecentos e oitenta e três 
mil seiscentOs e quarenta e _dhco cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.278 e 1.279, de 1980, das Comissões: 
-de Consiitulçào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

6 

Votação, em turno único", do Projeto de Resolução n9 179, de 1980 
(apresentada pela Comissão de Economia como condusão de seu Parecer n~~' 
_1.~80! de 1980), que _autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a 
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elevar em CrS 1.530.000;00 (um ritilhão, quinhl:ntos e trinta mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.281 e 1.282, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto d6 RCSOIUÇãO n9 180, de 1980-
(apresentado pela Comissão de Econorhiá-como conclusão de seu Parecer n9 
1.283, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a 
elevar em Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n• 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões 
- de Constiuíção e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favOiâvel. 

8 
Votação, em turno úniCo;-do Projeto de Resolução n'ill81, de 1980 (apre

sentado pela ComiSsão de Economia como conclus_ão de seu Parecer n9 1.286, 
de 1980), que autoriZa a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em CrS 
1.44S.l00,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e cem cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n'il 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e JUsiiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. ~avo.rãvel. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 182, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.289, de 1980), que·autorizã. a Prefeitura Municipal de Campina Grande 
(PB) a elevar em Cr$ 23.600.0QO,OO (vinte e três milhões e seiscentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.290 e 1.291, de 1980, ~das Comissões: 

-de Constituição- e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

-de Munidpios, favorãvel. 

lO 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 183, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 

1.292, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos (GO) a 
elevar em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e noventa e cinco mil e cem cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada tendo 

PARECERES, sob n•s 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- d~ Munidpios. favorãvel. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'il 184, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como cOnclusão de seu Parecer n9 
1.295, de 1980), que autoriza :i Prefeitura Municipal de Dueré (GO) ·a.- elevar 
em Cr$ 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e setecentos cruzeiros) o 
montante de sua dív"ida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões: 

-de Constituição e.Juiil'i;Ci, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de MunicfpioS~ fãv-órável. 

12 

Votação, em turno únic~O~ do Prcijeto de Resolução n9 189, de 1980 
(apre..'ientado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 
1.310, de 1980)~- qtie auforiza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a 
elevar em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, novecentos e riove mil e trezentos 
auzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n' 1.311 e 1.3!2, de 1980, das Comissões: 

--de Constituição e Justiça. pela constítucionaiiaade e juridicidade; e 

- de Municipios, favorãveT. 

13 

Votação, em turn·o- únicO,-do ·Projeto--de ResolUção n'il 194, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como ·conclusãO de seu Parecer n<;> 
1.325,-de 19"8"0), -que autOriza a: Prefeitura M unidpal de TúeSina (Pifii elevar 

em crs 37.265.300,00 (trinta- e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e 
trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES; sob n•s 1j:l6 e (327, de 1980, dasComissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constituCionalidade e juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

14 

Votação; em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'il 
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 Cunhã. Lima e Leite -Chaves. e voto em separado do Senador 
Aderbal J urema. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passaremos, então, ao 
exame do item 15: 

DiscUssãO~ em turno úriico, d3. Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n9 74, de 1981), do Projeto de 
Lei do Senado n• 207, de 1979, do Senador Jorge Kalume, que 
autoriza o Ministério da Educação e C·ltura, atr~vés do Conselho 
Feúeral de Educação, a incluir, nos cun ;ulos dos estabelecimentos 
de ensino de 19 e 29 graus e superior, estudo sobre as vidas do 
Coronel José Plácido de Castro e do Marechal-do-Ar Eduardo 
Gomes. • 

Em discussão a ied<ição final, em turno único. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 

discussão. 
Ence. r ada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o 

art. 359 do Regimento Interno. 
A matéri~ vai à_ Câmara dos Deputados. 

E a seguinte a redaçào final aprovada 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 207, de 1979, que 
autoriza o Ministério da Educação e Cultura, através do Conselho 
Federal de Educação, a incluir, nos currículos dos estabelecimentos de 
ensino de 1 'ii e 29 graus e superior, estudo sobre as vidas do Coronel 
José Plácido de Castro e do Marechal-do-Ar Eduardo Gomes. 

O Congresso Nacional decreta:--
Art. I 'ii É o Conselho Federai de Educação autorizado a incluir no 

núcleo comum obrigatório, em âmbito naCíonal, rios estãbelecimentos de 
ensino de l 'ii e 29 graus e superior, estudo sobre as vidas do Coronel José 
Plãcido de Castro e do Marechal-do-Ar Eduardo Gomes. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art~ J'il Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 16: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redaç_ão em seu Parecer n9 75, de 1981), do Projeto de 
Lei do Senado n'il 364_, de 1979, do Senador Lomanto Júnior, que 
institui o Dia Nacional ao Psicólogo. 

Em discussão a redaçào final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é dada como definitivamente 

aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

t a seguinte a redaçào final aprovada 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~' 364, de 1979, que 
ifisritui o Dia Nacional do Psicólogo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I 'ii t: instítuídci o Dia N acionaf dO Psícólogo, a ser comemorado, 

anualmente, no dia 27 de agosto. 
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarjnho)- Item 17: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redaçào em seu Parecer n~' 72, de 198_1), do Projeto de 
Lei do Senado n• 32, de 1980, do Senador Jutahy Magalhães, que 
dispÕe sobre preferência a. posseiros na alienação de terras da 
União. 
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Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Nenhum dos· Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 

discussão. 
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o 

art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Rcdação final do Projeto de Lei do Senado n9 32, de 1980, que 
dispõe sobre a preferência a posseiros na alienação de terras da União. 

O COngreSso Nacional decreta: 
Art. ]9 A União, ao alienar terras de sua propriedade, darã preferência 

aos posseiros que as explorem e nelas residam. 
Parãgrafo único. Na _hipótese deste artigo, a preferência poderá 

exercer~se mediante permuta por oUtra área idêntica em superficie ou valor, 
indenizadas as benfeitorias produzidas pelo posseiro na terra permutada. 

Art. 29 O Poder Executivo regUlamentará a presente Lei no prazo de 90 
(noventa) dias, contados de sua publicação. 

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 18: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Coinissãó de Rcdação em seu Parecer n9 80, de 1981) do Projeto de 
Resolução n9 15, de 1981, que suspende a execução do Decreto n9 
196, de 12 de nove111bro de 1975, do Município do Rio de Janeiro, 
que cria a tarifa básica de limpeza urbana e dispõe sobre a sua 
cobrança. • 

Em discussão _a [edação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a redação final dada 

como aprovada, de conformidade com o art. 359 do Regjmento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada 

Rcdação final do Projeto de Resolução n'i' 15, de 1981. 
Faço saber que o Sénado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, 

da Constituição, e ei.l, .... ,-·--··~-·-~,=·• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1981 

Suspende a execução do Decreto n9 196, de 12 de novembro de 
1975, do 1\'Junicípio do Rio de Janeiro, que cria a Tarifa Básica de 
Limpeza Urbana e dispõe sobre a sua cobrança. 

O Senado Federal resolve; 
Artigo únlco._ É suspensa, por lil.constitucionalidade, nos termos- da 

decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em 4 de setembro 
de 1980, nos autos do Recurso Extraordinârio n9 89.876-0, a execução do 
Decreto n'i' 196, de 12 de novembro de 1975, do Município do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, que crla a Tarifa Básica de Limpeza Urbana e 
dispõe sobre a sua cobrança. 

O SR. PRESIDENTE (Jarba, P~a•hllrin_hJ))- Item 19: 

DiSCussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n'i' 83, de 1981), do Projeto de 
Resolução n9 16, de I 98 l, suspendendo a execução do Decreto n9 
7. 702, de 20 de outubro de 1971, do Estado do Parâ, que declara de 
utilidade pública, para fins de desapropriação, os imóveis que 
menciona. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encefráda, sendo a redação final dada 

como aprovada, de conformidade com o art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vaí à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprOvada 

Redação final do Projeto de Resolução n9 16, de 1981. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, 

da Constituição, e eu, ... ~ ... , _ '-"'' Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1981 

Suspende a execução do Decreto n9 7 .702, de 20 de outubro de 
1971, do Estado do Pará, que declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, os im~veis que menciona. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. Ê suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da 

decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em 8 de agosto de 

1979, nos autos do Recurso _Extraordinário n9 89.880-8, a execução do 
Decreto no 7.702, de 20 de outubro de 1971, do Estado do Parâ, que declara 
de u_tilidade_ pública, para fins de desapropriação, os imóveis que menciona. 

O SR. PRESIOENTE (Jarbas Passarinho) - Item 20: 

Discussão, em turno único, do 'Projeto de Lei da Câmara n9 45, 
de 1980 (no !.761/79, na Casa de origem), que regulamenta o 
exercício da profissão de supervisor educacional, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob nos 91 a 93, de 1981, das Comissões: 
- de ConstituiÇão-- e Justiça, pela constitucionalidade, 

- juridicidade e, no mérito, favorável; 
- de Educação e Cultura, favorável, com emenda que 

apresenta de n9 1-CEC; e 
- de Legislação Social, favorável ao Projeto e à emenda da 

ComisSão de Educação e Cultura. 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura serâ feita pelo Sr. !'?-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 58, OE 1981 

Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n9 45, de 1980, a fim de 
ser feita na sessão de 23 do corrente. 

Sala das Sessões, 8 de abril de 1981. - Aderbal_ Jurema. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Não havendo quorom para 
votação do requerimento que vem de ser lido, fica sobrestada a discussão da 
matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 21: 

Discussão, cm turno único do Projeto de Lei do Senado n9 303, de 
1979-0F, que institui a taxa de limpeza pública no Distrito Federal, e 
dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob nos 710 a 712 e 1.029 a 1.031, de 1980, das 
Comissões: 

- de Constituição e Jié;tiça - /? pronunciamento: pela 
constitucionalidade e juridicidade; 2P pronunciamento: (reexame 
solicitado em plenário), favorável, com Emenda n9 3-CCJ, que 
apresenta; 3" pronunciamento: /(prestando esclarecimento solicitado 
pela Comissão do Distrito Federal); 

- do Distrito Feâeral - /? pronundamento: favorável, nos 
termos das Emendas de n9s l e 2-DF. que apresenta, com voto 
vencido, em separado, do Senador Itamar Franco: 2P 
prõiiuncfamento: favorâvel ao projeto e à emenda da Comissão de 
Constituição e Justiça; e 

-de Finanças, favorável ao Projeto e às emendas da Comissão 
do Distrito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso 
C amargo e José Richa. 

Em discussão o projeto e as emendas, em turno único. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Tem a palavra V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para discutir. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Desde o início da tramitação do projeto que pretende instituir a Taxa de 
Limpeza Pública do Distrito Federal, nos manifestamos contrário à idéia. 
Não obstante as inúmeras manifestações contrárias à proposição, partidas de 
diferentes órgãos representativos da comunidade, as diversas comís.Sões 
chamadas a opinar no âmbito legislativo não encontraram razões suficientes 
para opinar pela rejeição da medida. E acresce mais, Sr. Presidente que os 
tributos incidentes sobre os imóveis, quando locados, são invariavelmente 
transferidos ao exclusivo encargo dos inquitinos, por definição urna categoria 
social menos afortunada. 

Destarte, acreditamos que igualmente por este anq a questão estaria a 
merecer um reestudo de forma a não onerar excessivamente aqueles que não 
têm meios para enfrentar o crescente custo de vida. 

Sr, Presidente e Srs. Senadores, quando do_ estudo deste projeto na 
Comissão do Distrito Federal, designado como relator tive a oportunidade, 
já que esta cidade não tem representação política, de tentar ouvir a 
comunidade, a comunidade_ representada principalmente pela Associação 
Comercial e pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal. 
Tanto a Associação Comercial quanto a OAB se manifestaram contrárias à 
adoção desta taxa. E veja, Sr. Presidente, que é o próprio Governador do 
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Distrito Federal que chama este projeto de projeto comunitário. Ora, se ê um 
projeto comunitário e se esta comunidade não tem representação política, 
porque nós outros sabemos que ela não tem representação política, Sr. 
Presidente, e se nós, representantes dos nossos Estados, aqui respondemos 
pela regionalidade - repito - dos nossos Estados, o Senado Federal não 
tem como teimar em legislar para o Distrito Federal. Ficaríamos mal, Sr. 
Presidente, se o Senado viesse, nesta tarde - c não o farâ, evidentemente, 
pela falta de quorum, mas poderá acontecer em outras oportunidades -
aprovar esta malsinada taxa que se pretende cobrar do contribuinte 
brasiliense. - - --

Sr. Presidente, o que se vê com uma certa tristeza, e ê por isto que eu digo 
que esta cidade precisa de uma representação política, ê que as coisas do 
Distrito Federal não encOntram eco, não apenas no plenário do Senado, mas, 
inclusive, nas comissões permanentes. O Distrito Federal não tem como 
influir na decisão e na escolha do Deputado e Senador. Os votos daqui, que 
são destinados ao Deputado e ao Senador, possivelmente, Sr. Presidente, não 
farão falta no cômputo total deste ou daquele candidato. Então, õ que nós 
assistimos é o descaso pelas coisas do Distrito Federal. 

E a cidade continuará desassistida, a cidade continuará, Sr. Presidente, a 
ter o seu orçamento aprovado sem maiores estudos, a verificar que obras são 
realizadas sem uma devida e autêntica fiscalização. Mas o texto 
constitucional aí está, o texto constituciOnal dá ao Senado o direitO de legislar 
para o Distrito Federal. 

E a pergunta, Sr. Presidente, que eu deixo nesta Casa, mais uma vez, 
manifestando-me contrário à aprovação da taxa de limpeza pública do 
DistritO Federal, a pergunta ê: atê quando nós, parlamentares de outros 
Estados, vamos permirtr- que essas coisas c-ontinuem acontecendo no Brasil? 

Veja, Sr. Presidente, a gravidade: dentro em bi:eve virâ__o recesso com a 
campanha política, este plenário vai -ficar a cãda dia mais vazio, nós 
Senadores estaremos preocupados com os nossos problemas eleitorais, 
estaremos preocupados com as coisas que dizem respeito aos nossos Estados 
de origem e o· Distrito Federal ficará ~argado~ desculpe a expressão, Sr. 
Presidente, uma expressão muito chão, dizer que o Distrito Federal ficarã 
largado - mas, evidentemente ele ficará abandonado e ficarâ, sobretudo, 
corno sempre, sem uma devida fiscalização- da Administração Superior. 

O Sr. _Evandro Carreira (PMDB- AM)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com muito prazer. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM) - Nobre Senador Itamar 
Franco, V. Ex•, ao desenvolver o raciocínio em tornO da tão falada taxa de 
lixo para o Distrito Federal, fez uma afirmação que merece ser esmiuçada por 
esta Casa e por toda a Nação. É o fato de, dentro em pouco, ela estar vazia, 
os plenãrios estarão vazios, porquanto, obviamente, estaremos disputando o 
voto, estaremos em contacto com o eleitorado, levando a nossa mensagem, 
explicando o nosso comportamento. 

Conclui-se que o sísteina está errado, há uma contradição preliminar: 
por que razão teria o legislador de se ausentar da sua Casa Legislativa? 

Impõe-se, portanto, um recurso, modus faciendi que supere esta contra
dição, que me parece muito vexatória uNós teremos que nos ausentar para 
er:~rar em contacto com o eleitorado." Isso ê a negação absoluta do Legislati
vo. Teríamos cJ."ue permanecer aqui, ~críamos que ficar aqui"; aqui ê que estada 
o nosso contacto com o eleitorado. \Como obter este contacto~ Como manter 
esta comunicação com o eleitoradO' dentro do PlenáriO? Seria exatamente 
através daquele recurso que preconizo, ilustre Senador Itamar, a televisão em 
cadeia nacional aqui dentro. 

Quis a prOvidência divina que nós nos afas"tâssenios da praça, da âgora, 
onde a democracia ocorre essencialmente, mas nos pôs esse instrumento ex
traordinário à disposição. A sofisticação tecnológica, a parafernâlia da comu
nicação nos oferece esSe inStrumento extraordinário que não estamos saben~ 
do usar. Nós, legisladores, não estamos sabendo usar a Televisão. 

O legislador ter que se retirar da sua Casa Legislativa para poder entrar 
em contacto c_om_ o eleitorado. Isto constitui uma vergonha. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Senador Evandro Car
reira, vamos, primeíro; ao problema do Distrito Federal para depois irmos ao 
fulcro do seu raciocín"io. 

Não ê apenas a ausência temporária em -teinp-Od"e eleição que prejudica o 
Distrito Federal, é o próprio recesso do Congresso. Veja V. Ex' o absurdo: se 
o Congresso Nacional entrar em recesso, via de conSeqüência, o Senado, o 
Di'itrito Federal está desassistido. Qualquer situação de emergência, aqui na 
C ... pital da República, o CongressO teda:-que ser'cónvOcado, ou então o Sena
do. A primeira aberração juridica do problema aí e5tá. 

Mas, V. Ex• vai ao raciocínio que- me permite dizer o seguinte, nobre Se
nador Evandro Carreira- e eu costumo dizer com uma certa tristeza- V, 

Ex• vai concordar comigo- que o homem que exerce um mandato federal, já 
não digo com proficiência em função da sua inteligência - com a sua pre
sença aqui, diária, -em Brasfiia, ele hoje pode perder uma eleição, porque en
quanto V. Ex• e nós outros aqui estamos cumprindo, diuturnamente, com as 
nossas obrigações - porque, evidentemente, fomos eleitos para o mandato 
federal - ê possível que no nosso Estado não haja uma compreensão nesse 
sentido. 

Muita gente há de perguntar: "onde está o Senador Evandro Carreira?" 
Está exercendo o mandato federal. V. Ex• foi eleito para isso. Para exercê-la 
onde? Na Capital da República. Mas, o que temos assistido, Sr. Presidente?~ 
que o Congresso funcioria, às Vezes, de terças às quintas-feiras. As vezes, o 
parlamentar chega aqui na terça-feira e na quinta-feira já voou para o seu Es
tado. Não discuto por que ele faz isso. Exatamente em decorrência do que 
diz V. Ex•: não há uma cObertura, e ele sente falta dessa cobertura e a sua pre
sença física, então, é exigida no seu Estado. 

Portanto, Senador Evandro Carreira, veja que o seu raciocíniO me con
duziu a esta perspectiVa terrível de um homem que exerce o mandato, manda
to que tem que ser exercido aqui, ele pode estar arriscado, amanhã, por falta 
de cobertura da imprensa ou não -e é por isso que seu aparte foi muito im
portante- ele está arriscado a perder o seu mandato. Enquanto que os ou
tros, que aqui não estão, deverão buscá-lo mais facilmente porque os estão 
exe:cendo nos seus Estados e não na Capital Federal. Muito obrigado a V. 
Ex• 

O Sr. Henrique Santi/lo (PMDB .,...- GO) ~ Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO -(PMDB - MG) - Com muito prazer, 
nobre Senador Henrique Santillo. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB - GO) - V. Ex• está abordando o 
problema da taxa de lixo que foi criada no Distrito Federal. E acabou sendo 
criaC ·t com a conivência e aprovação da Comissão do Distrito Federal e, por 
fim, do Plenário da Casa. Mas isso nos dá oportunidade de, tambê:m, através 
dessa interferêneía; verberar mais uma vez contra a falta de representativida
de da Comissão do Distrito Federal, para oferecer pareceres, decidir, legislar 
para o Distrito Federal, e do próprio Senado, como um todo, tendo, entre ou
tros motivos, esta falta de representatividade em relação à comunidade do 
DistritO Federal, que já é extremamente grande - um milhão e meio de pes
Soas - com uma série de problemas sociais afligindo as populações, sobretu
do das cidades satêlites e de outros núcleos habitacionais. V. Ex• mesmo, ncs~ 
ses dois anos passados, teve uma atuação brilhante na Comissão do Distrito 
Federal. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB __: MG) - Muito obrigado. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- _E sabe perfeitamente que to
dos_ nós, sobretudo os parlamentares oposicionistas, tentamos transformar 
esta Comissão num fórum de debates dos problemas brasilienses, do Distrito 
Federal, e não conseguftTios. E, sem sombra de dúvidas, além de outros moti
vos, o mais importante é a falta de representatividade que temos dentro da 
comunidade brasiliense. De modo que quero aproveitar este ensejo, esta 
oportunidade, para, mais uma vez, deixar bem claro que isso só será resolvido 
na medida em que o povo de Brasilia conquiste a sua representação, o direito 
à rerresenfação nó Congresso NaCiOnal, tanto nO Senado quanto na Câmara 
e também de seu~ órgãos locais, seus órgãos legislativos próprios que estejam 
ar; não ãpenas para legislar, maS sobretudo para fiscalizar os a tos de governos 
nomeados para o Distrito Federal. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Nobre Senador Henri
que Santillo, muito obrigado pela intervenção __ de V. Ex• V. Ex• que, como eu 
e ·:orno tantos outros, defende a representação política para Brasília. 

Disse V. Ex• e o disse bem: esta representação só serâ conquistada não 
pelo nosso desejo, não pelo desejo das nossas autoridades, mas quando real
mente-:- e felizmente já está ac·ontecendo - houver uma consciência profun
da da população brasiliense de que ela precisa ter esta representação. 

Veja, nobre Senador Henrique Santillo, que o problema aqui não ê: de 
ordem pessoal, nós até reconhecemos o esforço, a dedicação do Sr. Governa
dor do Distrito Federal, mas eu creio que ele mesmo teria o desejo de ter um 
órgão, ao seu lado, para ajudá-lo, inclusive, na fiscalização dos seus ates. 

Mas, lamentavelmente, Sr. Senador Henrique Santillo, nós vamos assis
tir exatamente - e digo com muito respeito -o silêncio da Bancada do Go
verno, esse silêncio que já fãi:--mal a tOdos nós, essa ausência deliberada do 
plenário. E o Sr. Senador Evandro Carreira tem razão, porque, se aqui esti
vesse uma televisão, iSto aqui estariã cheio, eles não estariam ausentes, esta
riam aqui tentando atuar, mostrando aos seus eleitores do Norte, do Nordes
te, do Sudeste ou do Ce:nlrO Oeste que eStão, pelo menos, presentes, sentados 
nestas- cadeiras. Mas, nem isto, Senador Henrique Santillo, nem isto! 
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O Sr. Evandro Carreira (PM DB- AM)- Permite o nobre Senador um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com muito prazer. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB --AM)- Nobre senador Itamar Fran
co; perdoe-me interrompê-lo. Mas o seu discurso nos leva fatalmente a focali
zar a impOrtância deste instrumental extraordinário que é a televisão a ser-
viço do Legislativo. , ___ . --

Garantó a V. Ex' e à Nação que riãó"há outra opção, não há outra alter
nativa. O Poder Legislativo está morreridO e só há uma maneira- de ressuscitá
lo: é pôr a seu serviço a televisão em cadeia nacional. V. Ex' haveria de ver 
este plenário cheio dí.Scutindo! -Porque o pov_o estaria assistindo, o·povo esta
ria aJuizado, ~_l)terpretando e fiscalizando os_ seus mandatários: aqueles que 
receberam a procuração para representá-los aqui, os seus mandatários. Os 
mandantes estariam fiscalizando os mandatários,_Enquanto não se fizer isto o 
Poder Legislativo tende a desaparecer. Este é o requiem do Legislativo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Senador Evandro Car· 
reira, se olharmos realmente para a esquerda teremos que dar razão a V. Ex' 

O Sr. Aloy.sio Cha~·e.s (PDS- PA)- O eminente Senador, permite um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG) - Com muito prazer; 
nobre Senador Aloysio Chaves. 

O Sr. Aloysio Choves (PDS-. PA) ~Nilo vou descer à discussão desse 
tema que V. Ex' estâ colocando porque, fr~üentemente, também tenho assis
tido nesta Casa a saída permanente, regular, dos membros da Oposição do 
plenário, retornando quando algum orador vai ocupar a tribuna. Mas isso é 
um assunto interno, V. Ex' deveria- para o bom esclarecimento deste assun
to- ponderar que os Senadores, tanto da Maioría quantO da Minoria, são 
freqUentemente chamados, em virtuüe do excesso extraordinário de serviço, a 
participar de deliberações de ComisSões Mistas, de Comissões Parlamentares 
de InquéritO que, contra a minha opinião, são convocadas para a hora de fun
cionamento deste plenário. O Regimerito -declara que o plenário tem prefe
rência sobre-a ComissãO. Mas são comissões-de tal natureza importantes, que 
muitos Senadores da Minoria e da Maioria presidindo ou funcionando como 
relator dessas comissões, não se podem omitir desse encargo. Eu deixei de 
atender às 16 horas e 15 minutos e a uma Comissão Mista pa-ra exame da Pro
posta de Emenda Constitucional. Às 16 hor<is e 30 minutos começou a reu
nião da ComiSSão Parlamentar de Inquéríto sobre Ação Terrorista. E já fiz 
reiterados apelos ao seu Presidente, nosso eminente colega Senador Mendes 
Canale, para evitar eSsa duplicidade de horãrio, e entretanto não lhe foi possí
vel ainda fazê-lo, face outros assuntos de ordem interna, dãda a condição das 
pessoas que estão sendo convocadas, embora a convocação de hoje seja para 
ouvir o Deputado Marcelo Cerqueira. Então", V. Ex• verifica que os colegas 
não têm o dom da ubiqüidade. O Senador Bernardino Viana e o Senador 
Martins Filho acabam de me comunicar que se refiram, para :PartiCipar de 
uma reunião- já corivocada, mais de uma vez, para a eleição dos dirigentes da 
Comissão de Finanças do Senado a qual precisa opinar a respeito de muitos 
processos que lhe são submetidos. Este fato é que precisa ser esclarecido e 
precisa ser dito nesta Casa. ~ -- ~~ -- ---

0 SR. ITAMAR FRANCO (PMDB ~ MG)- Vou aproveitar o argu
mento que traz o seu aparte para dizer, então, o seguinte: v:-Ex' fala em ex
cesso de trabalho. Útimo! Se hã excesso de trabalho, vamos permitir que esta 
cidade tenha sua representação política, pelo menos isso auxiliaria aos nossos 
afazeres. Nós não estaríamos aqui - e -o ·sr. Presidente jâ me chama a 
atenção há uns quiilZe minutos - a discutir uma matéría atinente à comuni
dade". É claro~ todos sabemos disso e vamos apresentar dentro em breve, face 
à nossa posição na"J• Secfetilria, um plaOo raCional ao Presidente do Senado. 
O Senado não pode continuar funcionando como funcionava hã trinta ou 
quarenta anos atrás; essa sistemátiCã.Tem que mudar, temos que mordenizar a 
nossa Administração. Imagine V. Ex', quando diz excesso de trabalho, nós 
temos que chamar a atenção também para a nossa mea culpa. Sabe V. Ex• 
quantos dias o Senado trabalhou através do Plenário no ano de 1980, em tre
zentos e sessenta e cinco dias? V. Ex' talvez não o saiba; mas eu gostaria que 
se registrasse nos Anais que o Senado trabalhou apenas cento e quarenta e 
nove dias. -

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) -·V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com prazer. 

O S. Evelásio Vieira (PP - SC) - E. verdade que as Comissões mistas e 
técnicas do Senado funcionam à tarde, como pod-eriam funCionai no período 
matutino. Mas ocorre que o Partido Majoritário tem interesse em que essas 
comissões funcionem à tarde, para esvaziar o plenãrio! 

O SR. ITAMAR FRANTO (PMDB- MO)- V. Ex• tem toda ara
zão. Porque eles esvaziam lá e esvaziam aqui. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Senador Itamar Franco, o .>resi
dente da CP!... 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- V. Ex• deseja um apar
te? Eu lhe darei com muito prazer. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- V. Ex' sabe que o PreSidente da 
CPI sobre terrorismo é o nosso eminente colega Mendes Canale. Acabo de re
ceber uma outra informação que está sendo convocado Senador para reunião 
agora da Comissão de Agricultura. Há comissões técnicas cuja Presidência 
cabe ao PMDB e PP, e essas comissões estão convocadas inclusive para ses
sões vespertínas. A Comissão de Constituição e Justiça funciOna normalmen
te pela manhã; a Comíssão de Relações Exteriores funciona pela manhã; a 
C'11missão- de Legislação Social funciona pela- manhã. Estou citando algumas 
d2:s quais eu faço parte. Mas como há muitas comissões técnicas que estão 
sendo convocadas agora, neste período, convocadas para a tarde, além das 
Comissões Mistas e das Comissões Parlamentares de Inquéritos e o trabalho 
de 1-'lenário é prejUdicado. Então é humanamente impossível atender simulta
neamente todos esses_ encargos. Isto não implica em nenhuma censura a quem 
quer que seja.-Muitos cõlegas nossos aqui entram e saem do Plenário, e não 
entram e saem do plenário para fugir a debate ou à votação, como há pouco 
ocorreu; entretanto, saem por Que têm que atender a outros encargos -isso é 
preciso sei" dito e deve ser esclarecido- saem dentro da Bancada de V. Ex', 
dentro de nossa Bancada e não sistemático afastamento do Plenário para não 
ter que ouvir oradores como V. Ex' 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Bem Ex•, ni!o vamos 
_di_scutir agora, porque não seria o caso, pois estamos nos desviando do assun
to, com o problema da racionalização de nossos trabalhos. Vamos chegar a 
um acordo, V. Ex~ e nós outros, sobre o excesso de trabalho. Por que entãO 
não concordarmos de uma vez por todas que esta cidade tenha sua represen
tação políti~? O que não é possível, Senador Aloysio Chaves, é nós discutir
mos um_a coisa de tamanha importância -·-pode não ser impOrtante para V. 
Ex~ nem para mim, porque aqui não moramos, estamos aqui eventualmente; 
as nossas raízes estão nos nossos Estados. Ela pode não ser importante, repi
to, para nós outros, mas ela é importante para a população brasiliense. E. é 
este Senado desaten_to - que não conhece às vezes sequer uma cidade-satélite 
de Brasília- e nós tert_1os que o confessar; é que vai votar a taxa de limpeza 
pública para o Distrito Federal? Por que não permitir que uma Assembléia 
Legislativa, aí sim, vote, discuta, argumente, se o mérito ê válido ou não, se 
socialmente é vantagem ou não, termos mais esse tributo? 

Nós não temos condições, Sr. Presidente, de votar esta taxa. O Senado 
Federal não tem condições técnicas, nãO tein condições de fiscalização e não 
tem, sobretudo.~. 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Pois não. 

O Sr.- José Lins (PDS - CE:) - Senador Itamar Franco, pela teoria de 
v. Ex• o Senado não poderia votar quase nã:da de vez que a esta casa chegam 
matérias -de todos os pontos do País. E. claro que temos representações regio
nais ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Então, V. Ex• já respon
-'eu a minha argumentação. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Esta é a miriha primeira objeção. A se
gunda é que não temos apenas uma Comissão, mas temos 16 comissões per
manentes ... 

O Si'. Marcos Freire (PMDB - PE) - Poderemos racionalizar. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex' tem razão, Senador Marcos Frei~ 
re. A Comissão do DiStrito Federal é apenas uma entre as dezesseis existen
tes. Não é a sllbtração dessa Comissão que vai resolver o problema a que se 
referiu o nobre Senador Aloysio Chaves. V. Ex• prestará, é claro, ao Senado 
Federal, um grande serviço quando procura valorizá-lo ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG)- Muito obrigado. 

:0 Sr. José Lins (PDS- CE)- ... chamando a nossa atenção para a fre
qüência e para as atividades parlamentares de plenário. Eu apelaria para V. 
Ex• e para as llderanças, no sentido de que considerem as sugestões do Sena
dor Aloysio Chaves. Somente as lideranças podem se entender nesse sentido. 
Eu, por exemplo, estou convocado para reuniões às 16 horas, às 16 horas e 30 
minutos, e às 17 horas. Veja V. Ex• que, ou bem nós atendemos às comissões, 
ou bem atendemos ao plenário. Hã porém mais um fato para o qual peço a 
atenção de V. Ex': agora mesmo, fizemos uma votação e a freqüência quase 
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total, reBistrada pela Mesa, foi de membros da Maioria, e não dos Partidos 
da Oposi..:ão. V. Ex• não tem realmente razão quando reclama da ausência do 
PDS. 

o SR. PRESIDENTET)aroas Passarinho). (Fazendo soar a campainha) 
-Senador Itamar Franco, deploro ter que informar que o tempo de V. Ex" jâ 
se extinguiu há 5 minutos. Solicitaria que -não 'aceitasse mais apartes. 

O SR. ITAMAR fRANCO (PMDB- MO)- Pois não, Sr. Presiden
te, vou atender, não recebendo mais apartes, como V. Ex•, educadamente, 
pede que eu encerre e eu o farei. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) .:__Já que a liderança do Governo 
fez uma sugestão_ a V. Ex•, achando que era necessârio uma racionalização 
maior no disciplinamento dos trabalhos, eu gostaria de dizer que da parte da 
liderança do PMDB, a liderança do Governo encontraria toda a receptivida· 
de para que, nessa racional~dade, fizêssemos, na prática, aquilo que existe na 
teoria: a prioridade da plenãrio sobre qualquer trabalho_ parlamentar. E isso 
não vem send<;J observado nesta Casa. -

O SR. ITAMAR FRANCO (PMOB- Mú)- V. Ex' tem toda razão. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Portanto, acho que _esse princípio 
precisaríamos asseglirar"na- prátiCá; para que-eS'pcififCúiOS-iriStes como esse, 
em que a gente vê metade do plenário vazio, não.se repitam, mesmo que haja 
justificativa fuilcionar iiara ísso. Mas acho que deveríamos ordenar as coisas 
de tal maneira que, na verdade, se assegurasse ao plenário a presença da 
maioria dos Senadores. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB -AM)- Senador Itamar Franco, é 
pura irracionalidade reunir CorriissãO Mista e Técnica quando o p_lenário estã 
funcionando. Não depende da Oposição. A Oposição aceita que se mude 
para a noite, para a tarde, seja lá para quando for. Isto aqui é munus publi
cum. Tem que funcionar de segunda a sexta-feira, mas funcionar mesmo que
ro ressaltar este paradoxo dizendo o seguinte: o direito da Oposição de se au
sentar do plenário é um difeitO de obstrução natural, para não ser esmagada 
pelo rolo compressor de uma maioria que não discute, apenas obedece. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB·__: MÓ)- Senadores Evandro 
Carreira e Marcos Fieire, nada vou ãcrescentar ao aparte de V. Ex•s. 

Encerro, Sr. Presidente, apenas pedindo ao Senado Federal que, na vo
tação desta matéria ... 

O Sr. Evelásio Vieiia (PP --SC) --Senãdor Itamar Franco, só para não 
perder a oportunidade. A proposta do Senador Aloysio Chaves foi aceita, de 
imediato, por todos os partidos que vêm lutando há muito tempo em favor 
dessa medida. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Veja V. Ex• que pelo 
menos a minha fala vai resultar no sentido de sensibilizar, para que o Senado 
passe a racionalizar mais o·- seu trabalho. 

Sr. Presidente, vou encerrar pedindo ao Senado Federal- e a argumen
tação do Senador José Lins, no início do seu aparte, foi fundamental. Nós po
demos, sim, discutir assuntos de Alagoas, de Santa C:itarina, do Amazonas, 
de Pernambuco, do Cearã e de Minas Gerais. E pó r que podemos discutir, Sr. 
Presidente? Porque os Estados estão aqui representados. Por que não o Dis
trito Federal, me pergunta o Senador JoSé Lins? 

O Sr. E~·andro Carreira (PMDB- AM) --Porque é postural 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Porque o Distrito Fede-
ral não tem uma representação nesta Casa.-- ·--

0 Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Não é lei; a lei é generalida-
de. Taxa de lixo é pOstUra~~ -

O SR. ITAMAR FRANCO (PMOI3 :_:MG)- Então, Sr. Presidente, 
fica apenas o meu apelo paia que-O Seflãdo Federal não aprove ã taxa d_e lim
peza pública, e no futuro o Senador do Governo dê o seu voto para uma re
presentação política para Brasília. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunlia Lima)- Continuam em discussão o pro
jeto e as emendas a ele oferecidas. (Pausa.) 

Não havendo mais quem queira usar da pala vi-a, declaro encerrada adis
cussão. 

A votação fica adiada para a próxíma sessão ordiriâ!fã:, por falta de nú
mero em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Item 22: 

Discussão, -em segundo- tUráó, do Projeto de Ld do Senado n'? 
170, de 1980, do Senador Orestes Quêrcfa, que altera a reciação do 
art. 6'? da Lei Orgânica dos Partidos PolíficOs, inStituída pela Lei n'i' 

5.682, de 21 de julho de 1971, e alterada pela Lei n• 6.767, de 20 de 
dezembro de 1979, tendo 

PARECER, sob n' 84, de 1981, da Comissão 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrá

la. (Pausa.) 
Encerrada. O projeto é dado c_orno aprovado, de conformidade com o 

art. 315 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

E o segiilnte o projeto aprovado. 

Reda.ção do vencido para o segundo turno regimental do Projeto 
de Lei do Senado n9 170, de 1980, que altera a redação do art. 61' da 
Lei Orgânica dos Partidos Políticos, instituída pela Lei n9 5.682, de 
21 de julho de 1971, e alterada pela Lei n~' 6.767, de 20 de dezembro de 
1979. -

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' O art. 6"? da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, instituída pela 

Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971, e alterada pela Lei n• 6.767, de 20 de de
zembro de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação: 

.. Art. 69 A Comissão Ditetora Nacional Provisória designará, 
em ata, para os Estados, comissões com--igual número de membros 
que, autorizados por aquela, nomearão, na respectivã área territo
rial, comissões para os Municípios e para as zonas eleitorais ou uni:. 
dades administrativas eXistentes nas suas capitais." 

Art. 2~' Esta Lei -entra em vigor ria data de sua publicação. 
Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário. 

SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Item 23: 

Discussão, em primeiro turno (ap-reciação preliminar da Consti
tucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 142, de 1980, do Senador Orestes Quér
cia, alterando díspositívo da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, 
que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, tendo 

Parecer, sob n9 1.034, de 198.0, da Comissão 
~ de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

Em discussão o projeto quanto à constitucionalidade. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando a votação adiada 

por faJta de quorum. -

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Item ~24: 

Discussão, em primeirO turno (aprecí<ição preliminar da consti
tucionalidade 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 es
pecial para os garçons, tendo 

PARECER, sob n• 1.009, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuri

. dicidade. 

Em discussão o projeto quanto a constitucionalidade e juridicidade. 
I Pausa.) 

Nenhum dos Srs. SenadOres solicitando a Palavra, declaro-a encerrada. 
Em virtude da inexistência de quorum em plenário, fica adiada a votação 

da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Esgotada a matéria constante 
da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire que falará por ces
são do nobre Senador Teotônio Vitela. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Face ao art. 66 do Regimento 
Interno. concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo, como Líder 
do PMDB. 

O SR. HENRIQUE SANfiLLO (PMDB- GO. Como Líder, pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão dO orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores: _ -

Transcorreu o"nteiri-o Dia Mtindi8.1 da .Saúde. É ontem meSmo, Sr. Presi
dente, ~upretendía registrar esta data importante para o mundo. Mas, em 
vírtud~ âas discussões que se fizeram em torno dã Ordem do dia, e que nos le-
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varam até ao término da sessão, não pude fazê-lo; faço-o hoje, e vou fazê-lo, 
Sr. Presidente, na oportunidade em que o País todo tem conhecimento dos 
sérios e graves problemas que afligem os meus colegas médicos, quase 100 
mil, neste País. 

Todos nós sabemos, a Nação inteira sabe, que a classe médica conta ho
je, Sr. Presidente, com cerca de 30 mil desempregados. Todos nós sabemos e a 
Nação sabe que dos 9 a 10 mil mêdicos, formados por ano~ mais de 1/3 não 
encontra trabalho. E sabemos sobretudo que se mobilizam intensamente no 
sentido de não apenas conquistarem direitos legítimos para a classe, mas, 
sobretudo, no sentido de poderem exercer um trabalho como agente da saú
de,. que possa levar ao bem-estar social. 

Mas de toda a class.e mê'dica, Sr. Presidente, na minha opinião, ressalta-se 
um problema que é mais emergente, tim problema que jâ v~m sendo discuti
do, neste Cc;-ngtesscr;-hâ bastante tempo, que é o de meus colegas residentes 
médicos, aqueles que, r"ecém-forrilados por nossas escolas, nossas universida
des, adentram a um hospital como residentes. 

Como médico, ilustre Presidente, eu gostaria de deixar resgitrado um de
poimento que considero importante: esses 7 mil residentes exercem um traba
lho a nível de assistência médico-hospitalar que precisa .receber nossos encô
mios, nossos i!log1os. Na verdade, com o seu trabalho estafante, sustentam a 
assistência inédico-hospitalar nessas institUições, quer sejam elas oficiais ou 
inStituições particulares. E com esse trabalho a sustentam, sem que se lhes as
segure nenhum direito trabalhista ou previdenciário; na verdade, são conside
rados simples e meros boLsistas que podem a qualquer instante serem subme~ 
tidos a quaisquer tipos de pressão sem que a lei ou, pelo menos, a interpre
tação que se dá à lei, lhes assegure qualquer desses direitos. 

A residência mêdica começou no Brasil há mais de 30 anos; começou no 
Brasil, e creio que muito bem, na ocasião - lembro-me que ainda médico 
recém-formado e ex-residente médico, ainda à minha época, funcionava rela
tivamente bem. 

Ela inicioii como uma forma de dar ao recem-formado em Medicina 
condições no exercício, no aperfeiçoamento e no aprimoramento para uma 
especialidade médica, também, como um canal, um modo, um caminho para 
a docência universítáfi:a. 

Com a mercantilização da medicina no País nos últimos 13, 14, 15 anos, 
sobretudo, a excessiva, a intensa mefcantilização da medicina, a residência 
médica passou a ser _um instrumento de exploração do médico recém~ 
formado - esta é a verdade_. São explorados pelas instituições oficiais e são 
explorados pelas instituições particulares que os admitem como residentes. 

O movimento desses médicos recém-formados no País não ê de agora. Já 
se alastra por três, quatro ou mais anos; eu diria melhor, teve iníciO realmente 
em 1967, com a 'criação da Associação Na_cional dos Médicos Residentes, 
que, a partir daí, começou a criar uma ·consciênci_ã _dos médicos recém
formados e residentes médicos, no sentido de lutarem organizadamente, 
mobilizarem-se organizadamente no sentido de conquistarem os seus direitos 
legítimos de trabalhadores porque, na verdade, hoje não são_ mais meros bol
sistas tentando aprimorar-se pafa uma espeCialidade médica; na verdade, têm 
o seu trabalho explorado por essas instítuições, como eu já disse. r 

Nós sabemos perfeitamente, Sr. Presidente, que esses hospitais quase 
sempre mantêm a sua estrutura de plantões em residentes médicos que rece
bem meras gratificações nominais, por trabalho realizado, às vezes, mais de 
80 horas semanáíS: 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Ouço V. Ex• com 
prazer. 

O Sr. Agenor Maria (PMD!l- RN)- Senador Henrique Santillo, acho 
que o que o GOveiiiO- prOCUrOu fazer no Brasil foi criar uma situação mais do 
que delicada contra a classe médica- estatizaram a medicina. Hoje, se o mê
dico de uma cidade grande, importante, não for uma sumidade, fica como o 
advogado: uma cidade grande tem 2 mil advogados e conhece-se apenas 5 ou 
6. Assim é o -mêdico: em uma cidade que tem 2.000 médicos, conhece-se ape
nas 4 ou 5 médicos os demais, ou são funCiOnários çlo Governo, do INPS, ou 
ficam numa situação realmente angustiante. Tem V. Ex• toqa a razão e, since
ramente, não acredito como vai se descortinar.no futuro a sit_uação da classe 
médica. Porque, francamente, a classe média não tem mais condições de pa
gar o médico, fic·a subordinada ao INPS, e o médico que não estiver matricu
lado no INPS não tem como trabalhar com a classe média. Se não tem con~ 
diÇões de trabalhar com a pobreza e nem com a classe média e não é matricu
lado no INPS, como é que vai ficar esse médico? Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. HENRIQUE SANTILLO(PMDB- GO)- Perfeitamente, con
cordo com V. Ex•, há uma série de problemas envolvendo a classe médica, de 
um modo geral, problemas inclusive salariais. Hã uma série de problemas en-

volvendo os residentes médicos, problemas inclusive salariais, problemas de 
direito trabalhista, direito previdenciârio, que não são atendidos, aos quais 
não se lhes permite o acesso a esse direito, mas, ao mesmo tempo, é preciso 
dizer que os residentes médicos fazem questão no País, atravês de suas asso
ciações, sobretudo da Associação Nacional, de afirmar que a sua luta - e 
efetivarílente o é - também se faz para o aperfeiçoamento didâtico, para o 
aprimoramento da residência médica, no sentido de formar melhor o médico. 
Ninguém precisa dizer aqui, nós não precisamos entrar em delongas, quanto 
à análise da crise universitária neste País. Isso já foi discutido neste plenârio e 
eu não teria tempo para fazê~lo agora. 

Mas, nós sabemos perfeitamente, num consenso, que o ensino superior 
do País está em falência, está realmente em falência. O mesmo acontece com 
o ensino médico que, na verdade, não forma o médico, não forma o profissio· 
na! da saúde, não forma o agente da saúde para efetivamente se transformar 
nutn instrumento de bem-estar social. E quem tem mais consciência disso, ho~ 
je, são os próprios estudantes de medicina, são principalmente os reCém· 
formados, são, sobretudo, os residentes mêdicos que continuam em contactõ 
com a universidade, que continuam estudando, preparando-se para efetiva~ 
mente se transformarem nesse instrumento. E a residência médica, ao lado de 
não dar ao médico, no moniento atual, uma formação adequada, também 
não o remunera com justiça mas, pelo contrário, transformou-se em um ins~ 
trumento de exploração do trabalho médico, jâ que a oferta de mão-de-obra, 
neste caso, é extremamente grande, devido a proporção extraordinária de de
sempregados na classe. 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Ouço V. Ex• com 
prazer. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) -Senador Henrique Santillo, o assunto 
que V. Ex• estã discutindo é realmente da maior gravidade e importância. Eu 
começaria por observar, talvez um fato que V. Ex• conhece, que é a grande 
proliferação de formandos no País, para uma estrutura social e econômica 
que não está podendo absorver essa massa enorme de rapazes e moças que 
saem da universidade. O caso_ médico parece-me típico. Há pouco tempo, 
numa reunião do Centro Médico de Fortaleza, fui informado por esses médi~ 
cos que nós temos hoje um percentual de médicos, por mil habitantes, que jã 
se aproxima dos mesmos números dos Estados Unidos. Ora, como o poder 
aquisitivo da América do Norte é muito maior do que o nosso, vê-se af o dra
ma em que nós vivenios. O nolire Senador Agenor Maria chamou a atenção 
para o outro lado da medalha: que a classe média tambémjã não está poden~ 
do pagar médico. Entiio, o drama é realmente grande, acho que o assunto é 
da maior gravidade, V, Ex• tem toda a razão quando diz que esse movimento 
reivindicatório dos residentes é legítimo, que eles buscam a solução para o seu 
problema, que está _dentro do contexto s_ocial, mas acho que realmente o 
problema tem duas faces, a medalha tem duas faces e a solução deve ser_bus~ 
cada com calma, com tranqüilidade, embora eu não vislumbre uma solução 
imediata para o problema da remuneração geral _do corpo médico. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Para os residentes 
mêdic0s é possível - vai depender desta Casa. 

O Sr. Jose Lins (PDS- CE}- Mas V. Ex• sabe que hoje o corpo m-édi
co d? INPS reivindica um a~_TI_"!~nt_9_ ta!~~z_ bem maior do que aquele ... 

O SR. HENRIQUESANTILLO (PMDB- GO) ~Aliás, quero dizer a 
V. Ex.• que o Ministro Jair Soares admitiu discutir o aumentO das US's que, 
na verdade, têm que ser aumentadas; elas foram criadas em relação ao salário 
mínimo, se defasaram, e precisam retornar ao seu valor real de 1962- isto é 
evidente. O Ministro Jair Soares admitiu discutir isso; só não admitiu discutir 
o piso salarial de dez mínimos para o médico, o que eu considero um absur
do. 

O Sr. fosé Lins (PDS- CE)- Estive hoje com o Ministro Jair Soares e 
ele me disse que esteve ontem com a classe médica, se não me eng~no, durante 
4 ou 5 horas e até pensava que houvesse chegado a um termo de entendimen
to. Mas, hoje, os médicos voltariam a reivindicar o_s 10 salârios mínimos, isto 
é, passar para cerca de 50 mil cruzeiros, quando o piso atual, se não me eliga
no, é de cerca de 20 ou 25 mil cruzeiros. E, porquanto ele acha bastante justo, 
ou muito jUsto, o fato é-que a Previdência não tem a mínima condição de pa
gar, porque, então, o outro lado da ll}.edalha, que seriam aqueles que são be
r1eficiados pela Previdência, não teriam a míilima condição. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Eminente Senador, 
se a Previdência se julga sem condições de pagar Cr$ 50 mil cruzeiros para o 
trabalho de um médico e paga a esse médico Cr$ 17 mil cruzeiros, V. Ex• me 
perdoe, mas ela está incitando esse médico, na verdade, a transforma"! aquilo 
apenas em cabine de emprego. Essa é a verdade. 
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o Sr. José LinsTi'D$-- CE)- Se v. Ex• me permite, uma sõluào que 
poderia ser aventada ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB _:-Góf:::_ Não é a solução, 
Excelência. A soluÇão é pagar- COndigflanlellte o trabalho do -médico e exigir 
dele, efetivamente, o trabalho. 

('Sr. José Uns (PDS- CE)- Mas, nobre Senador, o problema é qu~ 
há um número excessivo de médicos. , 

O SR. HENIHQUESANTILLO (PMDB- GO)- Não há problema. 
A Previdência tem condições de absorver todos esses médicos recém
formados, 

O Sr. José Líns (PDS- CE)- Não pode. Ela não tem condições de pa
gar a todos os médicos que as universidades 'formam. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Eu não diria a Pré
vidência, mas o Sistema NaCiOnal dé SaúdC feOt condiÇõi!S de absorVer todos 
esses médicos. Absoluta condição. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- (fprObfeffi-a não é de bOa vontade, Sena
dor, nem de justiça, é um problema de caixa. Não existe o dinheiro, simples
mente. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Permite um aparte, nobre Sena
dor? 

OSR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Eu gostaria apenas, 
antes de conceder o aparte a V. Ex•, o que farei com muito prazer, eminente 
Senador Jutahy Magalhães, de dizer que o problema dos residentes- que eu 
diria menos complexo do que da classe médica, como um todo, de muito mais 
fácil solução e de solução imediata, creio eU__:_ esiará na dependên~Ía do Se
nado, nos próximos dias. 

O Projeto de Lei n9 97/80, em tramitaçãõ tlô Seiiado, é de origem da-Câ~ 
mara, foi elaborado por um rriembro do PDS, .o eminente Deputado Cunha 
Bueno. na Comissão de Saúde da Câmara, recebeu um substitutivo assinado 
pelo Deputado Mario H ato, mas que foi elaborado conscienciosamente com 
a colaboração de membros da Associação Nacional de Médicos ResidenteS, 
foi aprovado pela Cãmãra. Por todas as suas Comiss_?es e pelo plenário; foi 
enviado a esta Casa, jâ t"ecebeü parecer favorável da Comissão de Saúde e 
encontra-se agora na- Cõmtssão de Educação e Cultura e, posteriormente de~ 
verá ser enviado à Comissão de Legislação Social. -

Cabe ao Senado, segundo meu modo de ver, com uma certa urgência, 
aprovar este projeto, que me parece a solução para o problema dos residentes 
médicos. 

Este projeto estabelece um piso salarial de seis mínimos regionais, o di
reito ao Fundo de Garantia por TempO de Ser-Viço, oU seja, os direitOs previ
denciários e trabalhista de um modo geral, o décimo_terceiro salário, férias re-
muneradas- que não têm- e uma série de outros pontos que constituem já, 
de certo modo, decisão preli~inar;_ decisão_pré~ia,- de um grupo criado pelo 
próprio Governo, que é justamente, Sr. PrCsiderite, a Comissão Nacional de 
Residência Médica, criada através de um Decreto-lei' do então Presidente 
Geisel que esteve amornada, esfriada, e eu diria melhor, congelada, durante 
algum tempo c que graças ao trabalho, à Iut~ e à mogilizaçãodos médicos re
sidentes se forçou que ela se nlOviríientasSe~- tem promo~ido algumas reu
niões, tem tomado algumas· resoluções importantes, reconhecendo esses direi
tos aos residentes médíCos deste País, i.ãh -comó: cai-teira assinada, inclusive, 
mas que têm sido torpedeadas pelo Governo. -

Aí está a importância da _coisa, e eu sou capaz de demonstrar isso. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Concluind~o, ime-
diatamente ouvirei- V. Ex• com prazer. -

No ano de 1979, a Comissão de Saúde desta_Casa, presidida pelo n-obre 
Senador Gilvan Rocha, na oCasHio, atendendo a ·um requerimento feito por 
mim, convocou urna série de autoridades ligadas aos Ministérios da Previdên~ 
cia Social, do Trabalho e da Saúde para que discutissem com a Associação 
Nacional de Médicos Residentes esse problema: isso há 2 anOs. E, nacjuela 
ocasião- e isso está regiSli2:do nos A"itaiS da Com}ssào de Saúde todos ô·s re
presentantes ministeriais categorizados afirmaráffi ~COm absoluta ·seguraÕça 
que no que dizia respeito- aOS Ministêrios, que constftu.iain aqUele grupo i ti ter
ministerial, para oferecer um anteprojeto para resolver o problema dQS resi- . 
dentes médicos, já estava tudo resolvido, tendo~se concluído por unanimida~ 
de de pareceres que os médicos residentes tém_o direito de terem carteira assi
nada, ou seja, assegurando aos médicos residentes os direitos trabalhistas e 
previdenciários. dando-lhes condições de uma ~forinação didática melhor e 
que esse antcprojeto havia sido encaminhado à SEPLAN e ciue lá ria SE~ 
PLAN estava recebendo reparos e determinados obstáulos. 

E, para que V. Ex• tenha uma idéia, esse anteprojeto encontra~se hã dois 
-anos nos escaminhos, nas gavetas congeladas da SEPLAN e de lá nuf!Ca mais 
sàiu. Agora, ás méCiiCos resicfelltes voltam a se moVimentar, a se mobilizar e 
isso. ao contrário de constituir provocação ou violência, como agora hã pou~ 
coo Sr. Senador José Lins disse que isso pode estar ocorrendo no País, em re~ 
lação aos trabalhadores rurais ... 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Não, longe de mim .. . 

O SR.l'IENR.fQVE SANTILLO (PMDB - GO) - ... ao contràrio, 
trata-se de exercer o fegítimo direito de moóilização, de organização de classe 
e de exigir o cumprimento de leí oti, pelo menos, que essa lei seja assegurada 
para todos. 

De modo, Sr. Presidente, que eu quei-o nesta tarde, em que os residentes 
médicos do País programaram um dia de protesto, ao invês de se declararem 
hoje, dia 8 de abril, em_greve,_na verÇade, decidiram com muito bom senso 
ãdVúÜrem as autoridades para que até o próximo dia 23 e, posteriormente, 
dia 28 do corrente mês eles possam se reunir novamente e, aí sim, se as autori
dades continuarem insensíveiS àS ·suas justas reivindicações de flagarem mais 
uma vez um movimento grevista no País. 

Ouço ·v. Ex~ com prazer, eminente Senador Jutah}' Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Senador Henrique Santillo, fico 
satisfeito em que V. Ex• me conceda este aparte, porque desci d<>. mesa exata~ 
mente para solidarizar~irie coin -v. Ex• porque estou inteiramente de acordo 
com a sua opinião a respeito dos médicos residentes. E a derrionstração disso 
é o pronunciamento que fiz aqui no ano passado sobre o assunto, defendendo 
exatamente esses pontos de vista que V. Ex•, nesta altura, está também defen
dendo, o direito que os médicos residentes têm de serem reconhecidos com a 
sua carteira de_ trabalho, problema de horárío no exercíciÕ da sua profissão, 
problema de salário. Eu fiz aqui esse pronunciamento na época em que houve 
uma greve na Bahia, quando eu defendi o pensamento daqueles grevistas de 
então, que_ estavam lutando pelos seus direitos. Então, só queria nesta hora 
manifestar a V. Ex• a minha solidariedade na luta em favor dos médicos resi
dentes. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Estou certo de que 
os residentes médicos do País, Senador Jutahy Magalhães, tanto quanto nós, 
reconhecem em V __ Ex'. _um homem consciente, sério, sobretudo de espírito 
justo, e as posições de V. Ex• ~êm demonstrado isso nesta Casa~ Agradeço a 
V. Ex• 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- Permit~ V~ Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Ouço o eminente 
Senador José Lins. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Henrique Santillo, quero 
deiXar bem Clara a ri-linha posição, que também é simpática à busca de uma 
solucão para o problema dos residentes. Mas, gostaria de dizer a V. EX' qu-e o 
prob;ema não me parece tão simples, porque todo médico recém-formado 
precisa fazer o Seu -estágio, a sua residência, quase como uma instituição com
pulsória. Isso signiftca que a instituição que vá admiti-los, certamente, deve 
ter boa vontade para admitir o máximo de residentes, portanto de rapazes 
recém~formUdos. Seria quase uma necessidade compulsória. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB -GO)- E lógico que tem de 
se Obs.ervar aí os problemas de ordem didática, a formação do médico. Uma 
das rt+.,:indicações dos residentes ê-atê ctc! -que -se abram mais vagas, porque, 
na verdade, as instituições estão encolhendo dado à mobilização deles nesse 
sentido. 

O Sr. José Uns (PDS- CE) - E é uma necessidade para o povo, que 
vai ter no médico um homem que, além de cursar a faculdade, está devida
mente treinado nos hospitais do País para atender à população. Mas o que se 
dá _é que se trata também de analisar a situação do estágio. ou melhor, a insti· 
tuição _do estágio, que tanto é importante para o médico como para outras 
profissões. Reconheço que o problema é grave, acho que devemos buscar 
uma solução e que não podemOs deixar de enco'ntrá-la. Estou de acordo com 
V. Ex"' de que o movimento é justo ~os seus princípios e atê convoco a imagi
nação do Governo para encontrar uma solução mais breve possível. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) - Eu aJé faría um 
apelou V. Ex•, que é Vice_:Líder dq Governo no exercício da Liderança nesta 
tarde. para que nos debrucemos, aqui no Senado, sobre esse Projeto 97/1980, 
e ufgentemente. 

O Sr. José Lin..s (PDS - CE) - Terei a maior prazer. 
~O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Não há nada difi

cil, nobre Senador. O projeto é extremamente justo, o que ele estabelece são 
direitos trabalhistas .. 
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O Sr. José Uns (PDS - CE) - Reduz o estâgio a um emprego. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) - ... que o próprio 
MinistériO do Trabalho, hã onze anos, sendo titular, na ocasião, o atual Pre~ 

, sidente do Senado) já respondia a uma consulta da Associa9ão Nacional de 
'Médicos Residentes, de que a eles também havia a sombra da Lei 3.999/71, 
que lhes assegurava direitos trabalhistas, respostas textuais, palavras textuais. 
Na ocasiãO,- eu tenho certeza, empregadas pelo então Ministro do Trabalho e 
Previdência Scicíal, hoje Presidente do Senado, eminente Senador Jarbas Pas~ 
sarinho. Isto há quanto tempo? Hã doze anos._ Ora, esse projeto, além de nor~ 
matizar vários aspectos da residência médica. O que ele estabelece é: 1 O?)- di~ 
reito ao piso salarial; 29)- o direito ao 1311 salãrio; 39)- o direito a férias re~ 
muneradas; 4'?)- o direito ao Fundo.de Garantia; 59- seguro contra aci~ 
dentes do trabalho. São direitos trabalbistas_assegurados há muitos ano.:; a to~ 
dos trabalhadores brasileiros. 

Disse a V. Ex• que é impos&ível fazer retornar hoje a residência médica 
aos tempos de trinta anos atrás. A realidade é outra. N8. verdade ~les exercem 
um trabalho, eu diria, que os transformaram, permitam-me o termo, em ver
dadeiros pés-de-bois das instituições que os recebem como residentes médí~ 
cos.. Na verdade, eles é que executam a quase totalidade do serviço médico 
hospitalar nessas instituições, sejam do Estado, sejam particulares. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- O nome é Í<bagrinho'\ os "bagrinhos" 
da estiva, lembra dos estivadores? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Perfeitamente. 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Os estivadores eram os titulares, mas 
quem trabalhava eram os bagrinhos. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO) -'~Os médicos traba
lham nos hospitais e nas instituiç5es que têffi residência médica. 

O Sr. Gílvan Rocha (PP - SE) - V. Ex• me permite? 

O SR. HENRIQUE SANTilLQ(PMDB -GO)- Ouço V. Ex• com 
prazer. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE)- D~sejo dizer a V. Ex• ... 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco. fazendo soar a campainha.)
Pediria a V. Ex• que não concedesse mais apartes. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Sr. Prçsidente', pelo menos o meu, jã 
começado. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Com muito prazer. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Eu ouvirei o 
eminente Senador Gilvan Rocha e em seguida concluirei, atendendo 
solicitação de V. EK•, Sr. Presidente. 

O Sr. Gi/van Rocha (PP- SE)- Eu estava acompanhando, do meu 
gabinete, o debate e me apressei em vir trazer, primeiro, a minha 
solidariedade a V. Ex• por mais uma vez empunhar uma bandeira da mais 
extremada jusüça; segundo, a minha experiência sobre o assunto, já que sou 
professor universitário da área de Medicina e, durante algum período, diretor 
de hospitais da minha região. O que está acontecendo é uma demonstração de 
uma falibilidade total do Governo. O Gove_rno tem tudo para resolver o 
problema, problema que se vem arrastando esses anos todos, mas ele se 
mostra incompetente até nisso, pois só hã um caminho) claro, legítimo, sem 
necessidade de discussões maiores. É apenas o fastio que esse Governo tem de 
resolver até as coisas mais simples, cõiirpfáifdo uma área de atrito de uma 
classe que presta os mais relevantes serviços à população brasileira. V. Ex• 
está coberto de razão e tem Q apoio do meu Partido, da minha pessoa física e, 
tenho certeza, de toda a classe médica universitâr1a brasileira, porque é um 
problema de resolução fácil, mas o GoVefnO, nessa anorexia de resolver os 
problemas, Cstá fazendo um cavalo de batalhas. Esperamos que, com o peso 
da inteligência de V. Ex.', o Senado acorde esse Governo, que parece estar, 
muito mais do que o nosso Hino, deitado eternamente. 

O SR. HENRIQUE SANT!LLO (PMDB- GO)- Lembrei à Casa, hã 
. mom·entos, eminente Senador Gilvan Rocha, o episódio de uma sessão 

presidida por V, Ex•, então Presidente da CorniS_sãcfde Saúde do Senado, em 
que discutimos, com representantes dos Ministérios da Previdência Social, do 
Trabalho e da Saúde, com representantes da Associação Nacional dos 
Médicos Residentes, esse problema há dois anos, quando nos foi assegurado 
pelos representaótes ministeriais, que, a nível daqueles ministérios, ·o 
anteprojeto já estava co~cluído, assegurando-se aos médicos residentes todos 
esses direitos que acabamos aqui de analisar; que este anteprojeto já havia 

·sido encaminhado à SEPLAN, e aquela Secretaria imediatamente daria seu 
parecer. Na verdade, nunca saiu das gavetas da SEPLAN. Esse anteprojeto se 
encontra há dois anos nas gavetas da SEPLAN. 

O Sr. Gi/van Rocha (PP- SE)- Caiu na mão do gordo, V. Ex• sabe, 
não é?. . . . 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Sr. Presidente, 
como parlamentar, representando aqui o meu Estado, como médico e ex
médico residente ·do Hospital Alfredo Balena, da Capital do Estado que V. 
Ex• representa aqui brilhantemente, gostaria de fazer mais uma vez um apelo 
veemente à Liderança do PDS nesta Casa, para que pudéssemos resolver 
imediatamente o problema representado aqui pelo Projeto n'i' 97 JBO, antes 
que os jovens médicos residentes do País sejam Obrigados a deflagrar uma 
nova greve, um novo movimento grevista. E estou certo que o farão muito 
contra a vontade deles, mas que serão obrigatoriamente forçados a isso. 

Agradeço a V. Ex• (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Alberto Silva, 

O SR. ALBERTO SILVA (l'P- PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Tenho um discurso para fazer nesta tarde, mas não posso deixar de me 
congratular, em primeiro lugar, com o Senador Henrique Santiilo e com 
todos os que o apartearam aqui pela oportunidade do tema que trouxe à 
apreciação desta Casa. 

Quero apenas situar um detalhe da observação de S. Ex.', quando disse 
que não seria só o INPS que poderia resolver o problema dos médicos 
reSidentes, ou dos médicos universitários que não têm emprego, neste País. 
Ele falou no sistema de saúde como um todo. Foi o que pude compreender da 
colocação- do eminente Se_nador Henrique Santillo. Quero dar o rneu 
testemunho, aqui, de que isto é possível porque, quando eu era governador, 
havia esse problema no Piauí. Grande quantidade de médicos anualmente 
saíam da universidad~ c não tinham oportunidade de trabalho. Então fizemos 
urÍl con_vênio, um pacto social entre Governo do Estado e Governo da União, 
através do INPS, e as prefeituras, e demos condições para interiorizar a 
Medicina, através da construção de 20 hospitais de base no- interior do 
Estado, nos quais era assegurado aos médicos residentes um consultório à sua 
disposição; Completamente equipado, com um salário -salãrío constituído 
de Uma parte do Estado, de uma Parte da União e de outra parte do 
município- um salàrio condigno a um médico. Naquele tempo, quase dez 
vezes o_ salário míriiriió" t:-·o que eles estão pedindo. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO) ~E os médicos residentes 
apenas seis. 

O SR. ALBERTO S!LV A (PP- PI) -Pois bem, nós chegamos a lhes 
assegurar dez vezes o salário mínimo, para irem para o interior. · 

Então, é possível e viável. 
Quero congratular-me com V. Ex• É uma questão, como acabou de dizer 

o nosso Senador Gilvan Rocha, é uma questão de querer fazer. 
Na verdade, o meu assunto de hoje é Nordeste, e eu serei breve, porque 

sei que a sessão está qua:se se encerrando. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Nação inteira acompanha de perto o 

drama do Nordeste. 
Há menos de um mês atrás, toda aquela imensa região era assolada por 

uma seca sem precedtmtes. QUase oitocentas mil pessoas vivendo à custa dos 
recursos federais para aU -Canalizados, desde 1979. 

Agora, o Presidente vaí à Sudene, e leva recursos da ordem de cem 
bilhões de cruzeiros. 

Não desejo fazer, aqui, qualquer apreciação sobre os resultados que o 
NOrdeste poderá esperar desta injeção de recursos determinada pelo 
Presidente. 

~ de justiça, entretanto, reconhecer que, pela primeira vez, um 
Presidente da República determina a liberação de tão expressiva soma de 
re_cursos para aquela sofrida região do País. 

Mas Senhor Presidente, Senhores Senadores, o que me traz a esta 
Tribuna é a constatação que acabo de fazer, analísando todas as medidas em 
favor do Nordeste, determinadas pelo Presidente Figueiredo, de que nada de 
expressão coube ao meu Estado, o Piauí. 

Com efeito, dentre as muitas recomendações, encontramos obras de 
vulto corno: açudes_ públicos, barragens diversas, irrigação, melhoria de 
portos marítimos etc. 

Nenhuma referência, entretanto, é feita quanto a uma obra de vulto no 
Piaui, 8 não ser: uma participação pequena--rio quantitativo de casas 
populares a serem construídas no N ardeste e mais alguns núcleos do Projeto 
Sertanejo. 

Ora, Senhor Presidente e Senhores Senadores, como é do conhecimento 
de toda a Naç_ão, no Piauí corre o mais importante rio do Nordeste, depois do 
São Francisco, que é o rio Parnaiba. 
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Seu fertilíssimo vale poderia ser aproveitado com um projeto global, que 
forçosamente teria que estar incluído nas reivindícações do Governo do Piauí 
nesta histórica reuniãO da SUDENE, do dia 3 próximo passado. 

O Sr. Agenor Maria (PMbB - RN) - Permite V. Ex•? 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI) - Com todo o prazer, Senador 
Agenor Ma ria. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Senador Alberto Silva, em 
companhia de alguns Senadores da ComisSãO dC- Assuntos Regionais, tive 
oportunidade de conhecer o Piauí. Chamou~me, deveras, a atenção, aquele 
magnífico rio, o Parnaíba. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)-· Exatamente. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Tenho certeza absoluta de que se 
derem condições para que seja levada àquele rfõ a energia elétrica, para que o 
colono que mora à margem daquele rio possã desf!utar de '?ondições para 
fazer irrigação, aquele rio pode proporcionar, Senador, na minha concepção, 
num futuro muito ptóximo, Condições de ser o celeiro de todo o Nordeste, 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Não- tenhamos dúvida. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) ~ Fiquei encantado com aquele 
rio, porque é um rlo realmente mãe, é um rio-aus-picioso, um rio magnífico. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Sem dúvida. 

O Sr. AgenofM(ú·iã (PMDB- RN)- São centenas de quilômetros ... 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Exatamente. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - ... com água potável, água 
maravilhosa. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP - PI) - Com 1.20Ô km. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- ... um rio manso, um rio perene, 
com várzeas magníficas. -

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Realmente magníficas. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Senador Alberto Silva, tenho a 
impressão de que V, Ex•, independentemente de ter toda a razão, não estâ 
perdendo tempo, porque realmente é a oportunidade maravilhosa de o 
Governo tomar- uma parte dessa verba que aí está, para dar condições de que 
aquele rio possa, cor-respondendo à expectatíva, ser o celeiro de todo_ o 
Nordeste. Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Henrique Santíllo (PMDB - GOj .:.... V. Exf-nie permite? 

O SR. ALBERTO SILVA (PP - PI) - Com todo o prazer, Senador 
Henrique Santillo. 

O Sr. Henrique Santíllo (PMDB- GO)- Interessante que, ao invés de 
tentarem um projeto integrado como esse a que -v. -EX; está~se referindo, 
tenham implantado, em plena selva, a chamada Transamazônica, com todos 
aqueles recursos enfiados no brejo. 

O SR.-ALBERTO-SILVA (PP- Plj- Agradeço os apartes dos dois 
eminen(es companheiros. -

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

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Com todo prazer, Senador. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- V. Ex•s me trazem à baila. O 
nobre colega tem toda a razão. Ctetinicé éleva-da-àeii~ima potência, uma 
Transamazõnica rodoviária; nós deVemos isso a um oba-oba rodoviário que 
se instituiu neste l>iís e levou o oba~oba até a Amazônia. Bastaria ligar a 
Parnaíba à Bacia AmazôniCá:, o- que é fácil, tranqUilo; ligar a Bacla 
Amazónica à do Paraná; ligar o- Paraná ao São Francisco; ligar o São 
Francisco ao Tietê; ligar o Parariá ao Tietê, e teríamos o mais sublime 
rendilhado potamográfico de todo o mundo. Percorreríamos toda esta Nação 
de canoa, que é o que nós temos. Nós não temos petróleo. Os estadistas de 
quintal entraram no oba-oba rodoviário, fazendo rodovias quando não 
tínhamos nem petróleo, nem borracha. Nós não temos as duas coisas 
fundamentais. . 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Muito obrigado ao aparte de V. 
Ex', nobre Senador. 

O Sr. Gi/van Rocha (PP- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALBERTO Sll VA (PP- PI)- Pois não, nobre Senador Gilvan 
Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Muito a propósito, depois da 
manifestação do nosso colega Evandro Carreira, queria acrescentar o 
seguinte. Primeiro, um fato que aconteceu comigo, pessoalmente. Fui 

representante, convidado único do Brasil, para uma reunião na Venezuela, 
sobre problemas da América Latina. Fiquei surpreendido por uma exposição 
de um cidadão da Venezuela, defendendo a tese da integração das bacias 
fluviais da América Latina, tornando factível aquilo que o nobre Senador 
Evandro Carreira acaba de dizer. ~ absolutamente possível fazer estradas, 
hidrovias, por toda a América Latina. A segunda coisa que desejava dizer no 
discurso de V. Ex• é que não é por falta de conhecimento deste Governo; é 
por aquele fastio das grandes realizações, que há pouco eu apontava. Esta · 
semana -não sei se o nobre Senador Evandro Carreira recebeu- recebi um 
opúsculo sobre os rios brasileiros. Trata-se um trabalho modesto e~ que 
certamente custou muito menos, na feição gráfica, do que qualquer dessas 
reVistas do DNER, que andam atulhando os nossos Gabinetes; é um es_tudo 
singelo, mas absolutamente convincente de todas as bacias do Brasil. Basta 
passar a vista- ali para que se veja, para aqueles que têm perspectiVa de 
estadista, onde estão as soluções para os nossos problemas. Mas, ê uma pena 
que o Governo gaste tempo em outras coisas, naquilo que o nosso Richelieu 
disse, que ''O Congresso Nacional terri muita coisa para se distrair este ano". 

O SR. ALBERTO. SILVA (PP::_ PI)- Agradeço o aparte de V. Ex• 
Gostaria de dizer o seguinte: tenho pautado a minha vida com uma 
condicionan-te a mim mesmo, da segUinte maneifa: entre as grandes coisas 
que não pOdemos faZer e as pequena-s coisas que não queremos fazer, hã o 
perigo de não fazer nada. Isto acontece, no País, de maneira inequívoca. 
Agora mesmo, nessa reunião da SUDENE, o que estamos vendo é isto aí. 

Vejam bem, eu estava fazendo esta consideração e coloquei aqui o 
problema do rio Parnaíba. Nenhum programa ou projeto global sobre o rio 
Parnaíba foi levado à SUDENE nessa histórica hora. Além disso, o lençol 
d'água subt~rrâneo que existe_ no Piauí, considerado um dos maiores do 
mundo, poderia garantir outro projeto global de seu aproveitamento, nesta 
mesma ocasião. Em outras palavras: há âgua em baixo do Piauí, em todo o 
lugar; em cima dessa área mora gente; e essa gente, quando não chove, morre 
de ~ede e ·se -Constitui no flagelado. 

A minha proposição é; mapear o lugar onde mora gente em cima da 
água. 

O Sr. Gi/van Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALBERTOSILVA (PP- PI)- Com muito prazer. 

O Sr. Gi/van Rocha (PP- SE)- No dia que a Volkswagen começar a 
fabricar lanchas, o problema vai ser resolvido. (Risos.) 

O SR, ALBERTO SILVA (PP- PI)- Obrigado pelo aparte de V. Ex• 
Mas, vejam bem V. Ex•s: no Piauí são 120 mil flagelados. Se nós 

dividirmos e_sses 120 mil por 6- 6 pessOas por "família- nóS encontraremos 
20 mil famílias; só. EssaS 20 mil famílias é que estão constituindo todo o 
clamor, todo o pesadelo de seca no Piauí. Se não houvesse ninguém, seriâ um 
deserto, com_o está lã o Saara, onde não mora ninguêm e ninguém reclama; 
mas ali moram 120 mil pessoas, em um lugar onde a primeira coisa -·que 
acontece, quàndo hã uma estiagem prolongaáã, é a falta- d'água. NinguéJn se 
muda da sua· residência por falta de comida; muda~se por falta de água; é a 
pHmelra coridição. ~ 

Então, é intuitivo, é meridiano, é lógico raciocinar~se que se se maPear 
onde moram as 20 mil famílias e se abrir um poço tubular em cada um desses 
núcleos, nunca mais se fala em seca, pelo menos no meu Estado, sob esta 
forma que estamos encontrando, isto é, _flagc;lados pedindo água e pedindo 
comida. -

Na verdade, o Governo jã gastou, de 1979 para câ, 32 bilhões de 
cruzeiros. Ora, 4 bilhões de cruzeiros dariam para abrir dez mil pOços 
tubulares no Piauí, tranqUilamente, instalados. Colocando aqueli população 
de cada núcleo, vamos dizer, 50, 70 pessoas e dando um hectare para Cada 
família - uln hectare, não precisava nem dois - com ãgua ao lado Para 
molhar o feijão com regador- ii-aba lho de formiguinha- não se precisaria 
nem de grandes -irrigaÇões. Seria- um tr~_balho de regador, como pr;0vei 
naquela viagem que foi feita nurria propriedade minha, com 20 hectares; isto ê 
possível, é viável e economicamente exeqüível. Com isso aí, cada pessoa, Com 
um hectare de feijão - nào preciso ir longe- teria uma tonelada, por safra. 
O feijão está a Cr$ 140,00 o quilograma. Vamos dizer que ele venda a Cr$ 
70,00. Uma tonelada, a Cr$ 70,00 o quilograma, são Cr$ 70.000,00. Mas, se 
tenho água permanente, posso fazer duas safras no ano ou até três. Esse ê que 
o trabalho de Israel. 

O Sr. E~·elásio Vieira (PP - SC) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI) -Corri todo prazer. 

O Sr. E•'eiásio Vieira (PP- SC) - Essas são medidas vâlidas, corretas, 
mas sào medidas para administradores inteligCntes, de visão, de sensibilidade, 
para homens que têin gênio. V. --Ex' n-ão pode esperar resposta para essas 
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medidas_ daqueles que estão dirigirido esta Nação, -daqueles que estão 
dirigindo o Piauí. Mas, aproveito, ainda, a oportunidade para dizer que, há 
pouco, no intróito do pronunciamentO de V. Ex', ao se referir sobre os 
recursos drenados para o Nordeste, para atender os flagelados- ontem, da 
seca, hoje, do transbordamento dos rios nordestinos, manifestou V, Ex' a 
estranheza pelos recursos mínimos canalizados para o Piauí. Pois bem! No 
meu Estado, o Estado de Santa Catarina, quando acontecem casos dessa 
natureza, e algum catarinense, inadvertidamente, perguntar: por que isto 
ocorre? A resposta, de pleno, de todos os catarinenses; "'é porque o 
Governado_r não tem prestfgio na esfera federal'~. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI) -Muito obrigado pelo aparte de 
V. Ex• 

O Sr. José Lins (P_DS :--CE)- Pçr_mite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Pois não. Ouço, com todo o 
prazer, ·o -aparte de V. Ex• 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- ]'/obre Senador Alberto Silva, V. Ex•, 
realmente, gostaria de resolver o problema da seca com muita simplicidade e, 
nesse ponto, eu elogio, pelo menos, a boa vontade de V. Ex• Mas, eu gostaria 
de raciocinar junto com V. Ex• Em primei~'?_ lugar, os 120-inil fl~gelados do 
Piaüí se- aproximam muito mais de 60-a 70 h1il famílias do que cte 20 mil. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)-. Posso assegurar a V. Ex• de que 
são 20 miL 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Porque o pai de família, normalmente, é 
quem procura trabalho e, em geral, com o filho. Então, cada flagelado 
representa, em geral, urna família. Eu gostaria, sinceramente, que fossem só 
20 mil. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Seis pessoas- eu estou falando 
no Piauí. 

O Sr . .José Lins (PDS -_CE) - Eu penso que se exagero um pouco, 
dizendo que não são vinte mil, mas são cento e vinte mil famílias, estou 
chamando a atenção do Governo para a graVidade do problema, para que 
ele, realmente, sinta o peso dessa dificuldade, desse fantasma que se abate 
sobre o Nordeste, e nos ajude mais. Mas, hâ um outro problema, o problema 
da irrigação. Se nós CCiriSeguíssemos, com um poço, irrigar tantos hectares 
quantas são as famílias, seria bom. Mas, V. Ex• raciocine bem que um hectare 
de terra precisa, pata dar uma safra de feijão, de pelo menos uns quatro a 
cinco mil metros cúbicos, ou seja, quatro a cinco milhões de litros d'água por 
hectare. Para o pessoal levar isso- a regador realmente não ê fácil. Agora, acho 
que alguma coisa tem que ser feito e V. Ex' t~_rn um grande mérito: V. Ex• 
procura soluçõ~ que sejam mais- éõ-n\iênientes para nós. R chamo a atenção 
para a urgente necessidade que esse problema seja resolvido. Queira, V. Ex•, 
aceitar a míhha solidariedade e também a sugestão de que é oportuno que V. 
Ex• se dirija, por exemplo, à SUDENE, como estão fazendo outros 
Senadores do Nordeste, para também captar recursos para o seu Estado, 
porque os recursos não foram distribuídos. Foram distribuídos por Programa 
e, agora, serão distribuídos por Estados.~ muito oportuno, portanto, que ou 
V. Ex• ou o Governo do Estado procurem capitalizar e tirar o seu partido, 
porque são dez Estados pobres a disputar a mesma verba. Muito obrigado. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP c=- PI)- Agradeço o aparte do nobre 
Senador José _Uns, concordo com algumas colocações que S. Ex• faz a 
respeito da nr.cessidade de elastecer mais o estudo quanto ao número de 
famílias. Mas, Senador José Lins, sabe muito bem - V, Ex• me conhece -
que gosto de pôr em prâtica ã.Igumas idéias, para poder comprovar aquilo 
que estamos tratando. 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- Eu acompanh_ei algumas delas e gostaria 
de proclamar o seu grande esforço para encontrar soluções adequadas e 
simples para o seu Estado. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP - PI) - Muito obrigado, nobre 
Senador. 

Eu queria dizer a V. Ex' que, exatamente por que penso assim, e, quando 
digo .. molhar o feijão a regador",_ é uma forma de simplificar O trabalho que 
seria dado ao lavrador, com a sua famflia, para não deixar morrer a sua 
plantação, tendo âgua próxima. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Nobre Senador, permita· 
me interromper, mas ê apenas para lembrar que faltam cinco minutos para 
encerrar a sessão e nós temos uma nova sessão, a seguir, 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Encerrarei agora mesmo, Sr. 
Presidente. 

Então, apenas queria concluir, dizendo que, para complementar o aparte 
do nobre Senador José Lins, baseado naquela experiência feita em Israel, 

tomei a mim a responsabilidade de instalar um projeto dessa natureza, numa 
pequena propriedade que tenho naqueles areais do Norte do PiauL São terras 
consideradas inadequadas para plantio de qualquer coisa, porque é 
praticamente areia do litoral. O projeto está pronto e está instalado em dez 
hectares. E o volume de água necessário para o sistema de cotejamento" é 
mínimo; é tão pequena a qUantidade, que acreditO que, uma vez instalado 
esse projeto, posto em execução, como agora jã está sendo implantado, aliás, 
acredito que ele vai se revelar, vai dar uma oportunidade para outras pessoas, 
outros proprfetádos de segUirem o mesmo caminho de exemplo. 

Naturalmente, com relação ao meu Estado, que está sentindo a falta dos 
recursos para ele, não creio que possa, como Senador, mas irei fazer algumas 
reivindicações à SUDENE, de um programa dessa natureza. Sei que estarei 
bloqueado pelo Governo do meu Estado, por motivos óbvios, conhecidos de 
todo o País, de que o Governador não me tolera e, como tal, qualquer que 
seja a iniciativa de minha parte, S. Ex~ costuma dar respostas com expressões 
grosseiras, como aquela que S. Ex• disse que me receberia de chibata na mão. 

Então, seria muito difícil que eu pudesse, através do Governador, levar 
um plano desseS para o meu Estado. Mas, aceito o conselho do nobre 
Senador José Lins, que já foi um Superintendente da SUDENE muito 
eficiente, e vou apresentar um plano dessa natureza diretamente ao 
Superintenderite daquele órgão, ainda que saiba que, pela própria 
organização de governo que está lá, ele vai submeter à apreciação do 
Governo do Estado. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Nobre Senador Alberto Silva, 
permite V, Ex~ um aparte? 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI) -Pois não. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Tenho a impressão de que, na 
elaboração desse dQcumento, naquelas várzeas dos rios, que têm mais de 
1.000 quitômetros de extensão, se for considerado que a ener,gia é muito cara, 
poder-se-ia adaptar a energia eólica, os cataventos, que para as-pequenas 
glebas, em parte, pode resolver o problema. O que V. Ex• acha? 

O SR. ALBERTO SILVA (PP~ PI)- Energia de biodigestor, eólica e 
até solar. 

O Sr. E~·elásío Vieira (PP - SC) .::..:. Nobre Senador, ainda faltam 4 
minutos. Eu gostaria de fazer um aparte rapidamente. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Pois não. 

O Sr. E1•e/ásio Vieira (PP- SC)- O trabalho de V. Ex• em levar esse 
plano à SUDENE não serã em vão, porque ficará na SUDENE para ser 
executado a partir de 1983, com a SUDENE e V. Ex• no Governo do PiauL 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Muito obrigado. 

O Sr. Almir Piiizó (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Pois não. 
O Sr. Almir Pinto (PDS --:- _C_E}- Devo confessar a V. Ex• que fiquei 

com inveja, como cearense, quando V, Ex' disse que o Piauí te-m, na verdade, 
no seu subsolo água que ninguém dá conta. Mas, o Piauí foi muito avaró e-m
relação ao Ceará, colocou a Serra da Joaninha, impedindo que a ãgua do 
Piauí passasse para o território cearense. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Eu pediria a V. Ex• que 
não concedesse mais apartes e coricluísse o seu discurso. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Sr. Presidente, encerro o meu 
discurso nesta tarde, agradecendo os apartes dos nobres companheiros do 
Senado Federal e dizendo que realmente vou fazer isso; organízar e, talvez 
com -auxilio de companheiros, colegas aqui, um plano, jã que o Governo do 
meu Estado não apresentou nenhum plano, para ser estudado pela SUDENE 
ou pelos organismos regionais, vamos apresentar um plano, agora, pelo 
menos, para que os flagelados do Piauí sintam á presença benfazeja do 
Presidente Figueiredo, no N ardeste, porque os outro-s Estados jâ levaram e o 
Piauí é o primo pobre. 

Além disso, o lençol d'água subterrâneo que existe no Piauí, e 
considerado um dos maiores do m_undo, poderia garantir outro projeto 
global de seu aproveitamento nesta mesma ocasião. 

Considerando que não ultrapassa a dez mil o número de propriedades de 
onde saíram os cento e vinte mil flagelados do Piauí, é fâcil concluir que dez 
mil poços tubulares, no meu Estado, resolveriam definitivamente este 
problema de flagelados da se_ca, naquela sofrida unidade da Federação. 

Estou quase certo de que a equipe técnica do Governo do Píauí não 
apresentou estas reivindicações à SUDENE, para exame e aprovação. 

Assim, dos cem bilhões que o Presidente Figueiredo levou para o 
Nordeste, o Piauí não recebeu aquilo "que deveria receber, e n"ào culpo nem a 
SUDENE, nem os Ministérios envolvidos no Programa. 
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A culpa, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é do próprio Governo do Piauí, 
que, até agora, não -tem um plano de governo sério, capaz de merecer a 
aprovação dos organismos regionais do Nordeste. 

Numa hora histórica para a Região, como a que acabamos de 
presenciar, o Piauí foi o primo pobre, que nada trouxe da reunião da 
SUDENE, porque o Governo do Estado não teve competência para 
organizar reivindicações válidas, merecedoras de aprovação por parte do 
Goverrio Federal. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Cunha Lima. 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB - PB. Lê o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

A comunidade universitária do Campus II da Universidade Federal da 
Paraíba preocupa-se, desde algum tempo, com a instabilidade que se vem 
criando em torno de alguns cursos de pós-graduação que funcionam na 
cidade de Campina Grande, sede do referido Campus. 

~ que, sob a alegação de falta de verbas, as bolsas de estudo dos meses de 
janeiro, fevereiro e março--de~te ano não foram pagas, criando uma situação 
vexatória para os alunos que desenvolvem seus cursos de especialização 
através daquele incentivo. 
A Universidade Federal da Paraíba, que tem sido um dos pontos de apoio 
para pesquisas e desenvolvimento cultural e tecnológico, numa região Carente 
como o Nordeste, adquiriu, ao longo dos anos, uma posição de espírito, no 
contexto do ensino de terceiro grau, o qual é necessário preservar, 
especialmente agora, quando mais uma vez se anuncia prioridades e atenções 
especiais para com a Região Nordeste. 

Para um registro nos Anais da Casa, incorporo, a seguir, ao meu 
pronunciamento, a carta aberta divulgada à semana passada, em Campina 
Grande, pela Associação dos Pós-Graduand_os do Campus II - UFPB. 

CARTA ABERTA 

"Ao Reitor da UFPB 
as autoridades educacionais 
aos Parlamentares paraibanos 

A Universídade Federal da Paraíba experimentou. na segunda 
metade da década de 70, um crescimento que a colocou dentre as 
mais dinâmicas e credenciadas do Pafs. O esforço empreendido, 
ímpar no Nordeste, procurava recuperar no âmbito educacional as 
desigualdades gerais entre a região e· o Centro~Sul do País. Esta 
política exigiu ati'ojo e determinação. criando-se, muitas fezes, 
situações de fato que só eram solucíonadas à base de barganha 
política e, porque não dize'r, de pressão. 

Hoje, parece que entramos em um novo ciclo. Perdeu-se o 
fôlego. Justamente neste momento em que caminhávamos para a 
consolidação do que foi iriiciado, o que ouvimos em resposta aos 
problemas que estamos vivendo são frases do tipo: .. A universidade 
não tem recursos" :~t;: preciso conter despesas'' ... Não há bolsas 
para os alunos". 

Sabemos que estamos vivendo um período de agravamento da 
crise económica, cujos reflexos são PartiCularmente drástico no 
setor educacional. Entretanto, é preciso que façamos valer, também 
no âmbito educacional, os interessados da Paraíba, os interesses da 
Região. 

Hoje os alunos de vários mestrados não tem bolsas para 
prosseguirem seus estudos. 

Após a divulgação pela imprensa das reivindicações dos 
alunos, o Reitor da UFPB veio a público dizer que jamais pertsara 
em extingUir os cursos e que tudo faria para sua consolidação. 
Todavia. nada fez de concreto para solucionar o problema. 

É preciso que todos tomemos conciência de que a concessão de 
bolsas é fundamental para a manutenção dos cursos. São alunos que 
se deslocam de todo o País e précisam de um mínimo de recursos 
para o atendimento das necessidades de habitação, alimentação e 
aquisição de material didático. 

Por outro lado, estas bolsas não têm importância apenas no 
sentido que são imprescindíveis para a sobrevivência dos pós
graduados. As bolsas é que garantem a possibilidade de um 
trabalho contínuo desenvolvido com esforço e ·c-om êxito nestes 
últimos anos. Os Mestrados de Enconornia e Sociologia jã são 
reconhecidos no meio acadêmico brasileiro como espaço onde se 
desenvolve o conhecimeto científico voltado para a compreensão de 
nossa realidade agrária e para os interésseS da população na busca 
de soluções para seus problemas. Podemos comprovar esta situação 

promissora atravéS das i'nstituições que nos têm procurado para 
Convênios (por exemplo, SUDENE, INAN, Fundação Ford, 
CNPq, Secretaria da Agricultura e de PlanejamentofPB, CEPA), 
assim como órgãos que têm enviado alunos para aqui se 
aperfeiçoarem (dentre outros: EMATER-AM, EMATER-PB, 
EMATER-RJ, EMATER-BA, DNOCS, CFP, ACAR-AP, 
FIPLAN-PB, Universidades Federais do Acre, Piauí, Rio Grande 
do Norte e Universidade de Maringâ-PR). 

Sem as bolsas Úca comprometida a existência dos Mestrados. 
Sem as bolsas não temos como corresponder aos compromissos 
assumidos com a cidade e com a Região. 

Cabe salientar, ainda, que não se trata apenas dos Mestrados 
de Economia e Socologia, os Mestrados de Engenharia Quím-iCa e 
engenharia Mecâriica vivem oS mesmos problemas. Esta situação 
tende a se generalizar, na medida em que aceitamos a política oficial 
de corte de verbas para a educação. 

Diante das constantes omissões das autoridades educacionais, 
devemos evidenciar tais fatos, bem como, responsabilizá-las pelo 
estrangulamento dos cursos de Pós-Graduação, situação, esta, que 
requer urgente solução para os nossos problemas. 

Esta carta aberta tem como objetivo central, além de solicitar 
uma imediata Solução às questões aqui enunciadas, pedir apoio, 
através de pronunciamentos, dos parlamentares paraibanos e 
demais autoridades. 

- Pelo pagamento imediato das bolsas de estudos dos meses de 
janeiro. fevereiro e março, que deveria ter sido efetuado até o dia lO 
de cada mês; 

-Que a Reitoria da UFPB e a Pró-Reitoria de Assuntos para 
o Interior (PRAI) exijam a definição do valor das bolsas da CAPES; 

- Pela garantia e pagamento das bolsas para os alunos 
selecionados em 1981. 

Campina GrandefPB, 27 de março de 1981. Encaminhamento 
da Assembléia Geral dos Alunos de Pós-Graduação do Campus 11-
UFPB. 

Associação dos Pós-Graduandos do Campus 11-UFPB. 

Sr. Presidente, espero que o Exm0 Sr. Ministro da Educação seja sensível 
ao apelo que ora endosso e não permita a interpelação de um trabalho sêrio e 
idealista que se desenvolve em Campina Grande, atravês dos Cursos de Pós
Graduação oferecidos pelo Campus II da UFPB. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

E com real satisfação que asSinalo a passagem, hoje, do aniversário de 
Cuiabã, fundada pelos bandeirantes paulistas, no ano de 1719, completando, 
portanto, 262 anos. Cuiabá, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a .. Cidade Verde" 
do poeta D. Aquino Corrêa é o "Cérebro e coração de Mato Grosso", na ex
pressão feliz do Sr. Júlio S. Müller, viveu um passado admirável como ba
luarte indonl.ável da conquista portuguesa além Tordesilhas e depois viveu 
dias gloriosos em função dos ciclos econômicos do ouro e diamantes, depois 
da borracha e da criação de gado e atualmente representa a capital não só de 
Mato Grosso, mas, outrossim, da nova fronteira agrícola que se implanta na 
região amazónica mato-grossense~ paralelamente, a função de ser a base física 
natural da integração do território amazônico ao grande contexto desenvolvi
mentista nacional. 

Cuiabã, Sr. Presidente, Srs. Senadores, diante dessas novas funções que 
o determinismo histórico e geográfico lhes determinam, duplicou a sua popu
lação em dez anos, atingindo já, praticamente, trezentos mil habitantes. 

Na sua data magna não poderia deixar de registrar o acontecimento, le
vando os efusicos clitnprimehlõs ao- povo cu ia bano, aos filhos da terra, ou à
queles que a adotaram como sua cidade, através dos nobres Srs. Vereadores, 
legítimos representantes daquela população. Faço votos, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, que a senda de progresso cada vez mã.is leve Cuiabâ, as suas altas 
e notáveis missões no contexto de Mato Grosso e do Brasil. 

Era q que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Se perguntássenios a um cidadão comum qual a tarefa primordial do Po
der Legislativo obteríamos a pronta e singela resposta: legislar. Não é neces-
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sério s_er versado em ciCncia política ou em direito constitucional para com
preender que a existência desta instituição só se justifica na medida em que 
cumpra eficazmente sua atribuição primeira, qual seja a de dotar o país de 
normas legais apropriadas. 

Acredito ser chegado o momento de nos_ indagarmos sobre os resultados 
que viemos obtendo ao longo dos 11ltimos anos e tecer uma análise crítica a 
respeito. Digo isto porque muitas vezes fazem-se constatações mas delas ne
nhuma·ilação é tirada, muito menos apresentada qualquer sugestão no senti
do de sanar ou melhorar as deficiências do sistema. 

O fato que hoje trago ao conhecimento desta Casa não representa mais 
do que uma gota no oceano mas, pela gravidade das suas conseqUências, 
presta-se a servir de model~ de toda uma situação que se criou e que a meu 
ve~ está a exigir pronta reformulação. Desde já desejo esclarecer que voltarei 
a abordar o tema de forma aprofundada, ocasião em que terei oportunidade 
de submeter aos meus eminentes pares Sugestões concretas. A intervenção 
que ora faço, entretanto~ tem uma dupla finalidade, ambas de caráter imedia
tista: em pririidro lugar alertar a Casa para um aSsunto que reputo extrema
mente grave e em segundo lugar instar todos a redobrarem a vigilância quan
do levados a examinar assuntos de tal natureza. 

Em paSsado não muito longínquo o Congresso Nacional aprovou o 
Decreto-lei n• 1.650, de 19 de dezembro de 1978, cuja finalidade, diga-se de 
passagem altamente meritória, era a de evitar que contrabandistas continuas
sem a se valer da faculdade Prevista em outros diplomas legais de ver extinta a 
punibilidade dos respectivos crimes com o simples pagamento dos impostos 
devidos em razão da entrada ilegal de mercadorias. Com efeito, naquela êpo
ca- e ainda hoje- agiam os delinqUentes dedicados-ao ramo do contraban
do com a mais absoluta tranqililidade em todo o território brasileiro por exis
tir um dispositivo legal que lhes permitia truncar a ação da justiça quando 
descobertos. Trata-se do preceituado no art. 18, parágrafo 29, do Decreto-lei 
n• 157, de 1967: 

"§ 29- Extingue-se a punibilidade quando a imputação penal, de natu
reza diversa da Lei número 4.729, de 14 de julho de 1965, decorra de ter o 
agente elidido o pagamento de tributo, desde que ainda não tenha sido inicia
da a ação penal se o montante do tributo e multas for pago ou depositado na 
forma deste artigo." -

Segundo entendeu o Supremõ Tríbuna:l Federãt, na Súmula n9 560 ... A 
extinção de punibilidade pelo pagamento do tributo devido, estende-se ao cri
me de contrabando ou descaminho por força do art. 18, § 29, do Decreto-lei n9 

157(67". 
Era assim não só assegurada a prátic3 tranqUila do crime como chegava

se ao absurdo de induzir na senda marginal um sem-número de pessoas que, 
libertos do efeito inibidor da sanção penal, preferia escolher uma atividade à 
vez rendosa e mansa. O Decreto-lei n9 157/67, baixado com base no Ato Ins
titucional n9 4, de 1966, conseguiu pois este pi'odiSioso resUltado: tornar lícita 
a atividade do contrabandista. E estarrecedor mas ê a pura expressão da reali
dade. 

Passados onze anos, houve por bem o governo, "usando dos instrumen
tos que tem para agilizar o processo legislativo", editar o Decreto-lei n9 1.650 
a fim de evitar que os contrabandistas continuassem a se valer do mecanismo 
jâ descrito para escapãr às malhas da· repressão penal. 

Quanto ao mêrito, a iniciadva foi louvável, embora tardia, mas quanto à 
formulação jurídica redundou em verdadeira catâstrofe assumindo mesmo 
contornos anedóticos não fora pela gravidade das conseqUências. 

EsqueCeram-se apenas as autoridades executivas que não tinham elas po
deres para legislar, via decreto-lei, em matéria penal. Obviamente passou de
sapercebido que a Carta Magna circunscreve um determinado campo norma
tivo para o decreto-lei, o qual, quando extravasado, torna o diploma nulo, 
írrito sem- cj_li3.lquer validade, por afrontar a Constituição. 

Hâ poucos dtas, chegou ao Congresso Nacional a Mensagem n9 84, de 
1981, solicitando que o Parlamento delibere e vote, desta vez sobre o texto de 
um Projeto de Lei, que reproduz ipsis /iteris verbis o constante do malsinado 
Decreto-lei n9 1.650 de 1978. A exposição de motivos su)Jscrita pelo ilustre 
Deputado, hoje Ministro da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel, esclarece e justifica 
a necessidade da proposição alegando que o "Egrégio Tribunal Federal de 
Recursos, em 15 de maio de 1980, em sua sessão plenária acolheu a argUição 
de inconstituCionalidade do Decreto-lei n9 1.650 de 19 de dezembro de 1978, 
no julgamento do Habeas Corpus n9 4.648- Minas Gerais". E espantoso que 
a autoridade em questão não só revele uma certa perplexidade ante o entendi
mento da ~'Egrégia Corte" mas-tão somente agora, passados quase onze me~ 
ses de julgado, constate que as tentativas do governo em combater o crime de 
contrabando e descaminho tenham-se revelado vãs, permanecendo impunes 
os ·delinqüentes. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, vejam pois a que esdrúxula situação che~ 
_gamos. O Decreto~ lei que se destina teoricamente a agilizar o processo legisla
tivo, imprimindO-lhe maior agilidade e eficiência visto estar o Poder Executi
vo supostamente dotado de melhores meios técnicos e informáticos para dis
ciplinar materiais que reclamam tratamento urgente, acabou servindo, pelo 
mal uso que dele foi feito, quer por incapãcidade quer por displicência de ins
trumento eficientíssirrio a serviço d_a__criminalidade. 

Eu gostaria, neste Ponto de meu pronunciamento, e a fim de patentear a 
gray_id~de do erro ep1 que incorreram as autoridades executivas, citar o voto 
prolãtado pelo eminente MiniStro Carlos Mário Velloso que pela sua clareza 
e racionalidade bem demonstra a tese que estamos a sustentar: 

"Senhor Presidente, o Decreto-lei n9 1 .650, de 1978, que pretende excluir 
a causa de extinção de punibilidade inscrita no art. 18, § 29, do Decreto-lei n9 
157, de 10-2-67 (STF, Súmula n• 560), padece, a meu ver, do vício de inconsti
tucionalidade formal. 

Justifico. 
A Constituição Federal, art. 55, confere ao Presidente da República, em 

certas circunstâncias e em determinadas matérias, competência para expedir 
decretos-leis. 

Tratando-se, todavia, de situação excepcional, por isso que o órgão que 
legisla, o órgão que exerce a função legislativa é o Congresso Nacional, o 
constituinte;- tal como acima falamos, teve o cuidado de impor limitações Cir
cunstanciais e materiais à ação do Chefe do Poder Executivo. 

A Constituição, então, expressamente diz que a competência do Presi
dente da República, para expedir decretos-leis, somente poderA ocorrer nas 
seguintes matérias (art. 55, I, 11, III): 

I - segurança nacional; 
II - finanças públicas, fnclusive normas tributárias; e 

III - criação de cargos públicos e fixação de vencimentos. 

O Decreto-lei n• 1.650, de 1978, foi baixado com base no artigo 55, II, da 
Constituição. 

Todavia, inobstante o Chefe do Executivo ter- declarado, expressamente, 
que o editava com base no citado dispositivo constitucional (art. 55, II), o cer
to é que a matéria nele tratada não se inclui no dispositivo constitucional em 
apreço, nem em qualquer dos demaís itens dg art. 55, da Carta Politica. 

É que a matéda rlele contida -extinção de punibilidade- é de Direito 
Penal, mais especificamente de Direito Penal Tributário. O Presidente daRe
pública, quando muito, com base no item II, do art. 55, da Constituição, 
pode expedir norma de Direito Tributárlo Penal, jamais norma de Direito Pe
nal Tributário. 

Se a norma contida no art. 18, § 29, do Decreto-lei n9 157, de 1957, é de 
Direito Penal, ou de Direito Penal Tributário, reservada à lei, em sentido for
mal, não poderia, jamais, ser revogada por decreto-lei. 

Assim, padece o Decreto-lei n9 1.650, de 1978, do v[cio da inconstitucio
nalidade formal, que o torna ilegítimo, nulo e frrito. 

-II-

Sustenta-se que a extinção da punibilidade, mediante o pagamento dos 
tributos, estaria, também, num decreto-lei, DL 157, de 1967. 

Ora, se o Presidente da República não pode legislar em matéria de Direi
to Penal Tributário, então seria inconstitucional o DL 157, art. 18, § 29; ou, se 
é legÍtimo o DL 157, de 1967, art. 18, § 2•, então também seria legítimo o DL 
1.650, de 1978. 

A questão assim posta impr"essiona. 
Acontece que o DL 157, de 10-2-67, foi baixado pelo Presidente da Re~ 

pública "no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, § 29, do Ato Insti
tucional n9 4, de 7 de dezembro de 1966~'. 

Qualquer vício de inconstitucionalidade. de que poderia padecer, entre
tanto, foi afastado pela Emenda COnstitucional n9 1, de 1969, art. 181, III, 
que, .expressamente, o aprovou. 

Assim, data venia. não hã contradição nenhuma quando emprestamos 
foros de constitucionalidade formal ao DL 157, de 1967, e afirmamos a in
constitucionalidade formal do DL 1.650, de 1978, que pretende revogar ma
téria de Direito Penal por aquele diploma legal tratado. 

Em suma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, legislou-se mal e levinamente e 
o preço desta irresponsabilidade foi terem os contrabandistas podido agir im
punemente, neste País, durante todos estes anos. 

Neste ponto, e se é que desejamos realmente desencadear uma ofensiva 
contra a delinqüência, cumpre fazer a seguinte indagação: porque tambêm 
não revogar o artigo 29 da Lei n9 4.729, de 1965, e o artigo 18, § 29, do 
Decreto-lei 157, de 1967, dois diplomas legais que confessadamente estão a 
convidar à prática do crime pela garantia de impunibilidade q1 ·asseguram? 
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Não se diga que os crimes de sonegação praticados contra o Erário 
Público apresentem menor gravidade ou sejam de pequena repercussão. Na 
verdade, as implicações patrimoniais para a coletividade são muito superiores 
àquelas verificadas em relação aos crimes praticados contra os bens dos in
divíduos. Na primeira hipótese todos são atingidos, enquanto na segunda 
apenas alguns. 

Do que foi dito resulta evidente que este País não se encontra melhor tu
telado do ponto de vista legal pelo simples fato de terem sido introduzidos no 
texto de Lei Maior instrumentos que conferem poderes excepcionais ao Exe
cutivo. f: preciso que· esta Casa se conscientize do fato, independentement~ de 
quaisquer conotações partidárias, e passe em conseqüêQcia a exercer urna cer
rada vigilância sobre as matérias legislativas de tal natureza. Reconhecemos 
que o tempo patã estudo e análise desta massa considerável de projetas é es
cassa pois os prazos regimentais e constitucionais estão a cercear nossa ativi
dade mas não obstante entendemos ser de nosso _dever empenhar todo esforço 
no sentido de coibir este tipo de conduta absolutamente inconseqüente e que 
acaba levando a resultados desastrosos. _ 

Encaminho a V. Ex' o requerimento de informações, na conforlnidade 
do artigo 239, item I, letra" ub" do Regimento Interno do Senado Federal. 
i Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERÉ O SR. ITAMAR FRAN-
0 EM SEU DISCURSO: - -

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 

Sr. Presidente, 
Na confoirriídãde d·a-qUefacult:i 0-aTtigo 239, item I, letra .. b'\ do Regi

mento Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas as seguintes in
formações ao Poder Executivo relativas à, Mensagem n9 84, de 1981: 

a) Quantas pesso"as obtiver~ a extinÇãO- ~.a-p'ul:Iibilldade dos respectivos 
crimes em razão do disposto no artigo 29 -da Lei 4.279, de 1965? 

b) Quantas pessoas obtiveram- a extinção ?a puni?ilid~de dOs respectivos 
crimes em razão no í:lisposto no artigo 18 e: Pãil.,grafo 29 do Decreto-lei 
!57 /671 

Sala das Sessões, em 7 de abril de 1981.- Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- O Sr. Itamar Franco enca
minhou à mesa requerimento de informações. 

Nos termos do inCiso VI do art. 239 do Regimento Interno, o requeri
mento será examinado pela Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Franco Montare. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Acabo de receber da Prefeitura Municipal de Sorocaba, São Paulo, 
publicação que dá conta das realizações da Administração Theodoro Men
des, no período 1977-!981. 

Sob oJema .. Por uma Sorocaba melhor", o Prefeito Theo.doro Mendes 
realíza uma das mais proveitosas admlnisttãÇÕes municipais, oferecendo ao 
povo um trabalho de grande repercussão_ nas áreas de promoção social, de 
saúde pública, de cultura, de lazer, de preservação do meio#ambiente, de 
transportes, e tantas outras mais. _ _ _ 

E de inteira justiça, no entanto, destacar a iiuação da Secretaria ~a Edu
cação e Saú_de do MunicípiO; cujo titular, Prof.' LtiíZ Almeida Marins Filho, 
realíza uma fascinante experiência ·comunitária nessa área. 

O Plano Setorial de Educação 1977/1981 contém programas de Edu
cação, Cultura, Desportos e Lazer e está fundamentado em três propostas: 

I. maior envolvimento possível da comunidade no diagnósti
co, estudo, proposta e implementação de solu~ões aos problemas 
educacionais, culturais, desportivos e de lazer do Município de So
rocaba. 

2. total apoio às iniciativas cOmunitárias ejou assoCiativas, 
buscando a desestatlzaçào e a quebra do- paternalismo municipal nas 
áreas abrangidas pelo Plano. 

3. maior atenção às-correntes ffi1grat0tiaS regfonais que che
gam a Sorocaba e pelas quais se pode prever, tendo em vista a acele
ração do desenvolvimento industrial, um aumento de até 85% da 
população urbana no próximo qilinqüêni6. - - · 

A partir dessa política, os diyersos programas foram elaborados, as me
tas, fixadas e os recursos, previstos. -E ê. o próprio secretáiio Marins que pas
sa a relatar alguns pontos dessa experiência: 

.. Dentro do Programa Educação, demos especial enfoque à Pré-Escola. 
Os motivos dessa prioridade foram os índices.de evasão e repetên'cia na I• 

série do 19 grau e a necessidade de se prover arimentação suplementar às 
crianças nessa faixa etária de 03 a 06 anos, principalmente nos bairros mais 
carenciados da cidade. 

Fizemos um estudo e verificamos a existência de pelo menos 15.000 
crianças em condições de participar de um programa de educação prê:
escolar. Havia, em _1976, somente 1.928 vagas em 09 escolas denominadas 
E.M.E.L (Escola Municipal de Educação Infantil). 

Para resolver o problema dessa demanda reprimida, o primeiro passo foi 
a ordem e orientação_ par_a _que ocupássemos os espãços ociosos, otimizando 
os -~ecursos fisicos já existentes nas próprias EM E I. Utilizando um sistema de 
rOdízio ou de colocação de uma classe extra em algum ponto ocioso do pré
dio, conseguimos aumentar sensivelmente o número de vagas sem que tivésse
mos necessidade de constr~. A nossa idéia fundamentou-se no fato de que 
todos os ambientes podem comportar uma classe de alunos, desde que a pro~ 
gramação seja feita de tal forma que haja constante mudança de ambien
-iação. Ocupar-se-ão inclusive os espaços ao ar livre, uma vez que nos dias de 
chuva é sensivel o absr;;nteísmo na faixa etária de 03 a 06 anos. 

_ Quando _assumimos em fevereiro de 1977, havia uma escola que tinha 
sido inaugurada dias antes das eleições de 1976. Para a inauguração foram 
emprestados todos os móveis, carteiras, armários, etc., de outras escolas. Per
dida a eleição, os móveis foram deVolvidos e a escola ficou _va~ia, porém- com 
J.OO,crianças matriculadas para iniciO- das aulas no dia 12 de fevereiro. Tínha
mos, portanto, 12 dias para resolver o problemã. Ou suspendíamos as aulas 
até a compra do novo mobiliário ou enfrentávamos a situação da forma 
comd estava. 

A solução adotada foi a seg"unda. E por motivos óbvios. Não seria possí~ 
vel obstar-se a educação de crianças por falta de móveis. Tínhamos o essen
cial: professores e cri~ças. FizemOs pfiaquetas de duratex de 60cm x 50 cm 
em número suficiente para todas as-crianças. Essas plaquinhas passaram a ser 
a .. carteira" que se mostrou das mais versáteis e ponto mesmo de um proces
so educativo rico e inusitado. As placas têm um lado liso e um lado c-arruga
do. As crianças passaram a explorar essas diferenças. Com elas, as crianças 
puderam usufruir melhor a praça que existe defronte a escola, pois sentavam 
no gramado e colocavam a sua .. carteira" no colo para as atividades progra
madas, e assim por diante. Várias experiências didáticas foram desenvolvidas 
a partir das placas. Houve um treinamento constante e seguro junto ao corp-o 
docente. E apenas para o refeitório foram arrumadas cadeiras para que as 
crianças desenvolvessem, também, hábitos próprios. 

Com essa experiência, sentimoS que não seria de todo necessário para a 
educação pré-escolar um sistema complexo de parafernâlia material. Basta~ 
vam crianças, professores bem treinados e cientes dos objetivos educacionais 
e algum material que poderia ser conseguido com a própria comunidade. 

Pensamos então na realidade de milhares de crianças que ficavam em 
casa com empregadas, com avós já velhos e sem paciência e energia suficiente 
para ajudá-las a descobrir e decodiftcar o mundo. Pensamos nessas crianças 
que para serem "'mantidas quietas" são colocadas durante horas a fio defron
te a uma televisão, privadas de atividades socializadoras e de exploração am
biental. 

Resolvemos criar, em pequenos terrenos da Prefeitura, muitos remanes
centes de desapropriaÇões, pequenos Centros de Convivência do Prê'-escolar, 
a que chamamos de CECOPE. Nesse locai, a Prefeitura colocou uma profes
sora treinada em ação comunitária e especializada "em educação pré-escolar, 
um servente masculino e uma serviçal feminina, para- cada tOO crianças apro
ximadamente. Abrimos inscrições para o CECOPE e cada mãe ou pai ou avó 
ou avô ou vizinho, enfim quem ficasse com a criança durante o dia, 
comprometeu-se a dar 5 dias por semestre ao CECOPE. Esses "pais" foram 
treinados e levados a discutir, com certa profundidade, objetivos educacio
nais na pré-escola. Com esses objetivos iritr6jetaçios, passamos a discutir me
todologias e tecnologia que conduzem a criança a atingir aqueles objetivos. E 
os pais comeÇaram então a participar ativam-eiúe na edücaÇão dos filhos. -Ho
mens e mulheres, muitos deles analfabetos, incrivelmente conscientes de seu 
papel de "educadores" deram uma riqueza incrível ao processo da educação 
prê-escolar. A presença experiente da mãe equilibra a inexperiência da profes
sora, muitas vez.esjovem demais. A presença do pai, fazendo brinquedos com 
caixotes e permitirido que as crianças -o ajudem com o martelo, o serrote e a 
grosa, enriqueceram o ambiente educativo. 

Vale dizer que esses CECOPE não têm funcionários públicos na direção. 
Não há diretores. É a própria comunidade que assume suas funções, ficando, 
ela própria, através de um .. conselho" informã.I de pais, juntamente com as 
professoras, com as chaves do CECOPE, estando com toda autonomia para o 
utilizarem durante os fins de semana e à noite, para cursos, festas e outras ati
víd"ades, e mesmo durante as férias . 

O CECOPE é da comunidade e gerido por ela. 
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i;. no CECOPE que a comunidade estã se reunindo para reivindicar ãgua) 
luz, asfalto, saúde e eduCfição, transportes coletivos, etc. B no CECOPE que a 
população estâ recebendo os cursos que deseja e a Prefeitura facilita sua exe
cução, como corte e costura, alfabetização, pequenos cursos profissionalizan
tes. E é no- CECQP_E_ que a comunidade começa a fazer seus '"almoços comu
nitários" para· angariar fundos para determinada campanha ou mesmo os 
seus .. forrós" familiares nos sâbados à noite. 

Assim, Os CECOPE, que nasceram pela comunidade e para ela, são hoje 
verdadeiros Centros Comunifârios, "de baixo para cima", que realmente fun .. 
cionam. Ai estamos realizando projetes de saúde, de orientação alimentar, 
cursos de alimentaçãO e preparação de alimentos sazonais, tudo de acordo 
com a solicitação da Própria comunidade. 

Alêm dos CECOPE, que têm na educação pré-escolar seu escopo primei
ro, temos em Sorocaba os C.l.S. (Centro de Integração Social) que, da mesma 
maneira, são- pelos de integração comunitáiia. No CIS também temos tudo: 
clube de mães, curso profissionalizantes, ginástica para senhoras, educação 
alimentar e educação infantil para mães, e muitas outras atividades, todas 
elas solicitadas pela própria comunidade. E vale dizer que não temos nenhum 
CISem bairro .. rico". Todos são em bairros de classe mêdia baixa para pobre 
e até mesmo em favelas. 

Tanto os CECOPE como os CIS tew fundamentalmente um ponto em 
comum: gestão comunitária. _É realmente a ~munidade que decide o que deve 
ser feito e ci:5fri0 s:erá feitO. O envolvimento do poder público municipal ê aci
dental." 

Esse relato singelo, sem grandes preocupações de ordem_ técnica, revela, 
de maneira singular, como o envolvimento da comunidade minimiza os 
problemas administrativos e abre ao cidadão comum um _largo caminho para 
a realização de seus anseios de promoção social. 

O Brasil, no entanto, que tem tantos e tão graves problemas, continUa es
magado por uma admiriistração centralizadora, paternalista e burocratizante, 
que não confia na comunidade c:_:: não permite ao cidadão exercer o direito de 
conduzir o processo de desenvolvimento nacional. 

Nesta oportunidade, registramos aqui nossos sinceros cumprimentos ao 
Prefeito Theodoro Mendes e a todos os seus auxiliares por suas inúmeras rea
lizações, ressattanto, de modo especial, a extraordinâria participação do povo 
de Sorocaba, considerado, pela própria AdministraÇão, ó Grande responsá
vel pelo surto de progresso que deu a esse município a privilegiada posição de 
pólo e sede da 4• Região Administrativa do Estado de São Paulo. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy !VIagalhães) - Co"'cedo a palavra ao 
nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS~ SE. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Academia Nacional de Ciências dos Estados 
Unidos publicou, em 1969, um relatório famoso e polêmico ("Resources and 
Man") condensando, no seu bojo, sérias investigações sobre a disponibilida
de dos recursos existentes e a capacidade do planeta sustentar a crescente po
pulação mundial. 

As tendências evidenciadas no sentido de uma generalizada deterioração 
do_ meio ambiente, acoplada à explosão demográfica dos países subdesenvcl
vidos, que relatórios técnicos de vários países têm confirmado, ensejaram, 
posteriormente, Conclusões pessimistas e alarmantes. 

A Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, concluiu._nesse 
relatório de 1969~ que uma população mundial de 10 bilhões de habitantes 
.. está perto (senão acima) do máximo que um mundo intensamente usado po
deria suportar com algum grau de conforto e escolha individual". 

A Academia concluiu, ainda, que, mesmo com o sacrifício da liberdade, 
e uma situaçãO de fome crónica para a grande maioria, "é improvável que a 
população humana do mundo ch~gue a exceder a casa dos 30 bilhõ_es teorica
mente estimada para o ano 2030" _ 

Alguns anos depois, em 1977, um Grupo Executivo do governo norte
americano,- cc-presidido pelo Conselho de Qualidade Ambiental e pelo 
Departamento de Estado - , organizou uma equipe de coordenadores desig
nados pelos órgãos federais, e de especialistas de outros países, com a finali
dade de submeter ao Presidente um relatório conclusivo denominado "Estudo 
Global 2000- Entrcmdo no Século XXt". 

As recomendações do Presidente ao Grupo Executivo estabeleciam que 
o mencionado "Estudo Global 2000" deveria indicar as "prováveis mudanças 
na população, nos recursos naturais e no meio ambiente do mundo, até o fim 
do século" e ... ~·s_ervir como o alicerce do nosso planejamento a longo prazo''.-

Considerando que ..... o alicerce necessário para um planejamento a lon
go prazo reside não ern descobertas d~ um estudo per si, mas na capacidade 
institucional-Contrnua do governo, -pessoal habilitado, dados e modelos 
analíticos,- para o desenvolvimento de estudos e análises", o Estudo Global 

2000 pretende ser algo assim como uma espécie de reconhecimento do futuro 
próximo. 

Trata-se de uma razoável apresentação de projeçõcs demográficas, de re
cursos e de condições ambientais, correlacionadas entre si, que não se desti
nam a predizer o que ocorrerâ nos próximos anos, mas a retratar as condições 
que têm a probabilidade de se desenvolver se não houver mudanças nas políticas 
públicas, nas instituíÇões ou nas taxas de desenvolvimento tecnológico, e ·~se 
não acontecerem guerraS." 

"Uma aguda consciência da natureza das tendências atuais, - acentua o 
documento- poderá induzir mudanças que alterarão essas tendências ... 

''Ã medida que a população mundial exceder e reduzir a capacidade de 
sustento da Terra, em áreas cada vez mais amplas, as tendências no sentido de 
uma rilelhora da saúde, e de uma vida mais longa, poderão ser interrompidas. 

A fome e a doença poderão reclamar mais vidas- especialmente a vida 
de nenês e crianças bem novas. Um maior número das crianças sobreviventes 
poderá vir a ser prejudicado, mental e fisicamente, pela desnutrição infantil." 

"0 tempo para uma ação que evite esse resultado está passando." 
"A menos que as Nações, coletiva e isoladamente, tomem medidas arro~ 

jadas e imaginativas, no sentido da melhoria das condições sociais e econômi
cas, da redução da fertilidade, da melhor utilização de recursos e da proteção 
do meio ambiente, o mundo deve esperar uma inquieta entrada no Século 
XXI.'" 

Autorizada a divulgação do Relatório em dezembro de 1980, o Governo 
dos Estados Unidos passou_ a distribuir, através das embaixadas, um bem ela
borado resumo desse importante documento, convencido de que as mu
danças necessârias vão muito além da capacidade de qualquer nação, isolada
mente. 

A generalização e o agravamento da pobreza, a exacerbação do sofri
mento humano, a degradação ambiental, o recrudescimento das tensões e 
conflitos internaciOnais, a explosão dos índices de agressividade, violência e 
criminalidade, as injustiças sociais são, entre muitos outros, problemas per
sistentes e desconcertantes, que exigem de todos os governos, em escala plane
tária, uma cooperação internacional sem precedentes. 

Ocorre, no entanto, que as soluções colimada_s, complexas e demoradas, 
pressupõem,- além da aludida cooperação intergovernamental,- um 
equacionamento realista, capaz de engendrar providências arrojadas e in-ova
doras, proporcionais às dimensões dos desafios a serem enfrentados. 

Daí a importância das projeções sobre população, renda e recursos, cu
jos impactos sobre a qualidade do meio ambiente e o próprio destino dos se
res humanos, devem ser diagnosticados e quantificados. 

O "Estudo Global", demonstra que a população mundial avança célere 
para 6,35 bilhões no ano 2000, gerando graves tensões e conflitos, desestabili
Zando a ecologia, poluindo o meio ambiente e exaurindo os recursos disponf
veis. 

Apesar da maior produção material. os habitantes do mundo estarão 
mais pobres, e a vida será pior ou mais precária, nos próximos anos, de que 
agor~.- a menos que ocorram revolucionários avanÇos tecnológicos, e que 
as nações se disponham a somar esforços e agir com energia para controlar as 
atuais tendências. 

Dos 6,35 bilhões çl.e sêres que povoarão o mundo no ano 2000, mais de S 
bilhões viverão nos países menos desenvolvidos. 

A distribuição dessa população, entre alguns pafses e regiões seleciona
das, seria, mais ou menos, a seguinte: China, 21%; Indonésia, 16%, Bangla
desh, 4%; Paquistão, 2%; FilipinaS, 2%; Tailândia, Coréia do Sul, Egito e Ni
géria, 1% cada; Brasil, 4%; México, 2%; Estados Unidos, 4%; União das Re
públicas Socialistas SoviéticaS; URSS, 5%, Japão, 2% e Europa Ocidental, 
6%. 

Além do rápido crescimento demográfico, ocorrerão impressionantes 
deslocamentos de populações rurais para as cidades e aglomerados adjacen-
tes. · 

A persistirem as atuaís tendêncías dimogrâficas, muitas cidades se torna
rão gigantescas. 

Será muito difícil avaliar,- em face da urbanização incontrolável, 
sobretudo nos países menos desenvolvidos-, o que ocorrerá e como será a 
vida cotidiana, por volta do ano 2000, nãs gigantescas megalópoles de mais 
de 30 milhões de habitantes como, por exemplo, a Cidade do México ~ 
aproximadamente três vezeS â. atual população da área metropolitana de 
Nova Iorque. 

Cidades como Calcutá, Bombaim, Cairo, Jacarta, Seul, Tokio, Taipé, 
Rio de Janeiro~ São Paulo, Buenos Aires, Moscou, entre outras, ultrapassa
rão a faixa dos 15/20- milhões de habitantes. 

Essa inconcebível hipertrofia urbana ocasiona rã pressões extremas sobre 
o saneamento, abastecimento d'água, assistência médica, alimentação, abri
go, emprego e segurança. 
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Nos países menos desenvolvidos as grandes aglomerações urbanas con~ 
gestionadas serão, na verdade, formigueiros demográfiCos,_ vivendo _em níveis 
infra-humanos de existência, acossados pela fome, pelas doençã.s, pelo desem
prego, pela miséria, sendo ainda piores as condições existen_t~ nas âreas ru-
rais da maioria desses países. _ 

As atuais disparidades de renda entre as nações mais ricas e as mais 
pobres serão arnpliildas. 

.. Presumindo~se que as atuais tendências continuem- salienta o "Estu
do Globa/2000"- o grupo dos países industrialíz~do_s t~rá um PNB per capi
ta (medida aproximada e inadequada do bem-e~taf soCial e ecoilômico), de 
quase US$ 8.500 (em dólareS de 1975), sendo a média per capila superior a 
US$ 11.000 na América do Nort~,-Canadá, -Europa Ocidental~ Austrália, 
Nova Zelândia e Japão. 

Em contraste, para cad3. aumento de USS 1 no PNB per capila nos países 
menos desenvolvidos, está projetado um aumento de USS 20 para os países 
industrializados. 

Crescerão as disparidades entre os poucos países efetivamente desenvol
vidos, e o grupo maioritárío dOS riiiais atrasãdoS, dentro dos quais as dispari
dades entre ricos e pobres atingirão proporçõe:dnioleráveis. 

Apesar do incremen~o da __ produção ~undial de alimentos, na maioria 
dos países, sUperior ao crescimirfto demográfico, a sítuação alimentar proje
tada tende a ser cada vez mais precária, com a grande maiOria coritendo menos 
do que o mínirno estabelecido pela Organização 'de Alimentação e Agriculturci 
das Nações Unidas ( F A O). 

O padrão da FAO indiCa o consumo müiiffuFC{iie possibilita atividade 
normal e boa saúde aos adultos, e permite às crianças atingir peso e inteligên~ 
cia normais na ausê-ncia de doenças. 

As projeções relativas ã oferta de alinientos revelarri enorme elevação 
dos custos de produção e comercialização, em· conseqüência da erosão, das 
perdas de fertilidade natural dos solos, da desertificação acelerada, da po
luição generalizada e outros tipos de deterioração que ameaçam reduzir, in
clusive, o volume global das safras. 

O "Estudo Global 2000", considera sumamente graves as projeções rela
tivas aos recursos disponíveis no concernente à -I?e~ca, aos rebanhos, às flores
tas, ao abastecimento d'água potável, - escassa e deteriorada em muitas re
giões do mundo,- e aos problemas energéticos mundiais, cada vez mais 
ameaçadores. 

Apesar da aceleração exponencial das taxas de desenvolvimento tecnoló
gico, o mundo inteiro sofrerá as conseqüências 'da deterioração do meio am
biente, que reduzirá, drasticamente~ sua Capacidade de sustentação da vida. 

Por volta do ano 2000, cerca de 40% das florestas ainda remanescentes 
em 1978, nos países menos desenvolvidos, terão sido arrasadas. 

A concentração atmosférica de bióXidO de carbono estarâ quase um 
terço acima dos níveis pré-índustriais. 

A erosão do solo terã removido em média, várias polegadas de solo das 
terras de plantio, no mundo inteiro. 

A .. desertificação", incluída' a salinização, crescerã assustadoramente .. 
Em pouco mais de duas décadas, se extinguirão d_e _15 a 20% do total das 

espécies de ·plailtas e vegetais. 
Os preços subirão, por tá da a pifte;- num ilt~o superior ao da inflação. 
Os efeitos adversos das tendênCiaS evidenCiadas pelas -projeções do "Es

tudo Globa/2000" íridicam os perigos de uma vulnerabilidade crescente, mul
tiplicadora de tensões (Jue poâerão o~si_Onaf COriflitoS de toda ordem, inclu
sive guerras. 

Senhor Presidente, 
Deliberadamente deixei de lado indicadores estatísticos e dados numéri

cos ao tecer estas breves considerações. 
Entendi ser suficiente chaffiar a atenção das autoridades, dos estudiosos, 

e sobretudo, desta Casa do Poder Legislativo, para -a extraor~ináría impor
tância atribuída pelo Gov_erno.norte-americano ao Relatório que, utilizando 
uma metodologia científica Isenta de conotações ideológicas, tem como fina
lidade principal, preparar o terreno. para a necessária adaptação às novas rea
lidades dos próxi"mos- anos. 

Os Estados Unidos estão preocupados e se preparem, com realismo e ob
jetividade crítica, pa-ra-iilgressar-no Século XXI,jâ tão pró'ximo de todos nós. 

No que nos diz respeito, Senhor Presidente, devemos repudiar a mentali
dade omissa, o desleixo, a improvisação, a desídia, diante dos desafios que 
nos esperam. 

Preparemo-nos, também, para superar obstáculOS e queimar etapas, nos 
roteiros de um desenvolvímento esclarecido, auto-sustentado e humano. 

O tempo voa e o Brasil tem pressa, porque também, dentro das nossas 
fronteiras, amontoam-se os problemas e estão se forjando círculos viciosos 
que urge erradicar. 

Não é este o momento propício para Cnumerá~los: o Brasil inteiro já co
nhece os sombrios diagnósticos das vulnerabilidades nacionais e das realida~ 
des de uma conjuntura adversa, carregada de perigos. 

Mantenhamo-nos atentos e, sobretudo, atuantes, com a lucidez e cora
gem que a situação exige, mobilizando todas as energias disponíveis para que 
não se frustiem os desígnios e- asPirações do nosso povo, -isto é, viver com 
dignidade num país sadio, próspero, tr3.nqüilo, capaz de proporcionar traba
lho e bem-estar para todos os seus habitantes, num contexto de liberdade e 
jUstiça social (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS - ES. Lê o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

"Para se conseguir um bom ensino hã um segredo de polichinelo: em pri
meiro lugã.r, precisa-se de cérebros; em segundo lugar, de cérebros; em tercei~ 
ro, de cérebros; depois, de bibliotecas, de equipamentos e, finalmente, d~ 
edifícios, confortáveis~ funcionais,- mas sem luxos". Essa frase traduz a linha 
mestra da ação de seu autor, Professor Zeferino Vaz, falecido há dois meses, 
a 9 de fevereiro deste ano. 

É precisamente por essa ação que se faz imPortante lembrar Zeferino. 
Ele não foi apenas um homem de idéias. Mas alguém que, nessa pobre edu~ 
cação brasileira, teve seu nome associado a grande número das iniciativas 
realmente invoadoras·e plena de resultados que podemos registrar. 

Ao ser convidado, em 1953, para criar, a partir do nada, a Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto~ Zeferirio Vaz já instalara o primeiro laboratório 
de Parasitologia Animal do País; já fizera fu-ncionar a cátedra de Zoologia 
Médica e Parasitologia da Universidade de São Paulo; já dirigira sua Facul· 
dade de Medicina Veterinária. De cada uma dessas atividades tirara lições, 
formando um conjunto de noções que-então passava a aplicar. 

Uma dessas noções, talvez a essencial, era a de que a qualificação do pro
cesso-de ensino terá sempre como base seu agente principal, o professor. Em 
outras palavras, não adianta investir em prédios luxuosos- sonhos de buro· 
cratas- em mobiliãrio, em equipame-ntoifsofisticados e inúteis. Aliâs, nem 
mesmo em laboratórios ·ou bibliotecas valerá a pena investir se não houver 
quem saiba utilizá~los e fazê-los utilizar. Por isso mesmo procurou sempre inR 
vestir, em primeiro; "segundo e terceiro 1ugares, nos cêrebros brilhantes de que 
precisavam as instituições de ensinO a que ·dava vida. 

foi o que fez na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e, mais tarde, 
na Universidade de Campinas. Seus colaboradores calculavam que somente 
para a UNlCAMP trouxe 180 cientistas brasileiros que trabalhavam no exte
rior e 230 professores estrangeiros. O mesmo fizera na Faculdade de Medici
na de Ribeirão Preto, juntamente com algo que, na déCada de 50, era conside
rado quase impossível em um curso de gênero: cobrar dos professores que se~ 
lecionava a dedicação integral ao ensino e pesquisa, multiplicando assim sua 
capacidade de produzir conhecimento. 

Para isso, porém, era preciso reunir condições reais de trabalho. Zeferino 
Vaz não era um visionário, mas- e eSsa foi sem dúvida uma de suas mais 
marcantes características- um-homem que tinha os pés no chão. Sabia que, 
para atrair o corpo docente com que sonhava e para mantê-lo depois, precisa
va pagar salários condignos, assim como precisava fornecer-lhe meios para a 
pesquisa e para o ensino. Isso foi feito em todas as instituições que sentiram 
sua_ação~ Nelas não se cuidava, como em tantas o_utr€J.S, de contratar profes
sOres apenas para ver seUs- nomes impressos em catálogos ou de limitar sua 
ãÇão·a- algúmas- po-ucas· atifas·mcúi53.1ii.- Pelo contrârio, tratava-se de fazê-los 
participar de intensa programação de estudos. de alcançar novos patamares 
de conhecimento através da pesquisa. Para atingir essa finalidade, Zeferino 
Vaz não mediu esforços. Obteve quadros de remuneração em níveis condig
nos, conseguiu o equipamento, bibJiotecas e material de pesquisa necessário 
para viabilizar esse trabalho. 

Após criar a Faculdade de Medicina de ~ibeirão Pretç e torná-la um 
modelo no ensino de Ciências da Saúde, foi reit<?r da Universidade de Brasília 
antes de aceitar outro trabalho espinhoso. Criar não uma faculdade, mas 
toda uma universidade. Uma vez mais foi chamado de louco. Ele construíra a 
FacUldade de Medicina de Ribeírão Preto a partir de um cafezal. Agora, rece~ 
bia um canavial para a partir daí montar a Universidade de Campinas. 

Mais uma vez, não recuOu. E não optou por meias soluções, o que não 
era de seu feitiO: Reencetou sua paciente busca de cérebros. Paralelamente 
aplicOu seu conceitO de uniVersidade. Afinal, como o próprio nome indica, 
por universidade não se deve entender uma federação de corpos aglomerados, 
mas um ofganismo _coeso que abarque o conhecimento humano como um to~ 
do. Trata-se, como se vê, de um conceito simples- mas quantas vezes aplica~ 
do em sua plenitude? Na UNICAMP, contudo, até o design do campus obe-



942 Quinta-reira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão II) Abril de 1981 

decia rigorosamente- a eSsa idéia: uni c·orpo único-fOrl:iúido por inúmeros de
partamentos que funcionam harmôniCãrilente a partir de Um núcleo. 

Ao garantir integração à Universidade e Condições de trabalho a seus do
centes, Zeferino Vaz não deixou de preocupar-se com outro elemento por ele 
considerado indispensãvel à qualidade mt-ensino:- até mesmo seus adversários 
reconheceriam que, como diretor e como reitor, assegurou a liberdade de 
pensamento acadêmico. Embora combatesse a mera doutrinação, pois acha
va "covardia" o professor aproveitar-se de sua superioridade intelectual para 
incutir ídéias Políticas, senipre exigiú- corlseguiÜ- que nas instituições que 
dirigiu se gozasse da mais ampla liberdade para tudo ensinar e pesquiSar. A 
essa postura se deve o clima de abertura que nelas sempre se respirou. 

Aplicou à UNICAMP ainda um outro CO(Iceito. A Universidade, pensa
va com acerto, não pode fechar-se em si mesma. Ela é edificada pela socieda
de e a esta deve integrar-se, produzindo o bem-estar do homem que a c-om
põe. Deve, portanto, participar das atiVidades comunitárias, por meio de tra
balhos de extensão. Deve assumir pesquisas de interesse da economia do País, 
deve buscar soluções para seus problemas sociais. Foi o que fez a Universida
de por ele criada, voltando-se para a realidade nacional. 

Os resultados são visíveis. Com· illenos de 15 anos, a Universidade de 
Campinas é internacionalmente coiihecida e respeitada, dispensando que se 
enumerem os elevados resultados que vem obtendo em todos os campos do 
saber. 

Seria cansativo também enumerar todas as funções em que se fez neces
sária a colaboração de Zeferino Vaz, da Secretaria de Saúde do Estado de São 
Paulo ao Conselho Federal de Educação, do Conselho Universitârio da USP 
à Federação Panamericana de Associações de Escolas de Medicina. Assim 
como seria incorreto lembrar ZeferinO Vaz apenas pela relação dos cargos 
que ocupou, s-eria, inclusive, recordá-lo como o semeador de faculdades. Ele 
foi mais que iSSO. -

Na verdade não se limitou a administrar algo já exiStente. E não se limi
tou igualmente a construir escolas. Mas, em cada uma de suas missões deixou 
a marca de sua personalidade criadora, deixou a marca de um dos mais im
portantes conjuntos de idéias edificados por educadores brasileiros. 

Recordar Zeferino Vaz, portanto, não se resume a evocar o passado. 
Pelo contrário, deve-se tratar de sua obra para projetar o futuro, desejando 
que se criem condições efetivas para qUe o Brasil venha a contar com maior 
número de instituições universítárias--de alto nível, inovadoras, voltadas para 
a solução de nossos reais problemas. (Muito bem.') 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Lê o seguinte discur
so.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, vivemos num século em que o desenvol
vimento da ciê'ilcia e da técníca, por uni lado, e o desenvolvimento da capa
ciade de mobilização popular, por outro, vem gerando, combinadamente, na 
humanidade, uma expectativa cultural cujo traço dominante ê o desejo, cada 
vez mais consciente, de realizar os maiS antigoS e mais prôfundos sentimentos 
de solidariedade humana, de liberdade e de indiscriminâ.ção. 

Quaisquer que sejam os percalÇos, ilãfU-rais e necessários, no caminho 
dessa realização, o que constatamos é que os melhores esforços da humanida
de, em seu coQjunto, ainda que muito vagarosamente, caminham nessa di
reção. Mais que isto, podemos constatar. com justificada esperança, que pr~
pósitos de tal natureza progressista permeiam, atravessam ou cimentam dife
renças inter-raciais ou de classes sociais que antes se mantinham polarizadas 
por injustificado antagonismo, quando não, selvagem resistência. 

Cõnshitar esse esforço é, certamente, mais fácil que explicá-lo. Talvez de
corra, quem sabe, do exercício de meditação que a humanidade fez, no século 
passado, diante da agudização das lutas sociais, da contradição entre nações 
na luta por mercados ou do antagonismo entre o mundo colonial e o mundo 
metropolitano. · 

O que é c~rto, porêm, é que no nível filosófico, as correntes de pensa
mento que dai advieram - o freudismo, o existencia1ismo e o marxismo -
colocaram, de forma polêmica, em níveis diferentes de razão ou sentimento, a 
angústia secular das desiguald~des sociais. E qualquer que seja nosso grau de 
adesão a quaisquer de tais concepções do mundo -já que o próprio nível de 
tecnificação impossibilita a indiferença -o que verificamos é que elas, utili
zando forças diferenciadas- forças econômicas, forças sociais ou forças sub
conscientes- que parecem se antagonizar, trazem a preocupação de uns com 
os outros, uma reflexão profunda sobre o sofrimento individual ou coletivo e, 
pois, um encaminhamento, por vias indiretas, de uma futura confraterni
zação universal. 

Talvez decorra, quem sabe, da unificação do sentimento, após as violen
tas hecatombes que abalaram nosso séc_ulo em duas guerras mundiais e inú-

meras guerras localizadas, dC que--.. se todas as guerras termina~ pela pa~, a 
sensatez obriga a que se façam negociações antes de entrar em luta". 

A humanidade aprende Pelo caminho tortuoso do sofrimento; e o egoís
mo só tem freios quando as leis que o regem mostram que podem funciOnar 
em duas direções. Não deve ter sido outra a constatação que nos trouxe das 
trevas da pré-história ao que julgamos ser a plena luz das conquistas mate
riais ou espirituais do século XX. 

Mas se tanto caminhamos,_ quanto ainda nos f<!lta caminhar! 

A década de 80 parece ser um patamar de meditação que nos conscienti
za mais do tempo que perdemos em contendas, do que o que efetivamente 
realizamos em justiça sOcíai, com _os inumeráveis meioS técnicos C científicos 
que conseguimos acumular em miiênios de histór-ia. 

Na verdade, compulsando estatísticas de educação ou de saúde dos mais 
diferentes modelos políticos, econômicos ou sociais do mundo, .. a reação é de 
desencanto, ante a evidente ineficácia dos serviços de tipo convencional", 
como diz uma recente publicação da Organização Mundial de Saúde. 

Isto porque, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se a quimioterapia nos for
neceu agentes terapêuticos de comprovada eficácia, como as vitaminas, os 
analgésicos, os hormônios, os antibióticos, os vaso-dilatadores, os psicotrópi
cos etc., o acesso de mais de 80% da população mundial a tais bens de consu
mo estâ emperrado por interesses comerciais e industriais -que levantam o 
problema da justiça social e da redistribuição de renda, não apenas no nível 
global das necessidades mundiais, mas nos próprios centros industriais em 
que tais bens são produzidos. 

Eis por qUe, apesar de fornecedores de tais bens de consumo, os países 
produtores de medicamentos não podem escapar à constatação da Organi
zação Mundial de Saúde de que ou são baixos os seus níveis de expectativa de 
vida, ou são elevados os seus níveis de mortalidade infantil ou que, se esses 
índices se aproximam de um nível estatisticamente satisfatório, são as estatís
ticas de desequilíbrios mentais ou desvios culturais- como a marginalidade, 
a prostituição, a violência etc. -0 que saltam ostensivamente para o lado 
oposto da anormalidade. 

E se neste ou naquele país o volume de produção de técnicas diagnósticas 
ou terapêuticas se torna sofisticado, o acesso da maior parcela da população 
a esse benefício se afunila, em gritante desigualdade, porque um produto so
cialmente produzido ou custeado se torna um beneficio de apropriação indi
vidual ou de minorias. Ao mesmo tempo, a combinação do progresso na ãrea 
quimioterâpiCã, com o progresso no setor de mâquinas e implementes hospi
tal ·es cria uma linguagem fechada, num meio médico restrito, linguagem 
que se dcfasa completamente no contato com a dura realidade sanitária dos 
países subdesenvolvidos ou que lutam para se desenvolver, desfazendo, na 
prática, o necessário contato entre a parcela culturalmente mais avançada da 
humanidade e os diversos estratos sociais retardatârios. 

Quais os resultados desse desencontro? Não podemos furtar-nos à repro
dução de extensos trechos de um artigo da jornalista Anil Agarwal, no traba
lho intitulado "Um apelo em favoi- da justiça", publicado no último número 
especial do Boletim da Organização Mundial de Saúde: 

"Costuma-se considerar as taxas de mortalidade um bom indi
cador do grau de saúde alcançado por um país. Pois a última ava
liação, levada a efeito pel.ã. OMS, da situação sanitária mundial põe 
em evidência uma situação inquietante. Em muitos países, as taxas 
de mortalidade deixaram~de diminuir, e em alguns até se observam 
sin-aiS de que estão aumentando. Dado que os óbitos infantis repre
sentam, atualmente, mais de 50% de todos os óbitos em vârios paí
ses em via de desenvolvimento, a redução das taxas de mortalidade 
nesses países depende, em grande medida, da saúde dos lactentes e 
das crianças de baixa idade. Entretanto, a avaliação da OMS indica 
que também as melhoras registradas nas taxas de mortalidade infan
til estão começando a perder força. Por outra parte, as taxas de 
mortalidade infantil que se registram nas zonas privilegiadas do 
mundo diminuem a um ritmo mais rápido que as das zonas cmde a 
mortalidade infaritil é elevada. Assim, não cessa de crescer a distân
cia que separa das outras as sociedades sãs." 

Ou o que diz o Dr. H. Mahler, Diretor-Geral da OMS, segundo o mesR 
mo artigo: 

"De maneira global, foi conseguida certa melhoria na saúde 
mundial. Mas como podemos falar de progresso quando uma 
cri~nça recém-nascida em alguns países da África tem apenas 50% 
de possibilidade de chegar à adolescência'? Quando 80% da popu
lação mundial, que vive-em míseros subúrbios ou nas zonas rurais, 
não têm acesso a nenhuma forma permanente de cuidado de saúde? 
Quando somente uma de cada três pessoas, nos países em via de de-
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senvolvimento, tem acesso razoável à água potável e a um sanea
~ento adequado? 

uos planificadores da economia e da saúde começam a com
preender que a saúde não é apenasalgul'l}a coisa que as pessoas de
sejam ter, para gozar a vida; é tamb-êim uma necessidade bâsica de 
toda a sociedade, se se pretende que os indivíduos que a constituem 
sejam economicamente produtivos e não se convert~rn numa san-
gria para seus limitados recurSos" C .. ) -

.. Com demasiada freqüência noS paíSes ricos - e taníbém nos 
pobres, submetidos a sua influência - a saúdC ·se tem identificado 
com a medicina curativa, os médicos, os hospitais e ulna tecnolõ&ia 
dispendiosa. Chegou-se a considerar a saúde como um bem que 
pode ser adquirido nos supermercados. Aí vai alguém com seus 
dólares e sua doença, em busca de um médico, e este lhe dá em troca 
uma pílula. Jã se supõe, até, que hã uma pílula para cada doença. 
Essa insistência ·excessiva na medicina curativa deu lugar à criação 
de um sistema tecnocrático de cuidados de saúde que não estã ao al
cance da maioria das pessoas, nem sequer nos países ricos, e bem as
sim a que se reduzisse ao nlínimo a fu'nção 'do invidíduo no que tan
ge aos cuidados com a própria saúde", diz, ainda, a mesma jornalis
ta Anil Agarwal, no mesmo artigo, corroborando tudo o que cons
tatamos, no Brasil, como desafios colocados pelo problema sani
tário." 

Esse retrato do mundo é, pois, comparatiVaniCnte, também o retrato de 
certas áreas do Brasil, ou o retrato médio da situação sanitária do país. Esta
mos com uma das maiores taxas de mOitalidade -infanÜl do mUndo, senão- a 
maior. Países ·com menor número de médicos por habitante e com renda ''per 
capita" próxima Ou rrienor qUe a brasíieira têm taxas maiores de expectativa 
de vida ou taxas menores de mortalidade infantil. 

O Iraque, por exemplo, que tem renda per capita ligeiramente inf~rior à 
brasileira e menos médicos por habitante, apresenta uma mortalidade infantil 
5 vezes menor que a brasileira. A renda per capitado Iraque ê de 1.200 d6la~ 
res; a brasileira é de 1.500. O Iraque tem um médico para cada 2.470 habitan
tes, enquanto o Brasil tem um médico para cada 1.825 habitantes. A mortali
dade infantil do Iraque é-de 33 crianças em cada 1.000 nascidas vivas por ano, 
enquanto a do Brasil ê de 170! 

Vejam que este não é um dado selecionado sobre fenômenos aleatórios 
para confirmar uma hipótese. O mesmo raciocínio pode repetir-se com o Egi
to, que tem uma renda .. per capita" abaixo da metade da renda brasileira, 
com número de mêdicos por habitante aproximado do do Brasil. (O Brasil 
tem l/1.825, enquanto o Egito tem 1/1.516.) No entanto, enquanto nossa 
mortalidade ê de 170, a mortalidade infantil no Egito chega a 101/1.000 nas
cidos vivos, ou seja, quase a metade da taxa brasileira. 

Podemos citar, ainda, a Argêlia, que com uina renda "'per capita" de "3/ 
da nossa (USS 937) e 4 vezes menos médicos por habitante (I para cada 
8.192!), tem de mortalidade infantil a metade de nossa taxa, ou seja, 86. 

E que. entre nós, apesar da importação de equipamentos sofiSticados e 
de modernos quimioterápicos, assim como aPCSar do crescente _gasto em as
sistência médico-social (um dos maiores do mll:ndo!), _a nos_olOgia brasileira 
não foi atingida. N6s perdemos Ciianças por baixos salários, por condições 
insalubres de existênda, (nos mocambOs, nas favelas), por falta de um míni
mo de higiene, seja por ausência de estrutura de educação sanitária ou de 
qualquer tipo de educação, seja por total ausência da engenharia sanitária 
mínima, que dote as cidades interioranas do mínimo de água potável, de es~ 
gotas ou fossas sépticas, de recolhimento do lixo, drãffia quÕ jã começa a al
cançar as nossas capitais, em decorrência das migrações-calnpojcidade, pro
vocadas pela industrialização selvagem . 

.h preciso que se diga que essa taxa de mortã:lidade infaniil é da média da 
população brasileira, ou seja, que alcança, na· curva de Oaus, resultados 
maiores e menores, segundo o nível de assistência primária de saúde nas dife~ 
rentes regiões do País. 

Uma pesquisa feita pela Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, 
em 1977, abrangendo 3.953 Comunidades urbanas, que responderam a ques
tionários sobre ••distribuição de água, sua origerri, tíj>(f de üitarilento, núme
ro de residências servidas, custo para o usuário e dados sobre o destino dos 
dejetos" verificou "a precariedãde (pasmem!) da- intra-estruturã. da maioria 
das cidades da região Sudeste e a total carência dessa mesma infra-estrutura 
na região Nordeste". 

Comparados aos grandes centros, é como se Csse resto de Brasil não ex is~ 
tisse, em termos s~uiitãrio:S. E, -como se vivêssemos. aírida, nas m_esmas con-
dições da época do descobriment.o! -

- - Nessa pesquisa encontramos, à página 52, os seguintes dados estarrece
dores: 

.. Hã 7 anos, as taxas de mortalidade infantil computadas nas 
capitais oscílavam de 52,3 a 182,9 e, em 1971, de 38,0 a 193,7. Já nos 
últimos indicadores referentes ao ano de 1974, essa oscilação chega
va a atingir aS taxas de 58,8 e 256,4, Quando os índices definidos na 
Carta de Punta dei Este são de até 15 para mil nascidos vivos". 

É evidentemente impublicãvel, Sr. Presic;Jente e Srs_. Senadores, que em 
certas regiões do Brasil, em 1974, tenhamos atingido a taxa de mortalidade de 
256 crianças por ano_ em _cada 1.000 na~cic;las vivas, ou seja, que tenhamos 
perdido l/4 da nossa população em seu primeiro ano de vida! E quando se 
fala em taxa de mortaliade, fala-se num frio ín~ice matemático! Na verdade, 
referir-se aos- nascidoS-- vivos jã inclui umã. assombrosa quantidade de con· 
cepções falhadas ou interrompidas pelas mais diferentes anormalidades! 

O problema sanitário no Brasil, .porêm, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ê 
mais complexo. Ele não envolve apenas a opção do assistencialísrno como 
prioridade sobre a prevenção. Até certo ponto, em decorrência das influên
cias externas que historicamente pesaram sobre nosso desenvolvimento, tal
vez tal direção não pudesse ser evitada. S.obre essa base, entretanto, foram-se 
erigindo as demais distorções e hoje temos, como problemas prioritários, o- da 
descentralização da mão-de-obra especialízada, ou seja, o da interiorização 
da medicina, sobre o qual não poderíamos no.li deter isoladamente nesta 
oportunidad<~. 

Temos, como fator cumulativo, em torno do J roblema da interiorização, 
o da competição por salários, qué coloca em Questão a necessidade da classe 
médica - tradiciona!mt:ate libel>J - ter de •posicionar-se, como agora, em 
torno de sindicatos, para reiviitdicar aumentos. Esta é uma dimensão que o_s 
anos vindouros verão repetir ou acentuar, porque o desemprego, pela concen~ 
tração de mão-de-obra provoca, naturalmente, sua rotatividade e sua desva~ 
lorização. 

TCmüs o problema de adequar o diagnóstico e a terapêutica à realidade 
nacional de doenças de massa, subnutrição, pobreza generalizada, falta de sa
neamento etc. Temos que organizar a discussão em torno de problemas não 
médicos ou não curativos, levantados pelo desenvolvimento, como o do abor
to ou do controle de natalidade. 

Temos de resolver o problema do aumento da publicidade dq_s labora
tórios~ da necessidade ou não de sua nacionalização, de discutir como li!nitar 
o superc_onsumo de serviços assistenciais e o superconsumo de medicamentos, 
que_ em~nam da automedicação e do que jocosamente já se convencionou 
chamar de ••balconoterapia". ou seja, a recomendação de medicamentos por 
oficiais de farmácia ou mesmo -balconistas. 

Temos que aprofundar a questão da mão-de-obra paramédica, com des
taque para o acesso da população a serviços odontológicos que não sejam 
mutiladores. Dentro de tudo isto, ternos de redisCutir toda a problemática da 
alocação de recursos materiais e humanos envolvidos na legislação e prâtica 
de órgãos sanitárioS da administração direta ou indireta e, por via de canse~ 
qüência. a questão dos intermediários da prestação de serviços assistenciais
rnédicos, que envolvem ·os convênios com clínicas particulares, a medicina de 
grupo, as-cooperatiVas- m-édicas e, por extensão, todos os problemas morais 
COiTdacionados com a ética médica. 

São inúmeros assuntos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, diretamente rela
ciQnados com a saúde, com a insatisfação da classe médica, com a insatis
fação de sua clientela, (que são os trabalhadores brasileiros, que descontam 
8% de sua renda mensalmente para seu custeio) e a insatisfação dos adminis
tradores públicos ou privados, assim como dos próprios prestadores de ser
viços, assuntos que, por seu volume, só poderíamos mesmo discutir de forma 
gradativa, inclusive pelas implicações indiretas que têm com o restante dos 
problemas sociais. 

Nós não gostaríamos, neste mom~nto, de antecipar quaisquer desses as~ 
suntos, de forma específica. Para o momento, são apenas comentários o que 
trago a esta tribuna, na oportunidade em que a Organização Mundial de Saú
de comemora o 339 aniversário de sua criação, em 7 de abril de 1948, que pas
sou a ser também o .. Día Mundial da Saúde". 

No dia de hoje, no Parlamento de 155 outros países afiliadO$ à Organi
-zaÇão das Naçõt!s -Unidas, estamos tendo um registro semelhante a esse. 

A cada ano a OM~festabelece-uma nova meta de conscientização dos po~ 
vos a respeita do nível de saúde da população mundial, estabelecendo etapas 
a alCaOçar, segundo as pesquisas e constatações que faz sobre a aplicação de 
diferentes políticas sanitárias nos díferentes países-membros. Desde 1977, en
tretanto, vem discutindo a forma de resolver, de modo definitivo, o problema 
da "Saúde para todos no Ano 2000", propondo medidas de_ Mc_:dicina Corrlu
nitária:, que implicarri em profundas e radicais transformações-na própria de-
finição do conceito de saúde, de sua detec-ção e de sua promoção. 
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No Brasii, de certo tempo a esta parte. as advertências e exortações da 
OMS começaram a sensibilizar diferentes setores da opinião pública, atingin
do inicialmente os diretamente ligados à responsabilidade pela prestação de 
saúde - o m~dico - e seguindo-se, em ordem decrescente desse liame, as Co
missões de.Saúde de ambas as Casas do Congres-so, as Associações Médicas, 
os Sindicatos Médicos, os Diretórios Acadêmicos de Medicina e ciências 
afins e. finalmente, o restante da intelectualidade e os membros das insti
tuições relacionadas com a manutenção da paz social, como ocorre agora, 
com a Igreja, através da CNBB. 

Nossa vinda, hoje, a esta Tribuna, destina-se a re_gistrar esse fato. Mas, 
ao mesmo tempo, comunicar também à Casa e à Nação que, na qualidade dro 
Coordenador-Geral do "II Simpósio Nacional de Assistência Médico· 
Previdenciária", a ser promovido pela Comissão-de Saúde do Senado Fede~ 
ral, como parte do chamamento da OMS para o corrente ano, não apenas re
tornaremos a esta Tribuna c_om regular freqUência, para discorrer sobre os di
ferentes assuntos relacionados com a problemática de saúde do País, mas esti
mular também a Casa e a Comissão, comó gesto preparatório da realização 
do aludido Simpósio, a convidar, no tempo que nos separa desse aconteci
mento, renomadas autoridades da questão sanitária para se apresentarem 
como conferencistas na-quele órgão t~nico. 

Era o que queria dizer. ( M~ito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -Nada mais havendo que 
tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a extraordinária das 
18 horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte 

ÓRDEM DO DIA 

-l-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre a Mensagem n• 36, de 1981 (n• 69/81, na origem), de 16 de 
março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Sen"ado a escolha do Doutor Antônio Carlos de Seixas Telles 
para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga de
corrente da _ap_9_~e-~tadoria do Ministro Lima Torres. 

-2-
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exte

riores sobre a Mensagem n• 39, de 1981 (n'79/81, na origem), de 25 de março 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deli
beração do Senado a escolha do Senhor Antônio Corrêa do Lago, Ministro 
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto ao Estado da Cidade do Vaticano. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Estâ encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 27 minutos.) 

ATA DA 33~ SESSÃO, EM 8 DE ABRIL DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinár~a, da 46~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDf:NCIA DO SR. JARBAS PASSARINHO. 

ÀS 18 HORAS E 30 MiNUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: .. .... . 

Laélia de Alcântara - Eunice Michiles- Evandro Carreira- Raimun
do Parente - -Aloysio Chaves - Jarbas Passarinho- Alexandre Costa -
Luiz Fernando Freire- Josê. Sarney- Alberto Silva- Bernardino Vjana 
- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Age
nor Maria- Dinarte Mariz- Martins Filho- Cunha Lima- Humberto 
Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Marcos Freíre- Nilo Coe
lho - Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela-~ Gilvan Rocha- Lourival Bap
tista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- João Cálmon
Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro - Roberto Saturnino 
-Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Amaral Furlan
Franco Montoro- Orestes Quércia-:- Benedito Ferreira ~Henrique San
tillo - Làzaro Barboza- BeneditO Canelas- Gastão MUller- José Fta
gelli - Mendes Canale - Saldanha Derzi - Affonso Camargo - José Ri
cha- Leite Chaves - Evelásio Vieira - Dejan_dir Dalpasquale- Lenoir 
Vargas - Pedro Simon - Tatsó D~tra. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 58 Srs, Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a· proteção de Deus iniciamos n-ossos trabalhos. 
o- S-r.-:19-SecretárT(i~ proci:derá à leitura do Expediente. 

t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado: 
N• 79(81 (n• 126(81, na origem), de 8 do corrente, referente ao Projeto 

de Lei da Câmara n' 60, de 1981 (n' 1.996/76, na Casa de origem), que deter
mina a aplicação da correção monetárlã; iiOs débitos oriundos de decisão ju
dicial, e dá outras providências. (Projeto- qUe se tiansfo"rmou na Lei n'? 6.899, 
de 8 de abril de 1981). 

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a escolha de 
nome indii:ãâo para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N• 78, DE 1981 
(n' 123/81, na origem) 

Excelentíssimos Senhores membros do Senado Federal: 
De conformídãde com o artigo 42, item III, da Constituição Federal, te

nho a honra de submeter à aprovaçãó de Vossas Excelências a escolha, que 

_ d~ejo fazer, do Senhor Geraldo Eulãlio do Nascimento e Silva, Ministro de 
Primeira Classe, da Carreira d~ Diplomata, para exercer a função de Elnbai
xador do Brasil juntó_à República da Áustria, nos_ termOs-dOs artigos 21 e 22 
do Decreto n• 71.534, de 12 de dezembro de 1972. 

OS' hiêrTtOs do Embaixador Geraldo Eulãlio do Nascimento e Silva. que 
me induziram a esç-olhê-l_Q para o desempenho dessa elevada função, constam 
da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores. 

_arasílía, _8- d-e abril di,!-_ 1981. - João Figueiredo. 

CURRICULUM VJTAE: 
Embaixador Geraldo Eulãlio 
do Nascimento e Silva. 

INFORMAÇÃO 

Nascido em Paris, França _(brasileiro, de acordo com o artigo 69, in
ciso III, da Constituição de 1891), 18 de fevereiro de 1917. 
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade de Direito da 
Universidade do BrasiL 
Cursos de Prâtiqa Consular, História Diplomática do Brasil e Prâtic 
ca Diplomática e História da Formação Territorial do Brasil. 
Curso Superior de Guerra,- Escola SuPerior de Guerra. 
Ciclo de Estudos sobre Problerpas de D_e:senvolvimento Econômico, 
Escola Superior de Guerra~ 
Curso de Atualização da Escola Superior de Guerra. 
Câns-ul de--T-erGeira---C--l-ass~,-concu-~sof 26 de maio de 1942, 
Cônsul de Segunda Classe, merecimento, 10 de dezembro de 1945. 
Cônsul de Primeira Classe, antigUidade, 19 de janeiro de 1954. 

. MiniStro de Segunda Classe, merecimento, 24 de outubro de 1961. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento; 29 de novembro de 
1968. 
Chefe da Mapoteca do _Serv_iço de Documentação, 1945. 
OfiCial de Gabinete do Ministro de Estado, 1945/47 e 1955/58. 
Chefe do Serviço de Informações, 1956/57. 
Secretârío-Geral-Adjunto para Assuntos -da Europa Ociderital, 
1967/69. 
Diretor do Instituto Rio Branco, 1969/72. 
Em licença, 1972(73. 
Rosário, Cônsul, 1949/52. 
Tel-Aviv, Segundo Secretârio, 1952/54. 
Tel-Aviv, Encarregado de Negócios, 1953. 
Vaticano, Primeiro Secretário, 1958(59. 
Roma, Primeiro-Secretário, 1959/61. 
Roma, Ministro-Conselheiro, 1961/62. 
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Londres, Ministro-Conselheiro, 1962/65. 
Londres, Encarregado de Negócios, 1963 e 1964. 
Londres, Chefe do SEPRO, 1964. 
Santo Domingo, Ministro-Conselheiro, provisoi:iamente,:l965. 
Santo Domingo, Embaixador, 1965/75. · 
Bogotá, Embaixador, 1975/81. 
I Sessão da Assembléia Geral da ONU, 1946 (membro). 
Primeiro COngreSso do "Instituto Hispanõ-Luso de Derecho Inter
nacional", Madrid, 1951 (participante). 
Comitiva do Ministro de Estado effiVisita ao Peru, 1957 (membro). 
Comissão de Comemorações do CinqUentenário da Conferência da 
Paz, Haia, 1957 (secretário). 
Negociações do Acordo sobre Transportes Aéreos Brasil
Venezuela, Caracas, 1958 (delegado). 
Negociações do Acordo sobre Transportes Aéreos Brasil
Colômbia, 1958 (membro). 
II Sessão do Corilitê Consultivo da Cõmpanhia Mundial contra a 
Fome, Roma, 1960 (delegado-suplente). 
XXXIV Sessão do Conselho da FAO, 1960 (secretário). 
Primeira Conferência Internacional de Plenipotenciários sobre Re
lações e Imunidades Diplomáticas, Viena, 1961 (membro). 
Conferência Internacional para a Prevenção da Poluição do Mar 
por Óleo, Londres, 1962 (representante). - · 
Conferência da ONU sobre Relações e Imunidades Consulares, Vie
na, 1963 (delegado). 
XXXVII Sessão do Conselho Internacional do Trigo, Londres, 1963 
(representante). 
II Sessão Extraordinária da Assembléia da IMCO, Londres, 1964 
(delegado). 
Co_nferência Internacional sobre Fadlidades de Viagens e Transpor
tes Maritimos, Londres, 1965 (chefe). 
Missão Especial às solenidades de posse do Presidente da República 
Dominicana, Santo Domingo, 1966 (chefe). 
VII Congresso dO ''Instituto Hispano-Lus.o-Americano de Derecho 
Internacional", Buenos Aires, 1967 (participante). 
V Sessão da Assembléia da IMCO, Londres, 1967 (chefe). 
II Sessão da Conferência da ONU sobre o Direito dos Tratados, 
Viena, 1969 (chefe). 
Conferência Legal Internacional sobri Danos Causados Pela Po
luição do Mar, Bruxelas, 1969 (chefe). 
Conferência-sobre apoderamento ilícito ae aeronaves, Haia, 1910 
(chefe, eleito presidente da ComissãO sobre Clâusulàs Finais). 
VIII Congresso do "Instituto Hisparlo-Luso-Americano de Dere
cho Internacional", Lima, 1970 (participante e relator da VII Co-
missão). -
Confeiência sObre TranSporte Marítimo de Substâncias Nucleares, 
Bruxelas, 1971 (chefe, eleito Presidente da ComissãO de Creden-
ciais). - ---
Conferência para o Estabelecimento de um Fundo de Compensação 
para Danos de Poluição do Mar por óleo, Bruxelas, 1971 (chefe, 
eleito Presidente da Comissão de Ctédenciais). 
XXVIII Sessão do Conselho da IMCO, Londres, 1972 (chefe). 
Seminârío Sobre o Direito do Mar, Iaundé, Camarões, 1972 (partici
pante). 
L VI Sessão do "lnstitut de Droit International", Roma, 1973 
(participante). COnferência Especializada Jnteramericana sobre 

Direito Internacional Privado, Panamá, 1975 (delegado). 
Conferência da ONU sobre RepresentaÇão dos Estados em suas re
lações com os Organismos Internacionais, Viena, 1975 (subchefe). 
Grupo de Peritos da ONU sObre Asilo Territorial, Genebra, 1975 
(representante, eleito relator). 
LVII Sessão do "Institui de Droit International", Wiesbaden, 1975 
(participante). 
Conferência das Nações Unidas -sObre Asilo Territorial, Genebra, 
1977 {chefe). 
Comitê Pleriáiio à Conferência soóie Asilo Territorial, 1977 (presi-

. dente). 
Seminário re3.lizado pelo Instituto de- Tre-inamento e Pesquisa das 
Nações Unidas, Haia, 1977 (encarregado). 
LVIII Sessão do "lnstitut de Droit International", Oslo, 1977 (par
ticipante). -
Missão Especial para representar o Governo brasileiro nas cerimô
nias oficiais de -investidura do Presidente da República da Colôm
bia, 1978 (membro). 

XXXIV Assembléia Geral do Instituto Internacional do Algodão e 
na XXXVIII Sessão Plenário do Comitê Consultivo Internacional 
do Algodão, Bogotã, 1979 (chefe). 
Comissão Brasileira de Codificação do DirCito InternaciOnal, Rio 
de Janeiro, 1955 (secretário). · 
Ã disposição do Secretário-Geral da III Conferência Interamerica
na de Radiocomunicações, Rio de Janeiro, 1945. 
À disposição do Diretor Geral cfo Conselho Federal de Comércio 
ExteriOr, 1945. 
À disposição das Missões ESpeciais da Guatemala e da NicaráÊua 
às solenidades de posse do Presidente da República, 1946. 
Coniissões de Recepção aos Presidentes do Chile e dos EUA, 1947 
(membro). 
Comitiva do Presidente do Brasil à Inauguração do Trecho Roboré
San José de Chiquitos na Estrada dei-Ferro Bfasil-Bolívia, 1948 
(membro). 
COmissão de -RecepçãO ao Pl-esldente dO Uruguai, 1948 (membro). 
Comissão de Recepção ao Legado Pontif!cio ao XXXIV Congresso 
Eucarístico Internacioanl, 1955 (membro). 
Comissão de Elaboração das Instruções à Delegação do Brasil à XI 
Assembléia Geral da ONU, Rio de Janeiro, 1956 (membro). 
Comissão de Recepção do Presidente da Bolívia, 1956 (membro). 
Comissão de Cometnóraçõês do Cin(Jifentei:tãrio da Comissão de 
Organização do Programa comemorativo do Centenário de nasci
mento de Clóvis Bevilacqua, Rio de Janeiro, 1958 (memb_ro). 
II CIE, Rio de Janeiro, 1965 (delegado). Sessão Brasileira da Comis
são Económica Luso-Brasileira, Rio de Janeiro e Lisboa, 1969 
(chefe). 
Ã disposição do Professor Marcelo Caetano, Presidente do Conse
lho de Ministros de Portugal, 1970. 
Â disposição .do Almirante Américo Thomaz, Presidente de Portu~ 
gal, 1972. 
Trabalhos Preparatórios da Conferência Especializada Interameri
cana sobre DireitO Internacional Privado, 1975 (coordenador). 
Conferência sobre Asilo Territorial (presidente do Comitê Ple-
nário). -
Professor de Direito InternaCional Público, Curso de Preparação à 
Carreira de Diplomata, Instituto Rio Branco, 1946/48. 
Professor Catedrático de Di.rCito Consular, Pon-tifícia Universidade 
Católica, Rio de Janeiro, 1948. 
Professor do Instituto de Altos Estudos Internacionais, Universida" 
de de Paris, 1953/54. 
Ã disposição da DiviSão de ASsuntos Políticos do Departamento de 
Estudos da Escola Superior de Guerra, 1954/56. 
Professor Titular de DireitO Internacional PúbliCo, Faculdªde de 
úlieito Cândido Mendes, 1955. 
Professor ~e Direito Internacional Público, Ctir~o de Preparação à 
Carreira de Diplomata, Instituto Rio Branco, 1956/58 e 1961. 
Professor da Universidade "Pio Deo" de Roma, 1959/61. 
SecrCtãrio-Geral da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, 
1970. 
Coordenador dos Cursos Comemorativos do 259 aniversário da 
ONU,- Brasíifa-, Rio de-JanCiro e são Paulo, 1970. 
Professor de Política Internacional, Curso de Preparação à Carreira 
de Diplomata, Instituto Rio Branco, 1970/75. 
Professor de História das Relações Internacionais Contemporâ
neas, Fundação Getúlio Vargas,l973j75. 
Professor da cadeira de OrganismoS Económicos Internacionais, 
Fundação Getúlio Vargas, 1974. 
Membro da "Ordem dos Advogados do Brasil", 1942. 
Membro Associado da "Sociedade Brasileira de Direito Internacio
nal", 1966. 
Membro da "American Society of International Law", Washing
ton, EUA. -
Membro da "American Academy of Politicai an Social Sciences", 
Filadélfia, EUA. . . 
Membro Vitalício da "lnternational Law Association", Londres.' 
MembiO Adscrito do "Instituto de Derecho Internacional, Univer
sidad dei Litoral", Rosário. 
Membro do "Comitê Nacional de Direito Comparado". 
Membro Titular da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, 
1952. 
Membro Associado do "Instituto Hispano-Luso-Americano de De
recho 1nternacional", 1967. 

----------------------
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Membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1971. 
Membro da "Associación Argentina de Derecho Internacional", 
1971. 
Membro Associado do "lnstitut de DrOit International'\ 1973. 
Membro Honorário da .. Associación Colombiana de Estudios de 
Política Internacional Y Diplomacia", Bogotâ, 1976. 
Membro Correspondente Estrangeiro da "Academia Colombiana 
de Jurisprudência'\ Bogotâ, 1976. 
Membro Honorârio do "Centro de Estudos Internacionais" da 
Universidade de Bogotã Jorge Tadeo Lozano. 
Membro Titular do I·nstituto Hispano-Luso-Americano de Direito 
Internacional na Sessão de Madrid-Salamanca, 1977. 
Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem de Cristo, Grã-Cruz: Portugal. 
Ordem do Infante Dom Henrique, Grã-Cruz, Portugal. 
Ordem de Dannebrog, Grã-Cn.Jz, Dinamarca. 
Ordem do Mérito (Ordem de Malta), Grã-Cruz, Malta. 
Ordem de ••cristóbal Colón", Grã-Cruz, República Dominicana. 
Ordem do Mêrito Aeronáutico, Grande Oficial. 
Ordem de São Miguel e São Jorge, Grande Oficial, Itãlia. 
Ordem do Mérito, Graride Oficial, Grã-Bretanha. 
Ordem de Santiago de Espada, Grande Oficial, Portugal. 
Ordem do Mérito, Grande Oficial, Itália. 
Ordem do Mérito, Grande Oficial, Alemanha. 
·Ordem da Rosa Branca, Grartde Oficial, Finlândia. 
Ordem de Omayhad, Grande Oficial, Síria. 
Ordem do Mérito, Grande Oficial, Argentina. 
Ordem do Mérito, Gfande Oficial, Peru. 
Ordem do Cedro, Grande OfiCial, Líbano. 
Ordem do Mérito Militar, Comendador. 
Ordem de São Carlos, Comendãdor, Colônl.bia. 
Ordem de Juan Pablo Duarte, COmendador, República Dominica
na. 
Ordem do Mérito, Comendador, Peru. 
Ordem do Condor do Andes, Comendador, Bolívia. 
Ordem de São Gregório~ Magno, Comendador, Santa Sé. 
Ordem do Mérito (ordem de Malta), Comendador, Malta. 
Ordem do Libertador San Martin, Oficial, Argentina. 
Ordem do Sol, Oficial, Peru. 
Ordem do Leão Branco, Caváleiro, Finlândia. 
Ordem do Mérito, Cavaleiro, Chile. 
Medalha do Centenãrio do Barão do Rio Branco. 
Medalha do Pacificador. 
Medalha do Centenário de Laura MUller. 
Medalha Almirante Tamandaré. 
Medalha Atlântico Sul. 
Medalha Marechal Caetano da Fonseca. 
Medalha Princesa Leopoldwa. 

O Embaixador Geraldo Eulália do Nascimento e Silva se encontra nesta 
data no exercício de suas funçõeS de Embaixador do Brasil jUnto à República 
da Colômbia. 

Secretaria de Estado das Relaç_ões Exteriores, 24 de março de 1981. -
Guilherme Lujz Leite Ribeiro, Chefe da Divisão do Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

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

Sobre a mesa, requerimerito que será lido pelo Sr. J9-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 59, DE 1981 

Nos termos do artigo 47, incisá T, do Regimento Interno do Senado Fe
deral, requeiro licença para tratamento de saúde, no período de seis de abril 
de 1981 a seis de agosto de 1981, conforme atestado médico anexo. 

Sala das Sessões, 8 de abril de 1981 -Senador Arnon de Mel/o. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O requerimento do nobre 
Sr. Senador Afrion de Mello está devidamente instruído com atestado médi
co, na forma- regimental. 

Em votação o requerimento de licença. 
Os Srs-:Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovado. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM)- Sr. Presidente, peço v ,rifi
cação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• serâ atendia o. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares para a votaçãc. no

minal. (Pausa.) 
Os Srs. _Senadores já podem votar o requerimento de licença. 
Insisto que trata-se de requerimento de licença, com instrução perfeita-

mente acabada por parte do requerente. 
Vai-se proceder à votação pelo processo eletrônico. 
Os Srs. Líderes votarão em primeiro lugar. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa.) 

Procede-se à votação 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 

Alberto Silva- Almir Pínto- Aloysío Chaves- Benedito Canelas
Benedito Ferreira - Bernardino Viana - Cunha Lima - Dinarte Mariz -
Helvídio Nunes-João Calmon- José Lins- Laêlia de Alcântara- Le
noir Vargas- Lourival Baptista- Luiz Viana -Marcos Freire- Milton 
Cabral - Murilo Badaró- Nilo Coelho- Pedro Simon- Raimundo Pa
rente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram SIM 21 Srs. Se
nadores. Não houve abstenções. 

O requerimento foi aprovado, ficando concedida a licença solicitada. 
A Presidência tomará as providências necessârias para a ConVocação de 

seu Suplente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Discussão, em turno úhico, do Parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça, sobre a Mensagem n9 36, de 1981 (n9 69/81, na ori
gem), de 16 de março dq corrente ano, pela qual o SenhOr Presiden
te da República submete à Deliberação do Senado a escolha do dou
tor A~tônio Carlos de Seixas Telles para exercer o cargo de Minis
tro do Superior Tribunal Militar; na vaga decorrente da aposenta
doria do Ministro Lima Torres. 

Item 2: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re-
lações Exteriores sobre aMens_agem n9 39, de 1981 (n9 79/81, na ori
gem}, de 25 de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presiden
te da República submete à Deliberação do Senado a Escolha do S~ 
nhor Antônio Corrêa do Lago, Ministro de Primeira Classe, da car
Teira de diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto ao Estado da cidade do Vaticano. 

Ãs matérias constantes da pauta da presente sessão, nos termos da alínea 
h do art. 402 do Regimento Interno,-deverão ser apreciadas em sessão secreta. 

Solicito aos Sis. íuncionáríos as providências necessáriaS, a fim de que 
seja respeita~o o dispositivo regimental. 

(A sessão torna-se secreta às I 8 horas e 45 minutos e volta a ser 
pública às 18 horas e 58 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nada mais havendo a tra
tar, vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima-sessão ordi
nária, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 70, DE 1980 
(Em regime de urgêncta..:.... art. 371, .. c", do Regimento Interno) 

Projeto de Lei d,o Senado .09 70, de 1980, do Senador Humberto Lucena, 
que dispõe sobre coligação partidária, e dá outras providências, tendo pare
cer oral, da Comi_ssão de Constit\lição e Justiça, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e, no mérito, pela rejeição. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 303, de 1979-
DF, que institui a taxa de limpeza pública no Distrito Federal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n's 710 a 712 e 1.029 a 1.031, de 1980, das Comissões: 
_ -:-de _Constituição e Justiça -JP pronunciamento~· pela constitucionalida

de e juridicidade; 2P pronunciamento: (reexame solicii8.do em plenário), favo-
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rável, com emenda n9 3~CCJ, que apresenta; 3P _pronunCiãmento: (prestando 
esclarecimento solicitado pela -,omissão do Distrito Federal); 

-do Dl.strito Federal_- _'pronunciamento: favorável, nos termos das 
Emendas de n'i's 1 e 2-DF, que <'presenta, com voto vencido, em separado, do 
Senador Itamar Franco; 

2' pronunciamento: favorável ao projeto e à emenda da Comissão de 
Constituição e Justiça; e 

-de Finanças, favoráveis ao Projeto e à~ emendas da Çomissão do Dis-
trito Feâeral, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e Jos6 Ri
cha. 

3 

Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art, 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n9 305, de 1977- Complementar, do Senador Itamar Franco, -que dá nova 
redação aos parágrafos 29, 39, 49 e 59, e acrescenta parágrafos (antigos e no
vos) à Lei n• 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributârio Nacional), 
tendo 

PARECERES, sob n•s 222 e 1.233, de 1979, e 1.013, de 1980, da Comis-
são: --

-de Constituição e Justiça, 1' pronunciamento -pela inconstitucionali
dade, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves, Cunha Lima, Hugo 
Ramos e Amaral Furlan; 2P pronunciamento - (reexame solicítado em ple
nário), ratificando seu parecer anterior; e 

3rt pronunciamento - (recxame solicitadó em plenário), mantendo seus 
pareceres anteriores, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha 
Lima, 

4 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 172, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como ~onclusão de seu Parecer n9 1.258, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a elevar 
em CR$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, 
seiscentos e vinte mil, cento e cinqüenta e sete cruzeiros e setenta e cinco cen
tavos) o montante de sua dívida consolitlada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.259 e 1.260, de 1980, das Comissões: 
- de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorâvel. 

·~ 

Votação, em turno único, do Projeto de ResoluÇão n• 177, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.273, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) a elevar em 
Cr$ 315.464.652,36 -(trezentos e quinze milhões, quatrocentos e sessenta e 
quatro mil, seiscentos e cinqUenta e dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 
-de ConstitÚição e Justiça, pela ConstituciOfialidade e jurÍcÜcidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n•l78, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de E~onomia como conclusão de seu Parecer n9 1.277, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a elevar 
em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e nove milhões, nove~ntos e oitenta e três mil e 
seiscentos e quarenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolida-
da, tendo --

PARECERES, sob n•s 1.278 e 1.279, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfplos, favorâvel. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 179, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.280, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a elevar 
em Cr$ 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos- e~trinta mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.281 e 1.282, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 180, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 I .283, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a elevar em 

CrS 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1,284 e 1.285, de 1980, das Comissões: 
- d_e Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade; e 
-de Munidp/os, favorável. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 181, de 1980 (apre· 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n' 1 .286, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em CrS 
1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e cem cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
- df! Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

lO 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 182, de 1980 (apre· 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'~ t .289, 
de !980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a ele· 
var em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e tres~milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões: 
- de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
--de Municí'pios, favorável. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 183, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.292, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos (GO) a elevar 
·em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e noventa e cínco mil e cem cruzeiros) o mon
tante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 
- dt? Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc; e 
- de Municfp_io!• favorável. 

12 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n•l84, de 1980 (apre

sentad() _p~J~ _G~_l!\]~~_?9 _fi~ -~ç9_IJgmi~_çpmQ_ç;QnGlusão_dc_sC:u Par~cer_n~ L2953 

de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Duer~ (GO) a elevar em CrS 
767.700,00 (setecentos c sessenta e sete mil e setecentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pCia constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n•l89, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 1 .310, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a elevar 
em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos cruzei .. 
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 194, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer rt9 1.325, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a elevar em 
Cr$ 37.265.300,00 (trinta e. sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e Tre
zentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 
-de Co!lstituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc; e 
- de Municfpios, favorãvel. 

15 

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• 1.006, de 1980, da Comissão 
,.,..... de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido Qos 

Senadores Cunha Lima e Leite chaves, e voto em separado do Senador Ader
bal Jurema, 
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16 

Votação, e:m primeiro turno (apreciaÇão preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regime-rito Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n'? 142, de 1980, do Senador Oreste;S Quêrcia, alterando dispositivo da 
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe Sobre a Lei Orgânica da Pre
vidência Socia"l, tendO -

PARECER; sob n9--l.034, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

17 

Votação, em primeiro turno (apreCíãÇão 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 garçoni; tendo 

PARECER, sob no 1.009, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

18 

Discussão, erii -tiif-n6 úilico, do Projeto de Lefdã Câmara n9 45, de 1980 
(n~' I .761/79, na Casa de origem), que regulamenta o exercício da profissão de 
supervisor educacional, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob nos 91 a 93, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável; 
-de Educação e Cultura, favorável, conl emenda que apresenta de n~' 1-

CEC; e 
-de Legislação Social, favorável ao Projeto e à emenda da Comissão de 

Educação e Cultura. 
19 

Discussão, em-turno único, do ProjetO de Lei da Câmara n9106, de 1979 
(n9 2.650/76, na Casa de Origem), que dispõe sobre a responsabilidade civil 
das Agências de" Empregados Domésticos, -tendo 

PARECERES, sob n°s 977 e 978, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Legislação Social, favorável. 

20 
Discussão, em turno único, do Projeto de ResOlUção n9 201, de 1980 (a

presentado pela ComiSsão de Finanças como conclusão de seu Parecer n~' 
1.345, de 1980, com voto vencido, em separado, do Senador Lázaro Barbo
za), que autoriza o governo do Estado de GoiáSã -realiZar-operaração de em
préstimo externo, no valor de Uss 35,000,000.00 (trinta e cincO milhões de 
dólares norte-americanos) destinado a financiar pi"ogia-mas do EStado, tendo 

PAR ECE:R, sob n9 i .346, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

21 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 I, de 1981 (apre
sentado pela Coinissão de Finanças como coriclusão de seu Parecer n9 4, de 
1981, com voto vencido do Senador Lázaro Barboza), que autoriza o Gover
no do Estado de-Pernambuco a realizar empréstimo externo no valor de USS 
25,000,000:oo··(vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou o equi
valente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuârio de r s
tado, tendo 

PARECERES, sob nos 5 e 6, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e ,Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios,. favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estã encerrada a sessão. 

( Levanta~se a sessão às 18 horas e 55 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO 
NA SESSÃO DE 64-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALMIR PINTO. (PDS- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A tribuna foi ocupada, nesta tarde, por dois eminentes Senadores de Per
nambuco, ocupando, um, a Liderança da Oposição e, outro, a do Governo. 

Atento estive ao pronunciamento dos ·dois e, em grande parte, posso di
zer que o senador Marcos Freire, ao referir~se à reunião da SUDENE, como 
Representante da Comissão de Assuntos RegiOilals, quis aparteã-lo para di· 
zer, exatamente, isto: Nós, nas reuniões ordinárias da SUDENE.já por ter de 
algumas participado, o faço como mero observador. o mesmo acontecendo 
quando presente às reuniões da SUDAM. São os representantes do Congres
so - Câmara e Senado, apenas expectadores. 

E bem verdade que graças à gentileza, às vezes, do Ministro. quando está 
presente-- refifo-me ao Ministro Mário Andreazza- e na sua ausência, do 
superintendente da SUDAM, ou SUDENE, somos convidados a emitir pare
cer, a oferecer sugestões. 

Â primeira reunião da SUDENE que coinpareci, ainda muito rrioço nes~ 
ta Casa, recordo-me bem, a 27 de abril de 1979, quando o Nordeste começava 
a via crucis da primeira seca; fui rePresentando o Senado, quero dizer, a Co
missão de Assuntos Regionais, e o-flobre Deputado Manoel Novaes, pela Câ
mara Federal. Ao fina! da reunião, presentes estavam os Ministr~s Mârio 
Andreazza e M_ário Simonsen, foi então oferecida a palavra ao Senador e de
pois ao Deputado Federal. 

Na SUDAM, também, estive presente representando o Senado, e o De
putado Joel Ferreira representando a Câmara dos Deputados. E o Superin
tendente da SUDAM, também, nos ofereceu a oportunidade de usarmos da 
palavra. Aí está o problema da sessão ordinária, nada direi em relação a ses
são extraordinária, porque, d_e_ nenhuma participei. 

Mas a verdade é que diante dessa situação, de apenas podermos assistir 
corno observadores, houve nesla Casa um trabalho, e tarn bém na Câmara Fe
deral, para que fosse introduzido no regulamento das duas Superintendências 
- SUDENE e SUDAM- dispositivos que permitissem aos representantes 
do Congresso NaCional o direito de falar e votar. 

Mas parece-me que isso não Tõi à frente e nós continuamos apenas corno 
espectadores, observadores. Falaremos, se por acaso o presidente da reunião 
achar por bem nos conceder a palavra para emitir- sugestões e pareceres. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB -- PE)- V. Ext. não vê que issO estã erra
do? Não há nenhum impedimento. Não precisa mudança de Constituição, 
nada disso. E o próprio Senador Nilo Coelho lembrou que em uma sessão ex
traordinária, com a presença do Presidente Geisel. eu estive presente e usei da 
palavra. Não existe nenhum impedimento. O que existe é discricionarismo, 
arbítrio, faz ou não faz de acordo com a vontade do poderoso. Isso não é 
possível. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Não quero dizer que esteja erra-
do, estou dizendo é que não estã certo. 

O Sr. Marcos Preire (PMDB- PE)- Não vejo muita diferença, não. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Bem, estou dizendo como V. Ex• 
Agora, uma vez que nós representamos o pensamento do povo brasilei-

ro, estamos dentro do Senado da República e da Câmara dos Deputados, 
nada mais consentâneo que na qualidade de delegados das 2 Casas do Con
gresso nos se"ja dadO o direito de falar e votar nas Reuniões dos dois impor
tantes órgãos que superiritendem o desenvolvimento do Nordeste e da Ama~ 
zônia. Poder-se-ia argumentar que seria uma intromissão indébita do LegislaM 
tivo no Executivo, porém isto são filigranas, desde uma vez que falam mais 
alto os interesses nacionais. 

Mas. eu havia, nobre Senador Marcos Freire e caros colegas, preparado 
um trabalho muito modesto sobre essa reunião e feito uma ~montagem, apro
veitando alguns pareceres de cultos jornalistas da Imprensa de Brasília, e do 
meu Estado. o Ceará, justamente onde fazem eles referências bem plausíveis à 
problemática governamental esposada na reUnião da SUDENE, realizada no 
dia 3 do mês em curso. 

Permita Deus, que não fique apenas, como V. Ext. disse no seu discurso, 
errt promessas e em fantasias. · 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é o seguinte: 
Anunciada e por todos esperada, realizou-se sexta-feira última. na cida~ 

de do Recife, a reunião extraordinária da SUDENE, presidida por Sua Exce-
lência o Senhor Presidente da República, General João Baptista Figueiredo, e 

_ que contou com a presença de vârios Ministros de Estado, alêm dos Governa-
dores integrantes do Conselho Deliberativo do Órgão de Desenvolvimento 
do N ardeste. 

Como não poderia deixar de ser, o primeiro Magistrado da Nação, cien
te e consciente do drama vivido pela gente nordestina. ora acutilada pela es
tiagem, ora surpreendida com inundações, num verdadeiro paradoxo climáti
co, procurou o Presidente apresentar as proposições econômicas governa
mentais perante o Nordeste político e reafirmar a sua intenção de oferecer as 
mais amplas condições para ó desenvolvimento regional, fazendo-se neces· 
sário o levantamento meticuloso do atual quadro de desga~tes da ârea do 
semi-árido, com as racionais opções de auxílio e apoio a serem postas em práM 
tica pelo Governo Federal. 

Estas, são conhecidas e bem identificadas: perenização de rios. cons
trução de aÇUdes :PúbNcOs, perfuração de poços, barragens,' irrigação, Projeto 
Sertanejo, PÕLONOR!)ESTE, PROVALE, revisão da estrutura agrâria, fi. 
nanciamerito a jut-o's ao alcance do mini e médio lavrador, tudo isto e mais, 
aprofundar os estudos atmosfêricos com o MOCLIMA, e a regularização das 
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chuvas1 com o MODART, estes dois setores a cargo do Centro Técnico Ae
roespacial de São José dos Campos, de São Paulo, órgão até aqui, não obs
tante a deficiência de instrumental para um perfeito desempenho, tem previs
to a se,Iilência, não de secas, mas de invernos irregulares no Nordeste, como 
temos presenciado nos 3 últimos anos. 

Agora mesmo, chegamos a esta constatação: como seqUência a uma lon
ga estiagem, sobrevêm, de momento, uma quadra chuvosa com inundações 
que trazem na sua esteira prejuízos materiais e humailos. 

Com efeito, podemos afirmar~ que o elenco de medidas apontadas pelo 
Presidente Figueiredo configura as opções que permitirão o Nordeste à con
viver com i seca, o que já poderia ter acontecido, Ílão fosse a odioSa discrimi
nação, porque tem passado a regiâo riõrdestina. 

Mais uma vez, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se reacendem as nossas 
esperanças de permanente assistência ao flagelo das estiagens. 

Acreditamos piamente no patriótico desejo presidencial de favorecer 
aquela região problema, os meios para uma sobrevivência condigna que a ca
pacite ao pleno desenvolvimento de suas potencialidades. 

Pela segunda vez, o Chefe da Nação visita o Médio Setentrião-brasileiro, 
e o faz para testemunhar ucom alegria, a confiança com que sua brava gente, 
após dois anos seguidos de secas, retempera-as energias e se dedica ao plantio 
de suas lavouras, na esperança de novas e promissoras colheitas". A seguir 
sublinha: "Mas a alegria que hoje sinto não me impede de lamentar com 
grande pesar, às vidas sacrificadas e os danos materiais causados em várias 
regiões do Nordeste, pelas fortes chuvas de março". 

A pluviosidade nordestina, hã sempre se caracterizado por esses "des
temperas": ou 8 oU 8V! Por isto pensar-se em proteger as Populações ribeiri
nhas dos rios sem leitos, porque assoreados, lançam-se nas várzeas desenfrea
damente, inundando cidades, causando prejuízos quase irreparáveis. 

Impõe-se, como é natural, o barramento racional dos grandes e médios 
cursos dãgua, para que sejam contidas tais uextravagâncias", que tanto preju-
dicam a economia regional. -

Reconhecendo o Presidente, que as secas no N ardeste se constituem fe
nõmeino multisecular, estas continuarão ocorrendo, como uma fatalidade cli
mática, e confessa a sua convicção de que a vida-humana e a atividadC-produ
tiva no semi~ãrido do Nordeste, são viáveis. 

E destaca: "A grande vulnerabilidade do Nordeste semi-ârido a si
tuaçW::s Prolongadas de secas, pode ser vencida. Pode ser vencida, no plano de 
sua infra·estrutura produtiva, pela ampliação de várias formas de captação e 
uso das águas, quer de chuvas, quer superficiais, quer subterrâneas. Pode ser 
vencida no aspecto econômico, mediante a adaptação da agricultura às con
dições peculiares da ecologia regional, pelo uso disseminado e combinado de 
técnicas de produção simples, conhecidas, testadas. Pode ser vencida, na di
mensão social, pela elevação dos níveis de vida dos mais carentes: "os traba
lhadores rurais sem acesso à terra c:: os pequenos proprietários carentes, que 
constituem a parcela da população mais exposta aos efeitos da sec3H. 

Demonstrando perfeito conhecimentO da problemâ-tica nord~tina, 
sobretudo da vida subumana da maioria de sua população, tangida ora pela 
inclemência das secas, ora pelas inconseqUentes inundações, o Presidente Fi
gueiredo se deteve, de preferência, na apreciaÇão de como combater os efeitos 
das estiagens, acreditando Sua Excelência que nãO há uma solução e sim um 
conjunto de soluções que deverá ser perseguido com rigoroso esforço, dentro 
de uma ação coordenada, buscando uma gradativa adequação estrutural das 
condições de vida e de trabalho da vasta região do Poligono. 

Assim, dentro de uma perfeita concepção de como enfrentar a dificil si
tuação por que passa o Nordeste, relacionou o Presidente as providências que 
julga mais necessárias para imediata ação dos órgãos governamentais da 
ãrea, SUDENE e DNOCS:- I) ampliar e disseminar a captação de ãgua; 2) 
utilizá-la corretamente para o abastecimento e irrigação; 3) adaptar a tecno
logia agrícola à região; 4) reforçar a infra-estrutura eConômiCa regional; 5) 
garantir o atendimento às populações rurais maiS Careiites, proPorcionando
lhes acesso à terra, crédito, educação e saúde. 

Reconhece o Chefe da Nação que este elenco de providências não ofere
cerá efeitos imediatos, definindo-se, então, por medidas outras de resUltados 
mais próximos, que somadas as já em andamento, darão ao Nordeste e ao 
nordestino meios para Subsistirem à feracidade de uma natureza madrasta. 

E aponta o Presidente Figueiredo o desempenho de seu Governo visando 
a atual emergência: 

"I - Prosseguimento do atual programa de assistência às po
pulações e áreas atingidas pelas secas de 1980 e inícios de 1981, atê 
que se consolide o quadro atual de chuvas e as perspe<:tivas de safras 
regulares; 

II - Ação coordenada, sob a supervisão da SUDENE, com 
vistas à execução de estratégia que vise a soluções definitivas para a 

cOnvivência com as secas, compreendendo a captação e o uso da ã
gua, a adaptação agrícola e a produção de alimentos; 

III- Fortalecimento e reorientação, em 1981 e, com maior in
tensidade, em 1982-1985, dos programas especiais de desenvolvi
mento voltados para o semi-ãrido (Programa de Recursos Hídricos, 
Projeto Sertanejo, POLONORDESTE, Programa de Irrigação); 

IV - apresentação, pelos diversos Ministérios, di::: planos de 
aplicação que remanejem recursos, em 1981, para aplicação no 
semi-ãrido, especificando os programas e as fontes de recursos; 

V - Elaboração, pelos diversos Ministérios, de programação 
para r9-82-1985 que confiram ênfase ao _Nordeste semi-ârído, a fim 
de elevar, mediante ações de efeitos permanentes, o grau de resistên
cia regional às secas e atender, com ações de desenvolvimento so
cial, às camadas mais carentes da população urbana e rural." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Estão delineados os planos e programas a serem executados visando a 

melhoria de vida na sofrida região do Nordeste brasileiro. 
O G~neral João Figueir~do foi mais um- Pi:esidente da República a apor

tar por aquelas plagas, em momentos de angústia e sofrimento de tão brava 
gente. 

Há de acreditar-se na assertiva de um editorialista da imprensa brasileira 
que ••entre tantos momentos históricos de compromissos e promessas que o 
Nordeste assistiu, o de hoje- (referia-se ao __ da realização da Reuníão da SU
DENE, na 6•-feira que passou) - não pode ser considerado um evento a 
mais. Aí está o Governo convicto por insistêricia e por irrip'osição da realidade 
de que as populações nordestinas têm um crédito social com a Nação que pre
cisa ser urgentemente saldado, especialmente da parte rica e mais favorecida. 
Rica, inclusive, devido ao Nordeste''. 

É certo, e endos~amos as suas palavras, de _que o resgate da dívida social 
da Nação para com o M-éd.IO-SeteOtrião, não poderá ficar a cargo de um só 
Gáverno. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que o Nordeste anseia, é exata
mente que na presente Administração do -Excelentíssimo Senhor Presidente 
João FigueiredO, bo-ã parcela dessa dívida altamente gravosa aos interesses 
nordestinos, seja de pronto amortizada. 

Sente-se crescer na alma nordestina a confiança no desempenho das tare
fas governamentais, visando prodigalizar, no menor espaço de tempo possí
vel, um status económico e social à região do Polígono, dando-lhe condições 
de figurar em plano de igualdade entre as mais desenvolvidas do País. 

Condições não lhe faltam para alcançar este desiderato, desde que não 
minguem, como no passado, os recursos para a agroindústria, pecuária e ex
ploração mineral, sobresaindo-se o petróleo, urânio, ferro, cobre e outros mi
nerais fartamente entranhados no sub~solo nordestino. 

Dêem um ponto de apoio financeiro à gente do Nordeste que ela, em tro
ca, dará, ao Brasil uma alentada parcela de recursos para desafogo do Tesou
ro Nacional. 

Desenvolvam as potencialidades nordestinas, para que sua gente experi
mente, tambêm, a bem-aventurança e a felicidade dos que habitam as regiões 
Centro e Meridional do País. 

Assim procedendo, teremos uma Pátria una, próspera e feliz. 
Sr. Presidente, já havia eu feito este modesto pronunciamento, quando 

recebi, do meu Estado, xerox do discurso pronunciado por S. Ex• o Senhor 
Governador dO Estado, CorOnel Virgílio Távora, na reunião extraordinária 
da SUDENE, que naquela ocasião falava pelos Governadores do Nordeste. 
Anotei, Sr. Presidente, algumas linhas do pronunciamento do Governador do 
meu Estado\ quando ele diz: 

O Nordeste tem pressa em desatar-se da sujeição a esse passa
do, superando num ato de afírmação política as limitações ao seu 
desenvolvjmento, prqduzida: por condições ecológicas desfavorá
veis. A hora não é de frases ou de ilusões retóricas ou de perplexida
de contemplativa, mas de ação coordenada e inteligente dirigida à 
essência do prob~e_ma, que ~ão pertence apenas à região mas a todo 
o país. Deve o Poder Federal compenetrar-se quanto antes de que 
hã no Nordeste um problema nacional e a presença de Vossa Exce
lência é o melhor atestado desta verdade. Aqui se encrava um dos 
mais vastos bolsões de pobreza do Continente e uma Nação que ora 
caminha a -passoS I-ápidos para nova estrutura da riqueza e progres
so, não poderá conservar-se próspera e florescente se houver uma 
parte enferma e ferida no seu organismo: se 35 milhões de nordesti
nos ficareiri l inargem dessa comunhão de crescimento e poder. 

A SUDENE, Sr. Presidente, superiormente dirigida por este 
nordestino de escol, Walfrido Salmito, resumo mais de vinte anos de 
experiêncià e trabalho, esforço e- reflexão, luta e tenacidade, mas 
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tamb~m anseios que não se concretizaram nas dimensões otimistas 
de seus fundadores. J;: de assinalar porE:m que graças a essa corpo
ração desenvolvimentista, além da industrialização que já se afirma 
de forma definitiva, fez o maior ácervo iQfomfativo da região, cm 
bases estatísticas c científicas de extremo rigor, com que se pode de
mostrar ser o Nordeste dotado de recursos tanto renováveis, como 
não renováveis. 

Uma das verdades decorrentes dos estudos cfctuados ~a de que 
a geografia não tolhe a execução de programas consideráveis de 
infra-estrutura básica. Abrangendo um vasto espaço semi-árido. 
nem por isso deixa a ârca de prestar-se a uma utilização cconômica 
positiva, se for tratada de forma conveniente e adequada. Faz parte 
do merecimento da SUDENE, da justificação histórica de seus fins, 
o haver recriado um perfil de otimismo ·acerca da economia viâvcl 
do Nordeste, consentindo assim. a fixação de uma politica de apoio 
assentada em termos, realistas e seguros. A projeção de víabílídade 
está contida em "uma politica -de desenvolvimento econômico para 
o Nordeste", elaborada pelo Grupo de Trabalho para o Desenvolvi
mento do Nordeste- GTDN c nas conclusões da Comissão Coor
denadora de Estudos do Nordeste- COCENE, no âmbito do Con, 
gresso. 

O Nordeste é, portanto, viâvel. Nesse sentido, afigura-se .. nos 
que três grandes decisões do Governo fede~al, de muito, contribui
riam ao efetivo início de nova era para a região: 

Primeiro - Toda medida tomada na órbita federal no setor 
econômico ou no social_ deverá $er antes precedida de um exame de 
sua repercussão na área para adoção das necessárias ressalvas, cor
reçõcs e ajustamentos. 

Segundo- Durante o espaço mínimo de 10 anos, investir-se-ã 
de forma maciça no Nordeste, proporcionalmente ao peso de sua 
população, ou seja, 30% dos investimentos nacionais. Tudo isso me-_ 
diante dispositivo a ser consolid_ado em nossa Carta Magna. 
Terceiro- Tratamento diferericiadó nesta fase, no tocante às politi
cas financeiras concedidas pela União, que se traduza em uma dife
rença de taxa no mínimo de 15%, sempre a favor da Região. 

Assim, é convicção nossa de que o Governo fed~ral deverá pro
mover e consolidar na área substanciais investimentos de alto poder 
germinativo, como por exemplo, o Complexo Petroquimico da Ca
maçari e a conseqUente implantação do Pólo da Quimica FINA, na 
Bahia; o Terminal Portuário e a implantação da Unidade de Barri
lha, cm Sergipe; o Pólo Cloro-Álcool-Quimico, em Alagoas; o Com
plexo Industrial Portuârio da SUAPE, aqui em Pernambuco; o Pólo 
Têxtil Integrado, na Panliba; o Complexo Químico-Metalúrgico, no 
Rio Grande do Norte; o III Pólo Industrial do Nordeste e o Com
plexo Uranífero, no Ceará; o Programa de Valorização do Vale do 
Parnaíba, no Piaui; o Complexo Industriai-Portuârio de ltaqui, no 
Maranhão, e o de Ligas EspeCiais, ao Norte de Minas Gerais. 

O Nordeste, Presidente, que tanto contribui para a existência e 
a maturação do grande Pólo de Desenvolvimento do Centro-Sul do 
País, reconheço que muito jâ recebeu - máxime nos momentos de 
crise - mas não na medida de suas reais necessidades. 

Este, Sr. Presidente, foi o pronunciamento de S. Ex• o Sr. Governador 
Virgflio Tâvora, na reunião cxtraoi'diriãrta da SUD_ENE, quando falava em 
nome dos seus colegas componentes do Conselho Deliberativo daquele ór
gão, ou seja, os Governadores dos Estados ali presentes. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) ...,. Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMlR PINTO (PDS- CE)- Pois não, com o maior prazer. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - No~bre Senador Almir Pinto, V. Ex• 
ao ler, hoje, esse discurso do Governador Virgflio Tâvora traz ao debate um 
dos aspectos mais importantes na· chamada redenção do Nordeste, que é jus
tamente o exame, a exploração e os projetas de desenvolvimento econômico 
que visam o subsolo da região. Sabe V. Ex• que hã um princípio geral de Geo
logia de que nas regiões onde hã menos precipitação, há maior possibilidade 
de depósito de minérios. Então, o Nordeste- e jã está provado, através da 
pesquisa feita pela geologia da PETROBRÁS c de outros setores do Departa
mento Nacional de Produção Minerai - pode ser o grande produtor de mi
nério do Brasil. E V. Ex• disse aí muito bem, quando falou no complexo pe
troquímica da Bahia, por exemplo, em que se exploram os derivados do pe
tróleo; em Sergipe, com o terminai portuário e- as unidades de amónia e uréia 
e o aproveitamento dos seus recursos minerais de potássio e enxofre; quando 
V. Exf fala tambêm no pólo de urânio do Ceará, saiba V. Ex• que o Cearã 
tem. hoje, a maior jazida de urânio do Brasil e_ uma das maiores do mundo. 

Foi graças à ocorrêncía do urânio no Cearâ que se assegurou o projeto nuR 
clear brasileiro. porque lã estão as reservas que dão, pelo menos, para trinta 
anos de uso dos trinta reatares do Brasil. Vê V. Ex• o pólo salinciro do Rio 
Grande do Norte. o Complexo SUAPE de Pernambuco e tantos outros, que 
mostram, primeiro, que a seca não é um problema do Nordeste; ele tem real
mente um problema de estrutura e de viabilidade de projetes que podem ser 
feitos e a seca passa a ser um subproduto a degradar a economia regional, 
mas nunca com o fatalismo e o cataclisma atual que, a cada instante em que 
hâ uma ii-regularidade climatérica, a região, por falta de acumulação de capi~ 
tal, pela pobreza regional, se entrega ao flagelo. De modo que o discurso do 
Senador Vifgflio Távora tem muita objetividade, razão pela qual com ele e 
com V. Ex• eu me congratulo, porque os homens públicos) do Brasil1 vão ver 
que o problema ·do Nordeste é mais um problema brasileiro do que um 
problema daqueles que residem na região. Se todos nós somarmos n__a explo
ração e execução desses projetas, o Nordeste, sem dúvida <!lguma, vai ser uma 
das regiões mais importantes da economia brasileira. 

O SR. ALMJR PINTO (PDS- CE) -Agradeço o oportuno aparte de 
V. Ex• Não sei se meus nobres Pares têm na lembrança, porque desta tribuna 
já fiz um ou dois pronunciamentOs falando inclusive sobre a problemãtíca da 
-seca, e quase que dizia ísto-. que;-na veraade, eram subproblemas ou uns sub
produtos, porque o que se devia explorar era a vocação mineral do Nordeste. 

Quero dizer a V. Exf que o Ceará deve muito ao atual Ministro César 
Cais, quando este foi Governador do Estado. S. Ex•. quando assumiu o Go
verno do Estado, encontrou apenas duas ou três prospecções de mínéi'ios, e 
quando deixou o Governo já o Ceará cOntàVa com 103 a 104 prospecções: de 
manganês, de ferro, de cobre e de ouro. Finalmente, o Governador César 
Cais, atual Ministro, fez um bom trabalho, neste setor, riqueza natural do 
Nordeste. Quando exercia eu a __ Presidência da ARENA no Ceará e da As
sembléia Legislativa, durante parte do governo Cêsar Cals, S. Ex• sempre me 
confidenciava: "'Almir nós temoS que expTorar essa vocação mineral do Cearã 
e do Nordeste." E olhe lã, Sergipe está-com O seu Petr6Teo; A lagoas com o seu 
petróleo, Rio Grande do Norte com o seu petróleo, e o CearA também r com o 
seu petróleo. O urânio, ·o cobre, o sal-gema, pois bem, tudo iss_o como bem 
diz V. Ex' --pode ser em~ora o n_os~o amigo e companheiro, o colega Sena· 
dor Nilo Coelho, não goste da pafavra redenÇão- mas isso tudo vem trazer 
um grande apoio finãnceíro, a COfubalida economia da nossa região, que, se 
bem trabalhada, teremos um saldo altamente positivo. Espero amanhã ocu~ 
par uma pequena parte do expediente, para falar sobre o trabalho que vem o 
mercado do Ceará execUtando para o aproveitamento das reservas minerais 
do Estado. Ele vê, como viu o Ministro César CalS, que teremos de deixar as 
lamúrias da Seca; e encará-la -por outro prisma, como diz V. Ex• Devemos sim 
nos aparelhar para ehfrentá-la, c_om recursos buscados com a exploração dos 
nossos minerais, e com esta receita enfrentarmos aS calainidades que quase 
esterilizam o N ardeste. 

Por conseguinte, devemos inudar essa idéia de que o nordestino nasce na 
esperança e morre na caridade. Temos que mudar, por inteiro 1 esse entendi
mento, essa filosofia de vida. Somos um povo que, na verdade, tem criativida
de e muito poderemos fazer, porque, como jã tenho dito, não nos faltarâ en
genho nem arte. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMlR PINTO (PDS - CE) - Concedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - Outra ilusão que se tem mantido 
através dos debates _no Congresso ê de querer a toda prova, a cada instante, 
pedir recursos hídricos para a solução do problema agrícola e pecuário da re
gião. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- E V. Ex• fala com a autoridade 
de agr-ônomo que ê. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE) -O Nordeste não tem vocação para 
agricultura temporária nem deve eXercê-la; quem deve fazer agricultura tem
porãria no Brasil é o Paraná, porque sozinho abastece o Brasil e ainda pode 
exportar. O Nordeste tem que se dedicar àquelas atividades que a sua econo
mia permite, que seus minerais. a sua potencialidade natural permite. O Nor
deste tem que fazer agricultura permanente que resista à seca. Tudo isto está 
na literatura: a técnica da agronomia das regiões semi-ãridas; só se deve plan
tar no Nordeste aquilo que resiste à seca. Estas agriculturas temporârias, que 
são feitas à mercê de índices de pluviosidade, em que é preciso que haja queda 
de chuva na hora da floração, isto é, para regiões que têm regimes hídricos 
normais. Somos uma região excepcional que deve ter um tratamento excep
cional, e assim que foi feito no Oeste dos Estados Unidos, assim tem sido fei
to em todas as regiões secas, como nas regiões úmidas não são possíveis deter~ 
minados tipos de agriculturas, nas regiões secas também não devem. De 
modo que é Uma insistência seCular que deve ser tirada do meio cultural e dos 
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objetivos da região, e f3zermos daquela regiã~ tiin grande projeto todo ele 
fincado na nossa potencialidade natural, dos nossos recursos naturais que são 
imensos. Somos a região, no Brasil, detentora das grandes jazidas de petróleo 
e de outros minerais, como urânio, que não estão ~endo eii)-lorados como de~ 
veriam ser. Ainda, hoje, o· Senador Lourival BaptiSta comUnica à Casa, por 
exemplo, jã a montagem, em Sergipe, de uma planta de gasolina natural. Sabe 
V. Ex• o que isso significa para o Brasil e para o meu Estado? Só no meu Esta
do gera mais de 1.000 empregos diretos e indiretos e pata o Brasil a emanci
pação em um setor em que temos feito importação. De !nodo que me contra
tulo, mais uma vez, com V. Ex• pelo debate que traz a um problema que deve 
ser equacionado, não só pelos nordestinos mas por todos os bra~ileir()S, para 
que se faça o grande projeto do Nordeste, que ainda não foi feito. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)..:... Estou agradecendo a V. Ex• pela 
sua brilhante intervenção porque, na verdade, eu prestei bem atenção ao fato 
de que as pequenas culturas de subsistência, no Nordeste, na realidade, não 
poderão ficar à mercê do dia da chuva. Nós teremos que ter as âguas superfi
ciais, quando nada para a irrigação e atender a necessidade da vida animal e 
humana. Nobre Senador, com-qua-s-e-três anos de estiagem, o lençol freático 
baixou muito e não- havia âgua. Cavava-se- Urri pOço," um Cacimbão e n-ão se 
encontrava o precioso líquido. Os carros-piPas, buscando água a 100, 200 
quilôtros de distância. Aquela água horrorosa, não sei como não se instalou 
no Nordeste uma epidemia de febre tif6ide, porque eu vi as roupas lavadas 
pelas águas trazidas por aqueles carros-pipas, todas amareladas; enfim, uma 
água horrorosa! Mas o organismo do nordestino é muitO resistente e a tudo 
isso resistiu. Graças a Deus está aí a eh uva e estou sabendo que o Açude Orós 
está sangrando com um lâmína de dois metros e dez centímetros. Temos á
gua, por conseguinte, para beber durante um ou dois-anos de estiagem. Ago
ra, é pena que os rios ainda não estejam todos, como deviam estar, barrados, 
para termos bastante água de superfície. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Ouço o nobre Senador Jutahy 
Magalhães. ~ 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Nobre Senador Almir Pinto, 
acredito que dentro do pensamento do nobre Senador Passos Pôrto, eu pode
ria lembrar que os_ nossos avós, bisavós ou tatarav6s, inicialmente pensaram 
no Nordeste como uma zona industrializada, deixando a parte agricultável 
para o Sul do Pais. Posteriormente é que houve a inversão dos fatores, fazen
do com que a industrialização se fixasse mais riO Sul do Brasil. Agora, consi
dero, como V. Ex•, que nós temos que aproVeitar~ em grande escala, todo 
aquele índice pluviométricO qUe nós ilinda temos no Nordes-te~ 

O SR. ALM!R PINTO (PDS - CE) - Perfeito. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- V. Ex• fala nesse lâmina d'água 
que está, hoje, extravasando o OróS; e é uma tâinína d'água que nós estamos 
perdendo no oceano s-em utilização, por falta de recursos, de aplicação e até 
de pequenas obras como, por exemplo, os barreiros, que serviriam para irri
gação de pequenas propriedades de 5 hectaCes·, que, se fossem disseminados 
pelo Nordeste, essa área seria bastante grande. Então, nós temos, também, a 
possibilidade de aproveitamento do Nordeste para a agricultura e, pensando 
bem, também na parte da industrialização, que era o nosso primeiro índice, 
que os nossos avós desejavam para nós, a ii1du-sfrialização do Norde"ste. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS~ CE)- Agradeço o aparte de V. Ex• 
Nós do Nordeste, principalmente no Cearã, os nossos pecuaristas 

avançam muito e chegam a fazer uma linhagem de gado lei tiro de alta valia. 

Nunca esqueci de um artigo, que certa feita foi publicado na última pági
na de O Cruzeiro, de autoria de Rachel de Queiroz; cearense de Quixadá, em 
que ela dizia que o nordestino -cela falava assim- deveria acabar com essa 
mania tola de querer fazer uma pecuãria de alta linhagem, porque o clima do 
Ceará não era lã muito confiáVel para uma criilção desse porte. O que se .deve
ria fazer, rio mãxfmo, era a cria-ção do gado, no mínimo, pé-duro e no rriâxi~ 
mo, mestiço, e nunca uma percuária de alta linhagem. Tanto é assim que an
tes- dois ou três âias- de São Pedro lembrar-se de abrir as torneiras para o 
Ceará, eu era procurando pelo" Governador ·dê ROraiina. Ele me telefonou 
porque estava sabendo que os pecuarístas cearenses estavam em grandes difi
culdades, e querendo transpotar grande parte do gado para o Parã, para onde 
fosse, porque o próprio Maranhão estava em dificuldade. Então, ele me per~ 
guntou se eu não tinha algum relacionamento no Cearã. Respondi-lhe: "Te
nho! inclusive com o Presidente ao SibdicatO Leiteiro, lá do Ceará". Dizia
me o Governador: "ouvi falar que os criadores do seu Estato estão procuran
do salvar o gado e querem até um financimento do Governo federal para 
transportar esse gado para outras regiões. Ora, Senador, ponha-me, por fine~ 
za em Jigação com esse Presidente do sindicato Já do Ceará, que eu disponho 

de uma verba "X" para a compra de gado." Eu preferia financiar o transpor
te do rebanho de Belém para Roraima com essa verba que eu tenho e o Go
verno financiaria o transporte até Belém. Enquanto Rondônia tem a mata, 
nós temos o pasto, dizia-me o Goverriaâor de Roraima 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Pois rião, terei prazer em ouvir o 
nobre Senador Alberto Silva. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Senador Almir Pinto, vinha escutando 
o discurso de V. Ex•, inclusive a transcrição do discurso do nobre Governa
dor Virgílio Távora a respeito dos últimos acontecimentos, no Nordeste, e do 
qUe recebemos, das promessas do Presidente, e da realidade que o Presidente 
levou para lã. Mas fico surpreendido hoje, já que temos aqui vários çompa
nheiros do Nordeste, com o artigo assinado pelo Sr. Roberto Martins, na Fo
lha de S. Paulo, hoje, sob o seguinte título: .. A Fantasia Nordestina". E, entre 
outras apreciações de que não existe regionalismo, não existe problema no 
N ardeste, anotei esta passagem para o conhecimento dos nossos companhei
ros e o meu protesto: 

Em outras palavras: não hã por que falar em -~nterresses nordes
tinos, desde que es.ses não existem. O que há são Ínteresses de setores 
sociais determinados, e são esses interesses que "falam" e que .. decí~ 
dem" pela Região. 

Aí faz uma apreciação de sociólogos que estão analisando o problema e 
conclui dizendo que esSa história de problemas nordestinos, ou de interesse 
nordestino não existe e compara esta Coisa cOm ·um livro bastante conhecido, 
de Joaquim Cardoso, O Coronel de Macambira. Quem não conhece? Em que, 
em certas passagens, diz assim: 

Fazer como Mateus de "O CorOnel de Macambira", do Joa~ 
quim Cardozo: "Neste momento Mateus tira por trás a máscara do 
produtor. 

"Todos- O_ quê? _O coronel Nonô de Macambira! 
"Não refeitos, .ainda, da surpresa, Catirina tira a máscara do 

economista. 
.. Todos - O.h! Mas é seu Nezinho da Coletoria!" 

Enfim um sociólogo. Esse homem parece que é professor de Sociologia 
de Pernambuco, e trata o problema do interesse nordestinO como não existin
do. S. S!- tenta diier que o que existe lásão loteresses de grupos sociais anta
gónicos, e que tentam puxar cada um a brasa para o seu lado. Inclusive hã 
uma passagem em qUe ele diz .. estilhaçando recursos" e não sei mais o que. 
Quero deixar o meu protesto e congratular-me com V. Ex' pelo discurso que 
faz nesta_ tarde,_e dizer- como seu companheiro, no ano passado, naquela 
viagem nossa ao Nordeste sofrido - qUe -co-ncordo com o Governador 
Virgílio Távora, quã.ndo diz que o Nordeste é viável, desde que dentro dessa 
colocação feita pelos nobres Senadores Passo Pôrto e Jutahy Maghalhães, e 
por V. Ex• que hoje discursa nesta tarde. Há possibilidades. Há uma agricul
tura permanente, esta preconizada pelo nobre Senador Pa~sos Pôrto, aquilo 
que pode resistir à seca, e o aproveitamento dos recursos hídricos já acumula~ 
dos, que totalizando a expressiva soma de dez a doze bilhões de metros cúbi~ 
cos armazenados, cujo perímetro molhado desses açudes representa urna ârea 
extremamente apropriada para se colocar, lá, quase que toda a população 
nõrdestina, plantando realmente, por exemplo, os gêneros de consumo ime
diatO, como o feijão e o milho, simplesmente na vazante do açude, desde o 
momento em que as águas começam a baixar. V. Ex• conhece bem e sabe que 
naquelas várzeas do açude se pode plantar feijão o ano in(eiro. E na época 
das chamadas chuvas, se não chover, o açude continua com a vazante, e se 
chover, como acontece agora, se pode plantar o feijão, independente daquela 
agricultura pennanente de tantas e tantas oleaginosas que podem ser planta
das no Nordeste, como o amendoim e a soja do Nordeste, que poderiam ser 
plantadas com o mínimo de pluviosidade r'equeirido por elaS. Quero acrescen
tar isso com o meu protesto, e os meus cUmprimentos ao aircurso de V. Ex• 
nesta tarde. 

O SR. ALM!R PINTO (PDS- CE)- Nobre Senador Alberto Silva, 
endOS-sõ- e estoi.r soÜdáriO com o protesto de v. Ex• 

Só tem um caminho a seguir, ver se o nobre Senador Nilo Coelho aceita 
a designação de ser o conselheiro Sociólogo_ pernambucano Roberto Martins. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR, ALMIR PINTO (PDS- CE)- Concedo o aparte ao nobre Se
nador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- V. Ex•Iembou a grande Rachel 
de_ Queiroz, fazend_o com que eu me recofdassC de certa crítica que fez à falta 
de continuidade de atenção ao Nordeste, que só é olhado praticamente nas 
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horas de emergêncla da seca. Ela sugere que os Presidentes da República de
veriam, a exemplo do que os atletas fazem com a tocha olímpica, realizar as 
obras necessãrías para o Nordeste, no seu governo, e entregâ-las aos seus su
cessores que dariam prosseguimento as-mesfiülS~ Rachel de Queiroz tambêm 
faz uma imagem curiosa. Diz ela: Imagine se estivêssemos na Holanda onde 
são necessárias obras de diques para que aquele país não seja submerso pelo 
mar. E completa: Se o Nordeste fosse igual a Holanda, coitadinhos dos nor
destinos, estariain todos afogados a essa hora. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS -_CE)- li verdade. 
Sr. Presidente, ao encerrar minhas palavras e tendo lido alguns trechos 

do discurso pronunciado pelo Govenador Virgílio Tãvora, na reunião ex
traordinâria da SUDENE, pediria que não só os trechos que eu li constassem 
nos Anais mas todo o discurso de S. Ex•, porque é um documento de um Go
vernador que falou em nome de toda a Representação do Nordeste e por isso 
deve ficar para a história, nos Anais do Senado Federal. (Muito bem! Pal
mas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ALMIR PINTO 
EM SEU DISCURSO: 

PRONUNCIAMENTO DO GOVERNADOR VIRG!LIO TÃVORA, 
NA REUNIÃO EXTRAORDINÃRIA DO CÚNSELHO DELIBERA TI· 
VO DA SUDENE 
DATA: 3-4-81 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República - João Figueiredo 
Exmos. Srs. Ministros de Estado 
Exmo. Sr. Líder da Maioria do SenadO Federal - Senador Nilo Coelho 
Exmos. Srs. GovermidOri:is 
Sr. Superintendente da SUDENE 
Srs. Membros do Conselho Deliberativo da SUDENE 
Meus Senhores e minhas Senhoras 

Para nós-é altamente honroso falar em nome dos Governadores do Nor
deste neste momento histórico em que a-presença, mais urila Vez, Senhor Pre
sidente João Figueiredo, da Vossa Excelência à reunião deste Conselho cons
titui o inequívoco testemunho de que o Governo Federal não está indiferente 
aos cruciais problemas desta região. 

Em dois an-os à frente dos destinos do País, V. Ex• sempre manifestou 
acentuado interesse pela solução da crise do Nordeste, acompanhando de 
perto, com a tos de confortadora solidariedade, o drama de sUas populações, 
ainda há pouco ameaç,adas do flagelo da fome e da migração forçada, por 
obra de dois anos de estiagens. 

Prova ilicOntestâvel do zelo de V. Ex• e~ co~duzir as medidas assisten
ciais e reparadoras a ConseqüênciaS permanentes e possivelmente definitivas 
têm o-la como que antecipada na atitude de V. Ex• ao eleger este plenário para 
dirigir, daquf, ao povo nordestino, a merisagem de uma nova política, conde
nada em diretrízes resultantes dos elementos informativos pessoais e do diálo
go travado no recinto da instituição maiS cara às esperanças, tantas vezes ma
logradas, do homem do Nordeste. 

Ao prestigiar a SUDENE com a honra desta visita, V. Ex• vem patentear 
à Nação o empenho de seu Governo em fazer desse órgão o inStrumento cen
tralizador de políticas que concretizem a profundidade de um pensamento 
voltado para todos os ângulos da questão nordestina. Com efeito, esta casa 
simboliza, desde que a levantamos, o anseio de desenvolvimento, a confiança 
na potencialidade dos recursos regionais, a crença do homem, na autoridade, 
na técnica e na ciência, portadores de soluções--libertadoras para os erros e o 
atraso acumulados effi épocas de estagnação ou decadência lenta e renitente, 
visível numa economia até ontem supostamente fadada ao mais atroz subde
senvolvimento. 

O Nordeste tem pressa em desatar-se da sujeição a esse passado, supe
rando num ato de afirmação política as limitações ao seu desenvolvimento, 
produzidas por condições ecológicas desfavoráveis. A hora não é de frases ou 
de ilusões retóricas ou de perplexidade comtemplativo, mas de ação coorde
nada e inteligente dir'igida à essência do problema, que não pertence apenas à 
região mas a todo o País. Deve o Poder Federal compenetra-se quanto antes 
de que hã no Nordeste um problema nacional e a presença de V. Ex• é o me
lhor atestado desta verdade. Aqui se encrava um dos mais vastos bolsões de 
pobreza do Continente e uma Nação, que ora caminha a passos rápidos para 
nova estrutura de riqueza e progresso, não poderá conservar-se próspera e fo
rescente se houver llma parte enferma e fi:rida no seu organismo: se 35 mi
lhões de nordestinos ficarem à margem dessa comunhão de crescimento e po
der. 

A SUDENE, Senhor Presidente, superiormente dirigída por este nordes
tino deescol. Walfrido Salinito, resume mais de vinte anos de experiência e 
trabalho, esforço e reflexão, luta e tenacídade, mas também anseios que não 

se concretizaram nas dimensões otirnistas de seus fundadores. ~ de assinalar 
porém que graças a essa corporação desenvolvimentista, além da industriali
zação que já se afirma de forma definitiva, fez o maior acervo informativo da 
região, em bases estatísticas e científicas de extremo rigor, com que se pôde 
demonstrar ser o Nordeste dotado de recursos tanto renováveis, como não re
nováveis. 

Uma das verdades decorrentes dos estudos efetuados ê a de que a geo 
grafia não tolhe a execução de programas consideráveis de infr3.-estrutura bâ
siça. Abrangendo um vasto espaço semi-ârido, nem por isso deixa a ârea de 
prestar-se a uma utilizaÇão económica positiva, se for tratada de forma con
veniente e adequada. Faz parte do merecimento da SUDENE da justificação 
histórica de seus fins, o haver recriado um perfil de otimismo acerca da eco
nomia viável do Nordeste, consentindo assim a flxação de uma política de 
apoio assentada em termos realistas e .;eguros. A projeção de viabilidade estã 
contida em "uma política de desenvolvimento económico para o Nordeste", 
elaborada pelo Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste
GTDN e nas contusões da Comissão Coordenadora de Estudos do Nordeste 
- COCENE no âmbito do Congresso. 

O Nordeste é, portanto, viável. Nesse sentido, afigura-se-nos que três 
grandes decisões do Governq Federal de muito, contribuiriam ao efetivo iní
cio de nova era para a região: 

Primeiro- Toda medida tomada na órbita federal no setor econômiCo 
ou no social deverá ser antes precedida de um exame de sua repercussão na 
área para adoção das necessárias ressalvas, correções e ajustamentos. 

Segundo- Durante o espaÇO mínimo de 10 anos, investir-se-á de forma 
maciça no Nordeste, proporcionalmente ao peso de sua população, ou seja, 
30% dos investíinentos riacionais. Tudo isso mediante dispositivo a ser censo.:. 
lidado em nossa Carta Magna. 

Terceiro - Tratamento diferenciado nesta fase, no tocante as políticas 
financeiras concedidas pela Uníão, que se traduza em uma diferença de taxa, 
no mínimo de 15% sempre a favor da Região. 

Assim, é convicção nossa de que o Governo Federal deverá promover e 
consolidar na área substanciais investimentos de alto poder germinativo, co
mo, por exemplo, o Complexo Petroquímica de Camaçari e a conseqliênte 
implantação do Pólo da Química FINA, na Bahia: o Terminal Portuário e a 
implantação da Unidade de Barrilha, em Sergipe; o Pólo Cloro-Álcool
Químico, em Alagoas; o Complexo Industrial da SUAPE, aqui em Pernam
buco: o Pólo Têxtil Integrado, na Paraíba; o Complexo Químico
Metalúrgico,-no Rio Grande do Norte; o III Pólo Industrial do Nordeste e o 
Complexo Uranífero, no Ceará; o Programa de Valorização do Vale do Par
naíba, no Piauí; o Complexo Industriai-Portuãrio de Itaqui, no Maranhão, e 
o de Ligas Especiais, ao Norte de Minas Gerais. 

O Nordeste, Presidente, que tanto contribuiu para a existência e a matu
ração do grande Pólo de Desenvolvimento do Centro-Sul do País, reconhece 
que muito jâ reCebeu - máxime nos momentos de crise- mas não na medi
da de suas reais necessídades. 

Duas constatações básicas saltam doS olhos: - a primeira é que, se o 
N ardeste mudou e cresceu, o País cresceu mais rapidamente ainda, de tal 
modo que se exacerbaram as disparidades, nomeadamente com relação ao 
Centro-Sul, transformando-nos, repetimos, num imenso ~·bolsão de pobre~ 
za''. A gravidade da situação pode ser aferida através de sua expressão demo
gráfica: somos hoje 35 m-ilhões de brasileiros, ou seja, 1/3 da população na
cional; e segunda é que ainda somos- e é doloroso repiti-lo- uma região 
vulnerável as vicissitudes climâtícas. 

Ressalte-se, por outro lado, que os efeitos da seca repercutem, da forma 
bem distinta, nas várias unidades do Polígono, uma vez que os Estados me
nos desenvolvidos, da ãrea sujeita ao flagelo, são os mais afetados em razão 
de não possuírem uma estrutura produtiva diversificada, sofrendo as Empre
sas de suas Capitais e priilcipaiS -Cidades por este motivo, mais acentuadamen
te, exigindo __ do_ Poder Público um tratamento especial. 

Diante da atitude de V. Ex•. Senhor Presidente João Figueiredo, e da vi
gorosa atuação do Ministro Andreazza, chegou o momento- escusado nos 
seja repeti-lo - de fazermos reflexão ampla e realista sobre todo o programa 
de trabalho do poder nacional no Nordeste, tanto em sua fase de concepção e 
elaboração quanto na de execução. 

Não será demais acentuar que não é hoje o reconhecimento da fragilida
de desta Região, que avulta por sua extensão e sua problemática. Sob pena de 
gravfssimas conseqüências, as atenções da União devem convegir para o Nor
deste,- principalmente nos dias de hoje, após dois anos de sofrimentos irrepa
ráveis, unicamente amenizados pela destemida e oportuna ação de V. Ex•, da 
SEPLAN, do MlNTER e da SUDENE. Referimo-nos poís à zona semi-árída 
que-,--não fora este apofo e a liberaçâo corréta do recursos, ministrados à hora 
exata, estaria transformada, quem sabe, nu;rn verdadeiro deserto. Inexplica-
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velmente, tal fato, pela eficácia das providências, muito poucO foi reconheci
do pelo resto do País, mesmo à vista da gravidade do problema. 

Estes dois anos, Senhor Presidente, levaram-nos cada· vez mais à con
vicção da imperibslrtieCes-sidade da mudança do perfil da economia dos Esta~ 
dos nordestinos, principalmente daqueles que têm seus territórios, em sua 
quase totalidade, sujeitos à seca. 

Os sofriinCntos neste período de seca, e ante a perspectiva de um terceiro 
ano de longa estiagem, fizeram com que os respOnSáveis maiores- da região 
sentissem ser um contraste, verdadeiro suicídio, a dependência desta econo
mia, em tão grande escala, das oscilações climáticas. 

Explicitamos: -Somos favoráveis à expansão da Agropecuária, em ba
ses mais racioilais; mas nos batemos, também, nós os Nordestinos, por uma 
economia que nos torna muito menOs dependentes das chuvas, mediante o 
desenvolvimento paralelo de outras atividades, formando um cC?njunto har
mônico. 

O que pede esta área, além de ingente esfOrço para sua industrialização, 
inclusive aumento das atividades minerais, é o desenvolvimento de progra
mas no Setor Agropecuário qUe favoreçam a irrigação privada. ExeqUível em 
larga escala nas bacias dos grandes açudes e dos rios perenes ou perenizados 
pela ação do MINTER (por exemplo, São Francisco, Paramirim, Jacuípe e 
Contas, na Bahia; Pajeú, Brígida e Pontal, em Pernambuco; Paraíba, Peixe e 
Espinharas, na Paraíba; Potengi e Açu - futuramente- no Rio Grande do 
Norte; Parnaíba, Gurguéia, e Guaribas, no Piauí; Gorujuba, em Minas; Ja
guaribe, Banabuiú, Coraú e Acaraú, no Ceará). mercê de eletrificação rural 
de suas margens e contornos e da criação de pontos dâgua, máximo de cacim
bões, poços profundos, pequenos e médios açudes construídos em coope
ração, estes últimos, graças a concentração sigriificativa de recursos no Proje
to Sertanejo e o Programa de Recursos Hídricos, principalmente fora das ba~ 
cias citadas. 

Um ponto que submetemos à reflexão de V. Ex•, Senhor Presidente: as 
obras deveriam ser atacas, com todo vigor, nesta e nos próximos anos, haja 
ou não inverno, com montantes símiles àqueles que seriam despendidos se ti
vesse o Governo de enfrentar uma seca. Os benefícios decorrentes de tal pro
vidência dispensam- ri:iaioi aestaque. 

Ao invéS de todas as vezes que se abater o flagelo sobre a região, gastar o 
País sornas cujo crescimento se dá em i"errriOs-geOmétricos, muito mais barato 
e eficaZ seria o procedimento ora preconizado, O qual permhe seja criada real
mente uma infra-estrutura apta a colocar e fazer a economia, tanto quanto 
possível, desvinculada das flutuações climáticas. Tornar-se-ia a área auto
suficiente por mais áspera e violenta que fosse a estiagem. 

Consinta-nos-asseverar: consideramos erro, de mais de século, o Gover
no Federal só alocar recursos substanciais à zona semi-árida nos momentos 
de crise: 

Formar uma consciência nacional volvida ·para este problema ê tarefa de 
salvação pátria e, por conseguinte, de suma relevância. 

Para tanto, o Governo Ceritral e o dos Estados nordestinos precisam de 
aglutinar as lideranças políticas, empresariais, Os trabalhadores e a juventude, 
visando à formação de um alicerce social sobre o qual se er[ '"' as pilastras de 
uma nova e vigorosa economia. 

As palavras ora proferidas pelo Ministro ~ári~ Andreazz!i e os atas por 
V. Ex• aqui firmados confirmam com toda a eloqUência e objetividade a di-: 
reção dos novos rumos da política federal, no sentido das teses de reivindi
cações que expusemos com firmeza e convicção. 

Não poderia ser de outro teor a manifestaç.ão do titular da Pasta do inte
rior que, com indispensável cOlaboração do Ministro Delfim Netto, em todas 
as ocasiões do infortúnio climático e das dificuldades crítiCas atravessadas 
nestes dois últimos anos pela economia nordestina, se revelou, com o respal
do de V. Ex•, o amigo da região e o defensor de uma política redentorã Para o 
Nordeste. 

A oração que acabamos de oUvir constitui ass1Iri. O prefácio dessa Políti
ca, em que vislumbramos jã o princípio das medidas- de"finitivas que hão de" 
inaugurar, breve, o Nordeste de amanhã. 

Com que satisfação a acolhemos. Renova-se-nos a esperança de que a 
ação concentrada de seus MinistrOs aqui pre.sente.s, eni tãO boã hora determi
nado para os próximOs cinco anos na região, e em que fundadamente depo~i
tamos confiança, em breve nos levará àquele equilíbrio econômico regional 
que o Nordeste tanto almeja. 

Desse modo, Presidente João Figueiredo, traçarido V. -Ex• runioS hist~ri
cos, terá em mãos o poder de corrigir o mais grãVe erro do passado: o equívo
co de concentrar todo o seu parque industrial no Sul, cujas condições eram 
mais propícias ao-setor priinlrio,-eilquanto o Nordeste, onde ocorria o con
trário, viu todo seu i!Spaço reserVado a uma estfütuni Produtiva: asSéntadO es
sencialmente -em --bases -agrárias; 

V. Ex• assim procedendo terá o seu nome imortalizado na gratidão dos 
Nordestinos. Por tudo isso, Senhor Presidente João Figueiredo, cm nome do 
Nordeste, o nosso muito obrigado. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LU
CENA NA SESSÃO DE 7.4.81 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para uma questão de or
dem.) -Sr~ Presidente, Srs. Deputados, no ano passado foi requerida urgên
cia para o Projeto de Lei n• 133, de 1980, em 1• de outubro del980. Tendo re
cebido pareceres orais contrários quanto ao mérito, a matéria foi definitiva
mente arquivada, nos termos do art. 278 do Regimento Interno. O nobre Se
nador Paulo Brossard, Líder da Oposição, naquele instante, levantou questão 
de ordem, indagando da validade dos pareceres orais. A Presidência encami
nhou consulta à Comissão de Constituição e Justiça que, ainda, não foi res-
pondida. - -

A minha questão de ordem é a seguinte, Sr. Presidente: persiste a inter
pretação da Mesa ao aludido dispositivo regimental, isto é, o art. 278 que diz: 

'"Art. 278. Quando os projetas de Lei receberem pareceres con
trários, quanto ao mêrito, de todas as Comissões a que forem distri
buídos, serão tidos como rejeitados e arquivados definitivamente, 
por despacho da Presidência, dando-se conhecimento ao Plenário c 
à Câmara quando se tratar de matêria em revisão," 

Ora, Sr. Presidente, no caso, tratam-se de pareceres de Comissões e não 
de pareceres orais, dados em Plenário por relatores designados por Presiden
tes de Comissões, que não se desincumbiram, a tempo, da sua tarefa no seio 
da Comissão Técnicã~ 

E, por sua vez, o art. 381, § 39 do Regimento Interno, diz o seguinte: 

.._0 parecer poderá ser oral nos casos do art. 371, a e b, e por 
motivo justi_~cado, na hipótese do art. 371, c". 

Encontra-se na Ordem do Dia, projeto de minha autoria, para o qual foi 
requerido regime de urgência, nos termos do art. 371, c. E, inclusive, Sr. Pre~ 
sidente, este projeto que cuida das coligações partidárias está na Comissão de 
Constituição e Justiça, distribuído ao nobre Senador Aloysio Chaves, há um 
ano precisamente, desde abril do ano passado, sem que S. Ex• tenha se digna
do a dar o .seu parecer. 

Por outro lado, o Sr. Senador Aloysio Chaves é o Presidente da Comis
são, que no seio do PDS foi designado para estudar a legislação eleitoral no 
prazo de seis meses. Então, S. Ex• já tem conhecida tendência em torno do as
sunto, inclusive já deu entrevista pelos jornais, manifestando-se contrário ao 
projeto de minha autoria; é S. Ex• quem vaí designar o Relator; evidentemen
te que S. Ex• não designarâ um relator da Oposição. vai designar um relator 
do PDS. Então, jâ se sabe, por antecipação, que esse parecer será contrário, 
Sr. Presidente. 

Então, para concluir, o qUe indago de V. Ex•, é se a Mesa vai continuar a 
aplicar esse dispositivo, no sentidO do arquivamento das proposições, me
diante pareceres orais, o que eu considero uma violência contra o Plenário, 
contra o SenadO Federal, contra a iniciativa dos parlamentares. 

Até hoje, a Comissão de Constituição e Justiça não deu uma palavra 
sobre se considera ou não o parecer oral emitido em Plenário, como o parecer 
da Comissão, para efeitos da interPretaç8:o do art. 278, do Regimento Inter
no, conforme a questão de ordem do Senador Paulo Brossard. 

Então, salvo melhor juízo, a mim me parece que, se a Mesa, sem a deci
são da Comissão de ConstituiçãO e Justiça, continuar aplicando Como tal, 
esse dispositiVo regimental, repito, cometerá unia violência inominável contra 
o Plenârio e contra o Senado Federal. 

É a questão de ordem que colocaria perante V. Ex• (Muito bem/) 

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. HUMBERTO LUCE-~ 
NA NA SESSÃO DE 7.4.81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR, SERIA PUBLiCADO -POS'[ER/ORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para discutir o parecer.) 
""""'--Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Eu estou acabando de ouvir o parecer oral emitido pelo nobre Senador 
Aderbal Jurema, sem que S. Ex• tivesse o. cuidado de explicar- de acordo 
com o Regimento, no caso da urgência requerida, de acordo com a letra .. c" 
do artigo 371 - qual o motivo justificado pelo qual a Comissão não deu o 
parecer oportunamente sobre a matêria? Este ê um aspecto regimental da 
maior importância. --

Sr. Presidente, de saída, então, quero dizer a V. Ex• que o parecer do Re
lator não atendeu ao Regimento. 

O Sr. Aderba/ Juremo (PDS- PE)- Permite V. Ex• uma ligeira inter
vençãõ? 
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O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB...,- PB) - Pois não. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- Quem poderia responder- e te
nho certeza que responderA objetivamente- à observação que V. Ex• fêz 
quanto à oportunidade do parecer ê o Presidente da Comissão de Consti
tuição e Justiça, o rióbre Senador Aloysio Chaves. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- O problema é que 
não foi cumprido o Regimento, nessa parte. O Regimento diz que nos casos 
das letras a e b do art. 371, o parecer poderá ser oral, ou por motivo justifica
do, no caso da letra c. 

Não houve, Sr. Presidente, ao ser designado o Relator nenhuma justifi
cação. O que se sabe é que a Comissão· de COnstituição e Justiça passou um 
ano com esse projeto. O nobre Presidente Aloysio Chaves, q!J,e hoje é o Presi
dente da Comissão do PDS, que cuida da legislação eleitoral, foi o Relator e 
passou 12 meses com este projeto na gaveta se~_ dar parecer. 

E agora, quando requeremos urgência para definir as regras do jogo elei
toral para 1982, em vez de enfrentar diretamente o mérito da matéria com co
ragem e decisão, assistimos a este triste espetáculo, de se recorrer a dispositi
vos regimentais -para efeito·- de- arquivamento de um projeto, o qual merecia, 
pelo menos, Sr. Presidente, um exame mais acurado dos Srs. Senadores do 
PDS: que votassem contra; que tivessein a disposição de assumir perante a 
História deste País a sua responsabilidade. Mas nunca usar desse expediente 
de recurso a um dispositivo regimenfal, para efeito de elidir a livre discussão 
da matéria pelos novos Pares no Senado Federal. 

E quero, à guisa de contestação veemente ao parecer do nobre Senador 
Aderbal Jurema, começar dizendo que S. Ex• mesmo foi um dos que deram 
entrevista aos jornais do Recife anunciando que ia apresentar um projeto re
gulamentando as coligações. Talvez não soubesse.~· Ex• que eu já tinha tido 
essa iniciativa· no Senado Federal. -

Por outro lado, Sr. Presidente, a lei é muito clara. Fiz uni. levantamento 
da legislação. Está aqUi O que há a respeito de co_ligação, na lei de reorgani
zação Pa[t_idáiia, de n"' 6777, de 20 de dezembro de 1979, que no seu art. 19, 
diz o seguinte:-

··~ proíbido aos partidos políticos: 
Item 4"' - fazer coligações com outros partidos para eleição à 

Câmara dos Deputados, às Assembléias Legislativos e às Câmaras 
Municipais". 

Então, poder-se-ia entender que, diante deste dispositivo, não se fazia 
mister um projeto estabelecendo as coligações para os pleitos majoritários. 

Sr. Presidente, entretanto, não é o_que ocorre, pois, a Lei Orgânica dos 
Partidos, nos seus art. 62 a 69 regula com maior cuidado o instituto da fi
liação partidária e, por sua vez, o Código Eleitoral exige que, ao se fazer ore
gistro dos GaiLdidaN~diversos postos eletivos, se comprove a filiação par-
tidária. --

Então aqui inclusive as últimas instruções do Tribunal Superior Eleitoral 
para a eleição de 1978: 

Resolução n• 10.424: 

CAPITULO VIII 
Do Pedido de Registro dos Candidatos às Eleições- Diretas 

Art. 41. Os candidatos a Senador: Deputado Federal e Depu
tado Estadual serão registrados no Tribunal Regional Eleitoral 
(Cod .. art. 89, II). 

Aí entrarão, naturalmente, no próximO ano os candidatos a Governa-
dor, Vice-Governador,a Senador, etc. 

Art. 42. O registrO dos candidatos será requerido pelo Presidente 
do Diretório Regional (DL n• 1.541, art. 9•) e deverâ ser instruído os 
seguintes documentos: 

IV - Prova de filiação partidária. 
(Código Eleitoral, art. 94, § I•, inciso IV. Lei 5.782, art. I•.) 
Por conseguinte, Sr. Presidente, se não houver uma lei como esta que 

apresentei, que pennita que nas coligações p-artidárias os candidatos aos di
versos postos eletivos poderão ser filiados a diferentes partidos, na prática 
não se fará nenhuma coligação. 

Indagaria do nobre Senador Adebal Jurema e dos meus nobres pares: na 
hipótese de uma chapa para Governador e Vice-Governador de um Estado, 
que é uma chapa geminada, de acordo com a própria constituição, que tem 
que ser registrada conjuntamente, como é que se poderá apresentar um candi
·dato_a Governador de um partido e a Vice-Governador de outro partido, 
numa coligação, sem se cuidar do problema da filiação partidária? b impossí
vel. 

Então, a atuallegislação não permite, Sr. Presidente. Os candidatos nes
te caso à chapa de Governador e Vice-Govc;rnador, Se não houver uma modi-

ficaÇão na legislação, t~rão que ser âo mesmo partido, obrigatoriamente.-As
sim, vê-se que as coligações- estão praticamente pfoibidas. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- Nobre Senador Humberto Luce
na, V. Ex• pergunta e eu respondo a V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Pois não. 

O-Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- Eu fiz questão de destacar a neces
sidade de nos regulamentarmos o instituto da coligação, e outros assuntos, 
para as próximas eleições. Eu apenaS- me pronunciei contra a oportunidade 
porque nós estamos, como membros de um partido majoritário, dependendo 
de uma Comissão que estâ fazendo estudos sobre o assunto, inclusive esse de 
V. Ex•, e que é presidida pelo Senador Aloysio Chaves. S. Ex• ontem mesmo 
me dizia que ainda no primeiro semestre se chegaria a COnclusão e que essas 
conclusões seriam transformadas em projeto de lei. ~ essa a idéüi do nosso 
Partido, como também o Partido de V. Ext-, que estâ estudando o problema 
par<_t que todos possam, de fato, leg!slar no sentido da verdade eleitoral. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Mas, nobre Senador, data ~·t.>
nia de V. Ex•, este não é argumento para justificar a rejeição do projeto. 

Se ele é incompleto, se ele não atende a todos os aspectos que seriam ne-
cessáriOs abordar, que viessem as emendas, em primeiro e em segundo turno, 
e depois a própria Câmara dos- Deputados trataria de aperfeiçoá-lo. Não é 
porque há uma Comis-são _no seio do PDS estudando a legislação eleit.oral, 
não é por isso que nós devemos deixar de decidir desde logo sobre questões 
fundamentais para as eleições de 1982. 

O Sr. Aderbal Jure ma (PDS - PE) - Esse é uln ponto de vista respeitá
vel de V. Ex• Mas, no entendimento do nosso Partido, nós queremos decidir à 
base de uma Comissão que possa auscutar o pensamento do Partido, não 
apenas aqui na Capital Federal, mas o pensamento do Partido em todos os 
Estados da Federação brasileira. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PM_DB- PB)- O que parece, nobre 
Senador, é que a posiÇão de V. Ex• é realmente de serem contra as coligações 
partidárias. aliás, há t~mpo o nobre Senador Jarbas Passarinho, Presidente 
desta Casa, não sei se influenciado pelas questões do Parâ; na sua luta com o 
Governador Alacid Nunes, deu uma entrevista clara dizendo que o Partido 
votaria contra o projeto, porque não interess-avam -ao Partido e ao Governo 
coligações partidárias, que issO só interessava à Oposição. Então, é melhor 
que sejam dares, e que digam logo de uma vez que não é possível, que o Go
vern-o não acolherá as idéias relacionadas com as coligações. Esta é que é a 
verdade. 

O Sr. A_derbal Jurema (PDS- PE)- V, Ex• me permite? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) - Com prazer. 

O Sr. Aderbal Jurema (PMDB- PE)- Senador Humberto Lucena, um 
Partido da expressão do PDS, e da expressão do Partido de V. Ex• não pode 
ser contra a coligação partidária. A coligação partidária não será feita apenas 
em âmbito estadual ou em âmbito nacional, e todos nós sabemos que hã os 
problemas municipais, que são peculiar à região. Portanto, eu sou aberta
mente favorável ao instituto da coligação. Agora, só poderei votar um proje
to como de V. Ex• depois de oUvir o meu Partido. h nessa expectativa que da
qui nós estarriOs esperando o trabalho da Comissão Aloysio Chaves. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Esse é um assunto 
tão simples, nobre Senador, que não precisa maiores delongas para uma au
diência partidária~ Em uma tarde, o Partido se reúne e diz se é a fovor ou con
tra as coligaçõeS partidárias. 

Por outro lado, o Parecer de V. Ex• também é falho porque V. Ex• não se 
deteve no exame de um dos artigos finais, em -que-eu revogo ó decreto-lei das 
sublegenda, que é outro ponto que precisa ser apreciado pelo Congresso Na
cíonal. Nós , além de regulamentarmos as coligações, nós também propomos 
a revogação da lei das sublegendas. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- (Assentimento do orador.)- Vê 
V. Ex• que o seu projeto é complex.o, ele não é tão simples como V. Ex• disse 
hâ pouco. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Não é complexo, ele 
é simples. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS - PE) - Eu não queria tocar neste pOnto, 
mais antes de ser resolvido o problema da sublegenda muita água v aí correr 
por debaixo da ponte, pois se trata de um problema complexo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Mas V. Ex• não po
de, como Relator, fugir ao que está no projêtb. V. Ex• não disse uma palavra 
no seu parecer sobre as sublegendas. E o meu projeto, além das coligações, re
voga as spblegendas. Então, V. Ex•, como Relator dizer qualquer coisa, dizer 
uma palavra a favor ~u contra as sublegendas. V. Ex• calou-se, simplesmente. 
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O Sr. Jutahy Magalhães (PDS~ BA) V. Ex• dá licenÇa para um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Ouço o nobre Sena
dor Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)---, V. Ex•, nobre Senador Hum
berto Lucena, vem insistindo em que nós do PDS tenhamos hoje uina defi
nição a respeito de um assunto polêmico como é o projeto de V. Ex• Mas o 
nosso Partido tem uma Comissão estudando todas essas matérias da legis
lação eleitoral. Então, estamos aguardando que esses estudos que estão sendo 
realizados minuciOsamerite-S-ejam apresentados pelo Partido como um proje
to, para ser discutido com os partidos dii-Oposição, e ver se chegamos a um 
consenso para as modificações necessárias na lei eleitoral. Este é um caminho 
um pouco mais longo do que o que V. Ex• deseja hoje, mas talvez seja o mãis 
certo para que tenhamos medidas que atendam ao consenso político de toda 
esta Casa e da Câmara Federal. 

O S.R .. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Nobre Senador Ju
tahy Magalhães, tenho por V. Ex' o maior apreço, mas o seu argumento não 
me convence, evidentemente. Sabem V. Ex' e a Casa que já estão deflagradas, 
nos Estados, as sucessões estaduais. Ninguém hoje tem ilusões quanto a issó. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB ~ PE)- O nome de S. Ex• mesmo já tem 
sido invocado como provável candidato. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) - Perfeitamente. E 
quantos aqui nesta Casa são, inclusive, candídã.tos em potencial ao governo 
dos seus Estados. Essas questões, Sr. Presidente estão sendo levantadas a 
cada minuto e a cada hora e, evidentemente, que os entendimentos não po
dem caminhar, não podem ser feitos a nível municipal, a nível estadual, sem 
que as regras para 1982 estejam definidas. 

Se estamos num projeto de abertura, se realmente o que se deseja é mar
char para a democratização do País, não Vejo razão por que, Sr. Presidente, 
essa celeuma em torno de assuntos tão simples, que se tornam polêmicos tal
vez porque contradem interes_s_es do _eartido majoritário-. ---

O Sr. Marcos Freire (PMD_B - PE) - Permite- V. Ex' um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (I'MDB- PB)- Pois não. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - Senador_ Humberto Lucena, 
parece-me que a procrastinação _d_o_ equacionamento dessa matéria é desgas~ 
tante para o próprio·congresso Nacional, porque aqui é a Casa política, aqui 
estão os representantes do povo, e é inadmissíVel que se permita a aproxi
mação das convenções de 1982 sem solucionarmos problemas que lhe são bá
sicos. Estamos praticamente a um ano dessas convenções e sabemos que as 
convenções são tão-somente a homologação de uma série de entendimentos, 
de uma verdadeira construção do jogo eleitoral que se faz ao longo do tempo. 
Portanto, parece-me que será demonstração de falta de sensibilidade política 
do Partido governista permitir que acabemos ~ primei~O semestre sem resol
vermos esta questão. A iniciativa de V. Ex', pori3fit0, ê, por todos Õs títulos, 
louvável, e não será admissível que esta Casa não dê uma solução definitiva 
para o problema. 

O SR. HUMBERTO LUVENA (PMDB- PB)- Muito obrigado a V. 
Ex', nobre Senador. 

Sr. Presidente, o que fica patente nisto tudo é aquilo que vimos denun
ciando, quase que diariamente nesta Casa, em nome-das Oposições brasilei
ras: é a insistente disposíção, por parte daqueles que apóiam o Governo, em 
criar toda a sorte de óbices no caminho daqueles que estão filiados aos parti
dos de Oposição, na direção do poder. Querem deixar todas as regras do jogo 
eleitoral de 1982, para a última hora, para confundir a opiilião pública, para 
criar dificuldades aos vários partidos que hoje atuam na Oposição brasileira. 
E isso, Sr. Presidente, não pode ser re_cebido senão com repulsa, senão com o 
nosso mais veemente protesto~-

0 Sr. Itamar Franco (PMDB - _MG) - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Com muito prazer. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex• fala nas regras eleitorais 
para 1982. Veja a contradição da Bancada do Governo, Senador Humberto 
Lucena: eu apresentei um projeto proibindo qualquer alteração na legislação 
eleitoral, um ano antes da realização das eleições, buscando dar à legislação 
brasileira, pelo menos, urna estabilidade em 365 dias. E qual foi a crítica que 
o projeto recebeu, não só do Líder do Governo, nesta Casa, mas do Secre
tário Geral do PartidO do Governo? 

Que o Congresso Nacional era, acin.la de tudo, uma Casa pai"a legislar. 
Veja V. Ex' a con_tra_di_ç_ão_::__Y._ExLquer legislar, eles não querem permitir que 
V. Ex' apresente este prOjCto, não querem perriiltii' que o Senado Federal ve
nha legislar sobre essa matéria. No entanto, quando um Senador apresenta 
um projeto, ex.atamente, não proibindo a Casa de legislar, mas pedindo que 

este País tenha urna legiSlação estávCI, durante 365 dias, eles invertem. Mas é 
sempre assim, Senador Humberto Lucena, é o aspecto contraditório do Go
v~rno no_assunto. Nã_o é problema da Comissão, e nós provaremos daqui a 
pouco que não é problema da Comissão, quando encaminhamos uma ques
tão de ordem à Mesa do Senado. O problema é que o Governo ainda não tem 
as regras definidas, e o PDS tem que esperar a-s-ordens emitidas não daqui do 
Congresso Nacional, mas de outro lugar. Era o aparte que desejava dar a V. 
Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA'(PMDB- Pll)- V. Ex• tem toda ara
zão. Nós lemos na imprensa, todos os dias, que alguns Governadores são a 
favor das sublegendas, e outros são 9ontra; uns querem a coligação, e outros 
não a querem. O voto vinculado e o .Voto distrital estão aí também sob exame. 
Então, fiCa a -opinião pública lnteframente -cOnfusa, sem saber, realmente, 
como iremos J:?archar para o pleito de 1982. Mas, é aquilo que eu dizia: o que 
hã é o empenho de difiCultar os caminhos da Oposição para o Poder. 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB- SP)- permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Ouço com prazer o 
aparte de V. Ex' 

O Sr. Orestes. Quércia (PMDB- SP) ~Nobre Senador, queria lembrar, 
dentro do pronunciamento de V. Ex', algo que coincide perfeitamente com 
esta situação. Nós temos um projeto de lei que revoga a Lei Falcão, aprovado 
pelo Senado Federal, que foi para a Câm3ra do_s Deputados e está na Cernis~ 
são de Coristifuição e Justiça. Também hâ um parlamentar do PDS está segu
rando há muitos meses este projeto que eSfá dePendendo de parecer para ser 
discutido na Comissão de Constituição e Justiça. Veja V. Ex' a proclasti
nação que está sendo imposta a um projeto fundamental para a atividade 
política, um projeto que revOga a Lei Falcão, e que o Governo, através do seu 
Partido, aqui no Congresso Nacional, faz com que não seja levado à frente 
como era necessãrio. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- V. Ex• tem toda ara
zão. A questão é que a iniciatiVa fem que ser do PDS, tem que ser do Gover

- no. Se não for, se for da Oposíção, ela não merece crédito, não deve ser abso
lutamente recebida com bom grado por aqueles que apóiam o Governo. 

E, Sr. Presidente, o aparte do Senador Orestes Quércia rile lembrou mais 
um argumento; se a questão fosse a Comissão do PDS, aprovado no Senadõ 
Federal, o projeto iria para a Câmara dos Deputados, e daqui que aquela 
Casa votasse, estariam concluídos os trabalhos da Comissão,-·e nós jâ tería
mos vencido urna etapa, isto é, a discussão e a Votação da matéria- no Senado 
Federal. 

O Sr. Gi/van !J.ocha (PP- SE)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Ouço o nobre Sena
dor Oilvan Rocha. 

O Sr. Gilvan Ro_cha_(PP- SE)- Nobre Senador, se o que está a aconte
cer hoje à tarde no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado Fe
deral, ocorresse em países civilizados, democráticos, seria o maior escândalo 
possível! Afinal de contas, uma Casã Legislativa discutindo como serão as 
eleições! Ora a coisa -mais 1elernentar, a coisa mais basilar da democra,cia, o 
pressuposto mais com-pleto de um regime democrático ê a eleição limpa. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Perfeito! 

O Sr. Gi!van Roçha (PP- SE)- Nobre Senador. imagine o vexame que 
nós passaremos se estiverem presentes aqui estrangeiros: nós estamos discu
tindo se as eleições brasileiras podem ou deVem ser lírnpas, se a regra do jogo 
tem que ser marcada antes que o jogo comece ... E tem mais, nobre Senador! 
O Presidente da República vive se queixando, todo o dia e toda a hora, que as 
Oposições brasileiras não acreditam na sinceridade da sua promessa de trans
formar este PaíS numa democracia plena. Mas agora· eu- pergUntO:- hâ- como 
acreditar, depois de um fato como este? _Uma negação, uma escamoteação 
completa, e não tem por onde, nem a inteligência dos bravos companheiros 
do lado de lá pode encobrir isso. Eles não querem que a regra do jogo saia, 
porque nenhum outro tipo de argumento convence a ninguém. Então, essas 
duas coiSas nos entristecem. Este País não está querendo ser um país sério, 
através do Partido do Governo, e nós vamos c-ontiituar sem aCreditar, en
quanto houver óbices como este, na palavra juramentada do Presidente da . 
República. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Muito grato a V. Ex• 
que, com as suas palavras, praticamente me dâ o caminho da conclusão desse 
pronunciamento. 

Lamento profundamente, não por mim, mas pelo Senado e pela Nação, 
que o Senado não tenha cumprido o seu dever, apreciando, no devido tempo, 
na Comissão Técnica competente, este projeto de lei. O nobre Relator, Sena-
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dor Aloysio Chaves- volto a lembrar- passou um ano com o projeto e não 
se dignou a. emitir o seu ponto de vista. E, agora, quando nós pedimos a ur .. 
gência, vem - se usar de um artificio de ordem regimental para, através de 
um parecer sucinto, oral, que evidentemente não representa o pensamento da 
Comissão de Justiça (Muito bem!)- Ii:Çpe!o-menos nós da Oposição teria
mos o nosso voto em separado, se conseguir o arquivamento puro e simples 
de um projeto, para o qual estão voltadas as vistas da opiniãO pública. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- V, Ex• permite um aparte? (As
sentimento do orador.)- E, por incrfvel que pareça, Senador, não é porra~ 
zões de inconstitucionalidade ?U de injuridicidade.! por julgar que a propo .. 
sição é irioportuna. Imagine V. Ex•J Inoportunidade] Nós estamos aí, com 
uma perspectiva de uma convenção partidária, daqui a um ano, para escolha 
de candidatos a cargos majoritários, e o mínimo de disciplinamento que seria 
de se exigir julgam que é inoportuno. ~ um absurdo, ê: non sense. 

OSR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB)- V. EX•enfatiza bem, 
porque, inclusive, o parecer destacou a juridicidade e a constitucionalidade 
do projeto. Mas, quanto a conveniência, que é um aspecto puramente subjeti .. 
vo que esconde, evidentemente, o interesse politico do partido adversário, 
que ê. Maioria nesta Casa, então, Sr. Presidente, neste aspecto, no mérito, o 
parecer oral é pela sua rejeição. 

O Sr. Gastão Müller (PP- MT)- Permite V. Ex• um aparte, nobre Se
nador? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMbjj ...:.. PB) - Pois não. 

O Sr. Gastão~üllerWP- MT) - Eu cheguei agora à conclusão de que 
o Presidente Ernesto Geisel tinha razão quando falOu em ditadura da mino
ria. Pode acontecer mesmo: ditadura do Senador Aloysio Chaves prendendo 
o processo um ano; ditadura do Senador Aderbal Jurema, num parecer oral, 
improvisado, que Vai liquidar com o projeto. Ditadura da minoria ... Dizer 
que coligação é um instituto a ser estudado- desde 1945, ainda era eu um jo
vem, que hã coligação, instituto mais normal e banal em qualquer pais civili~ 
zado. Falar que é complexo o problema da sublegenda é artifício também. 
Sublegenda é um artificio que a Revolução estabeleceu para não perder 
eleição-- mas çom o bipartidarismo. Agciia, com o pluripardarismo, a suble
genda é uma excrescência inominável. Agoi'a, não -se esqueçam os atuais ele
mentos da Maioria, que podem ser Minoria amanhã, que essa complexa 
sublegenda é a arma que pode ser wfada por nós também, e nos pode dar a vi
tória em vários Estados, como já deu nas eleições passadas. NãÕ há complexi
dade nenhuma em sublegenda. A única complexidade é querer o Partido do 
Governo eXtingUi-la como uma excrescência no Direito Eleitoral brasileiro. 

Coligação é o instituto _mais simples, ·mais comum e mai-s banal em qual
quer país onde a democracia reja os destinos do país. Em estudo que fiz, ain
da como deputado, para discurso que ten~o publicado, contra _o bipartidaris
mo, realizei uma pesquisa através de embaixadas de vârios palses. Lembro
me de que o Embaixador da Holanda me informou que em seu pafs havia ·13 
partidos, e que 5 partidos, em coligação, governavam a Holanda, e lá o regi
me é parlamentarista. Cinco partidos governavam a Holanda em coligação, 
que é difer(mte -de aliança, porque esta dâ sentido ideológico, e coligação é 
simplesmente união de partidos, objetivando a conquista do poder. Quere
mos simplesmente que funcione, como em 1945, a Coligação. Surpreende-me 
que o Senador Aderbal Jurema, cuja origem ê a mesma que a minha, venha 
falar que coligação ê instituto que precisa ser eStudado a fUndo, por quanto te
mos as mesmas origens, sempre usamos a ·coligação para derrotar o inimigo 
comum no passado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Agradeço o aparte 
de V. Ex• 

Sr. Presidente, agora que descubro por que o Senador Bernardino Viana 
anuiu na urgência para o meu projeto.Jà -es-tava tudo articulado, havia como 
que essa estratégia, no sentido de que, com a urgêricia, se possibilitasse, me
diante um parecer oral, o arquivamento da m-atêria. 

Sr. Presidente, dai aquela generosidade da Maioria. Mas não hâ de ser 
nada. Vou reapresentar o projeto de maneira mais- ampla, para discussão do 
Senado e da Câmara dOs Deputados. 

Sr. Presidente, hoje à tarde, por iniciativa dos nobres Líderes Marcos 
Freire e Evelâsio Vieira, do PMDB e do PP, respectivamente as bancadas das 

OpOsições nesta -casa vão-se reuiJ]r e irão estabelecer, sobretudo diante deste 
fato de hoje, que constitui uma violência inominável contra os nossos direi
tos, uma nova estraté&ia de ação parlamentar no Senado Federal. 

Vamos, Sr. Pres_idente, fazer v~ler a nQssa força, em nome do povo brasi
leiro. (Muito bem!) 

ATO DO PRESIDENTE 

N• 36, de !981 

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 n• 2, de 1973, e à vista do disposto na Resolução n• !30, 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 Pedro Pereira 
Dobes para o emprego de Assessor Técnico, com o salário mensal equivalente 
ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 6 de abril de 1981, com lotação e 
exercício no Gabinete do Senador Mendes Canale. 

Senado Federal, 8 de abril de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente do 
Senado Federal. 

(*)ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO N• 5, DE 1981 

Disciplina a tramitação do expediente administrativo, pendente 
de decisão da Primei'ra-Secretan·a do Senado Federal, e dá outras pro
vidências. 

O PrimeirO-Secretário, no uso de suas atribuições regimentãis e com base 
nas disposições constantes dos incisos I a VI do artigo 49 do Ato nY 2, de 1981, 
da Corriissão Diietora. e, alrtda, desejando racionalizar, agilizar e desburo
cratizar a tramitação do expediente administrativo pendente de sua interme
diação junto à Comissão Diretora, ou de sua decisão: 

_Re~olve: 

Art. J9 Adotar as normas constantes deste Ato para a tramitação do 
expediente administrativo relacionado com a Administração_de Pessoal da 
Secretaria do Senado Federal. 

Art. 29 Os expedientes de natureza administrativa, relàtivos à movi
mentação de pessoal, fixação e alteração qe lotação, colocação à disposição 
de Gabinetes, requisições de servidores para prestação de serviços eventuais, 
temporários ou_ extraordinários~ designação ou dispensa de servidores do 
exercício de Função Gratificada, e demais processos submetidos ao seu des~ 
pacho, deverão ser protocolados e encaminhados à unidade organizacional 
competente para informar, conclusivamente, quanto aos aspectos da conve
n-iência adminístratívá, das disposições regulamentares, normativas e legais_. 

Parâgrafo único. Os expedientes emaflados dõs- Senadores serão dirigi
dos diretamente ao 19-Secretârio para as providências constantes deste artigo. 

Art. 39 Após o pronUnciamento dá órgão competente, o respectivo 
processo será encaminhado por despacho do Senhor Diretor-Geral, à 
Primeira-Secretaria, jâ acompanhado da minuta dõ expediente que se- tofOar 
necessário exPedii'. 

Art. 49 O servidor que for dispensado da lotação de Gabinete terá o 
prazo de três dias úteís para vincular-se a outra unidade, assinando o ponto e 
as sessões extraordinârías, durante esse período, na Subsecretaria de Pessoal, 
onde cumprirá o horârio de trabalho regulamentar. 

Parágrafo ÚJ?,ico. Findo -o prazo_ a que se refere este artigo, o serVidor 
será lotado em- autor setor, através da Diretotia-Geral, e na forma regula-
mentar. 

Art. 59 Os servidores ocupantes de cargo de Assessor efetivo oU-em Co
missão, e os titulares de cargos ou empregos ·do Grupo-Outras Atividades de 
Nível Superior não poderão ser desviados de suas atribuições específicas no 
órgão próprio de sua lotação, para o exercício de quaisquer atividades nos 
Gabinetes dos Senadores, salvo quando tiverem prévia e expressa aquiescên
cia do respectivo Diretor, o qual, nesta hipótese, não poderá requisitar substi
tutos. 

Art. 69 Os casos omissos serão decididos pelo Primeiro-Secretário e sis
tematizados eni disciplina complementar. 

Gabinete da Primeira-Secretaria, em 25 de março de 1981. - Cunha Li
ma, !'?-Secretário. 

(*) Republicado por haver saído com incorreções no DCN, Seção U, de 27-J-1981. 
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ATAS DAS COMISSOES 
COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n~' 2, 
de 1981 (CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica 
haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara nf' 59, de 1980 
(n~' 1.425 de 1979, na Casa de origem), que ''altera o art. 1? da Lei n~' 
5.698, de 31 de agosto de 1971, que dispõe sobre as prestações devidas 
a ex-combatente segurado da Previdência Social". 

I• Reunião (Instalação), realizada em 16 de março de I98I 

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e 
um, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de 
Finanças, no Senado 1-'c..!'::ral, presentes os Senhores Senadores Aloysio Cha
ves, Teotônio V !ela e Deputaú,_ f)cl 'To1h :Hla e Athiê Coury, reúne-se 
a ComiSsão Mis a do Congresso 1\l .. cJOnal, i,tcumbida de examinar e emitir 
relatório sobre a Mensagem n9 21 de IS~ I (CN), p-ela qual o Senhor Presidente 
da República ct .nunica haver vetado, ~otalmente, o Projeto de Lei da Câma
ra n9 59, de 1980 (n~ u+25 de 1979, na Casa'de ol-igem), que "altera o art. 1"' 
da Lei n• 5.698, de 31 de agosto de 1971, que dispõe sobre as prestações devi
das a ex~combatente segurado da Previdência Social". 

Deixam de comparecer, por motivos jUstificados, o Senhor Senador Jor
ge Kalume e Deputado Roque Aras. 

De acordo com o que preceitua o Regiinento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Teotônio Vilela, que declara insta
lada a Comissão. 

Em obediência a -dispositivo regimental, o SenhOr Presidente esclarece 
que irâ proceder a -eleição do Presidente e do Vice-Pfesldente da CoinissãO. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Teotônio Vilela convida o Senhor 
Deputado Octávio Torrecilla para funcionar como escrutinador. · · 

Procedida a eleição, verifica .. se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Roque Aras .............. ~ . _ ............... --~-. 04 votos 

Para Vice-Presidente: 
Senador Aloysio Chaves .................. ~ ..........• -. . 03 vOtos 
Deputado Athiê Coury ...........•.. : . ........... -- 01 voto 

São declaradoS eleitos, respectivamente, "Presidente e Vice-Pr~idente, os 
Senhores Deputado Roque Aras e Senador Aloysio Chaves. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Aloysio- Chaves, Vice
Presidente no exercício da Presidência, agradece, em nome do Senhor Depu
tado Roque Aras e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e de
signa o Senhor Athiê Coury para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Frederic Pinheiro Barreira, Assiterúe de Comissão, layrei a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da 
Comissão e itá à publicação. - - · 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem nP 6, 
de 1981- (CN), Pela qual o Senhor Presidente da República comuni
ca haver ~·etado, parcialmente, o Projeto de lei da Câmara nP 92, de 
1980 (nP 3.361, de 1980, na Casa de origem), que Hdispõe sobre a ins
peção e fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes, corre
tivos, inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes, destinados à agri
cultura, e dá outras providências". 

I• Reunião (instalação}, realizada em 18 de março de 1981. 

Aos dezoito dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e 
um, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala da Comissão de 
Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jo-sé Lins, Ju
tahy Magalhães, José Richa e Deputados ViCtor Fontana e João Gilberto, 
reúne-se a COmissão Mista do COngresso Nadoinal, incumbida de examinar 
e emitir relatório sobre a Mensagem n9 6, de 1981- (CN), pela qual o Senhor 
Presidente da República comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto de 
Lei da Câmara n• 92, de 1980 (n• 3.361, de 1980, na Casa de origem), que 
"dispõe sobre a inspeçâo e fisCalização da produção e do Comércio de fertili
zantes, corretivos, inalantes, estimulantes ou biofertilizantes, destinados à 
agricultura, e dá outras providências". 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o SenhOr Deputado Ricar
do Fiuza. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Jutahy Magalhães, que declara ins
talada a Comissão. 

Em obediência a ·dispositivO regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irã proceder a eleição do- Presidente e do Vice-PresidCmte da Coinissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Jutahy Magalhães convida o Se
nhor Deputado Victor Fontana para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifiCa-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Mauro Benevides 

Em branco 

Para Vice-Presidente: 
Senador Moacyr Dalla ..........•................... 
Deputado Honorato Vianna .......................• ~ ~ 

11 votos 
01 VO!O 

10 votos 
02 Yotos 

São declafados e:eitos, r~spectivamente, PreSidente e Vice-Presidente, os 
Senhores SenadOres Miuro Benevides e Moacyr Dalla. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Mauro Benevides agradeCe, 
em nome do Se_nhor Senador Moacyr Dalla e_no seu próprio, a honra com 
que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Àthiê Coury para rela
tar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para. constar, eu, 
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nP 9, de 1981 
- CN, do Senhor Presidente ila República submetendo à deli~eração 
do Congresso N_acional o texto do Decreto .. lei nP 1.814, de 28 de no
vembro de 1980, que "Altera as tabelas do imposto de renda incidente 
na fonte sobre rendimentos de trabalhos assalariado e não-assalariado, 
-e dá oUtras providências". 

I• Reunião (instalação), realizada em 24 de março de I98I. 

Aos vinte e quatros dias do mês de março do ano de mil novecentos e oi
tenta e um, às dezessete horas e vinte minutos, na Sala da Comissão de Fi
nanças, do Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Passos Pôrto, 
Jorge Kalume, Bernardino Viana, Gabriel Hermes, Almir Pinto, José Lins, 
Lomanto Júnior, Affonso Camargo, Saldanha Derzi e Deputados Fernando 
Magalhães, Adolpho Franco, Honorato Viana e Marcello Cerqueira, reúne
se a Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 9, 
de 1981-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação 
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n"' 1.814, de 28 de novembro de 
1980,- que -··~!teia ã.s tabelas do imposto de renda incidente na fonte sobre 
rendimentos de trabalhos assalariado e não- assalariadqs, e dá outras provi
dências". 

Deixam de compa-recer, por motivo justificado, os Senhores Senador Vi
cente Vuolo e Deputados Josê Mendonça Bezerra, Victor Fontana, Vivaldo 
Frota, Ossian Araripe, Júlio Costamilan, Figueiredo Cori'êa e Airon Rios. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada 
a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regfmental, o Senhor Senador Almir Pinto 
esçlarece que irá proceder a eleição do Presidente e do V ice-Presidente da Co
missão. Distribuídas as cédulas, o senhor Presidente convida o Senhor Depu
tado Honorato Viana para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Marcello Cerqueira ... ,_, ,_ .. r •••••••••••••• 

Em branco ·····-·-···-········~~-~_, ..................• 
Para Vice-Presidente: 
Deputado Vivaldo Frota .................... . 
Em branco ..... -.................•. ~ ................ . 

12 votos 
01 voto 

12 votos 
01 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente da 
Comissão, os Senhores J?eputados Mai-cello Cerqueira e Vivaldo Frota. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Marcello Cerqueira agra
dece, em nome do Senhor Deputado Vivaldo Frota e no seu próprio a honra 
com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Passos Pôrto para 
relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Claylton Zanlorenci, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
apro,yada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros e irá à 
publicação. 
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COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e pareur sobre a Mensagem nP 10, de 1981 
- CN, do Senhor Pr.sidente du Repúblicu submetendo à deliberaç4o 
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nv 1.815, de 9 de de
zembro de 1980, que ''DispDe sobre apuraçao de resultados do exerci
do financeiro, e dd outras pro1' · ·ncias',. 

I• Reuniilo (Instalação), realizada em 24 de março de 1981. 

Aos vinte e ~Juatro dias do mês de março do ano de mil novecentos e oi-
1enta t.: • lrl, na Sala da Comissão de Finanças, do Senado Federal, presentes 
os Senhores Senadores Raimundo Parente, Jutahy Magalhães, Martins Fi
lho, José Lins, Bernardino Viana, Alberto Silva, Gastão MUller e Deputado 
Josê Carlos Fagundes, Rafael Faraco, Nivaldo KrUger, Ronan Tito e Felippe 
Pcnna, reúne-se a Comissão Mista, inCumbida de estudo _e parecer sobre a 
Mensagem no 10, de 1981- CN, do Senhor Presidente da República subme· 
ten(io :1 deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nl' 1.815, 
de 9 de dezembro de 1980, que ''Dispõe sobre apuração de resultados do 
excrcíci0 fin-a-ri.CeirO.-c- dá outras provicli'ncias''. 

De1xcw1 de comrarecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Viccnh' Vuolo, Lenoir Vargas, Benedito Carielas, Benedito Ferreira e Depu
tadosl.~.:u,ne B-elém, Marão Filho, Vasco Neto, Amílcar deQueíroz, Cesário 
Barreto c Evaldo Amaral. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, evcn"tüalmente, o Senhor Senador Gastão MUller, que declara instala
da a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidentc da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Gastão MUller convida o Senhor 
Deputado Nivaldo KrUger para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-s-c o Seguinte reSultado: 

Para Prt"•idt!nte: 
Senador Alberto Silva 
Em hranco 

Para r-"ice~Prt>~idenit'. 

Senador Raimundo Parente 
Em hranco 

11 votos 
01 voto 

JJ VOt05o 

O! voto 

,o;;i\o declarado,., eleitos, rt~spct:tivamcnte, Presidente e Více"Prcsidcnte da 
( onw.sao, os Senhores Senadores Alberto Silva e Raimundo Parente. 

Assumindo a Presidéncia o Seuhur Senador Albet to Silva agradece, em 
nome do Scnhnr Senad.ur H :drn•-!,do p,IJ't:f!il o:r:-u próprio n honra ~.:om 
que foram distinguidos c designa o Sr.ntwr Deputado Jo-.r <·:,dos l'agundes 
para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, cu, 
Claylton Zanlorcnci, Assistente de Comis!õ!ão,lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Prc~idcnte, demais Membros da Comis
~do t' irtí à publicação 

COM!<;SAo MIST4 

lnrumMdu át• l!~·tudo e purrcer .~ohrt• a /tf,•n!Jagem ,v 11 J,, 
1981--CN, do ,\'enhor l'n•sldrnte da Repdhlica, .ruhmrtl'ndo à dl'lihr 
raçao do Congrt.•\·\o Nacional o trxto do Df'<'r«'to~lri n~' 1.816, de !Ode 
deumhro de 1980, que "Aiodifica a slstemdtlca de cdlcu/o da correçào 
monetária incidente sobre a~· cuntribulçbes de Pre~·idencla Social não 
pagas. e dá outra.~ prMidencias". 

J• Rl'unlio (INSl'Ar.Aç;\O), r('allnda t•m 25 dt> março de 1981 

Aos vinte e L'HH:o tlüs du mês de março do ano de mil novecentos e oitcn· 
ta e um, às dezesscis horas e quínt.e minutos, na ~hla da C'omissào de Fi 
nan'.!as do Senado I ·cdcral. rre~rrHcs os Se-nhores Senadores Bernardino Via
n~, I ourival Baptista, Murílo Badaró, Joào Cahnõn, Moacyr Dal\a, Helvfh 
cho Nunc.o.; c Deputados Víc.:cntc GuabirOha, Honorato Viana, Sebastião An~ 
drade, Angelo Magalhtics, Nllson Gihson, Sebastião Rodrigues e Darcy Pas
'-OS, retine-se a Comissão Mhaa mcurnblda de estud(l e parecer sobre a Men~ 
sage~ n9 tI, de 1981-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo 
à dehberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1 .816, de 10 de 
dezembro de 1980, que, uModdic:a a .o;istcmâth!a_ de cálculo da correção mo· 
netária incidente sobre as contribuíções ue previdem·i~ social não pagas, e dá 
outras providêndas". 

Deixam de compnreçcr, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Aloysio Chaves, Jorge Kalume, Cunlce Michiles, José Fragelli, Luiz Fernan~ 
do FreÍie e Deputados Antonio Pontes, "Uba!dino Meireles, Álvaro Galidên· 
cio e Rosa Flores. 

De acord_o com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi~ 
dência, eventualmente, o Senhor Senador João Calmon, que declara instala
da a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice--Presidcnte da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador João Calmon convida o Senhor 
Deputado Darcy Passos para funcionar como escrutínador. 

Procedida a eleição, verifica~se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Sebasríão Rodrigues ................... , . , . , . 12 votos 
Deputado Darcy Passos ... , . , , , •.......... , , • , .. , , .. , . . 1 voto 

Para Vire-Presidente: 
Deputado Antonio Pontes .......... , .... , . , ........... 13 votos 
São declarados eleitos, respectivamente. Presidente e Vice-Presidente, os 

Senhores Deputados Sebastião Rodrigues e Antonio Pontes. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Seb<tstião Rodrigues agra
dece, cm nome do Senhor Deputado Antonk- "'entes e no seu próprio a honra 
com que foram distinguidos c designa o Senhor Senador Lourival Baptista 
para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro 
Lopes de Sá Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se-
rá assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à 
publicação. 

COMISSÃO M!ST4 

Incumbida de estudo e parecer sobre a mensagem nv 12, de 
1981-CN. do Senhor Presidente da Repdh/i('ll, submeuttdo à de/lhe
ração do CongressO Nadonal o texto do Derreto-/ti nv 1.817, de 11 de 
dezembro dtt /980, que uDispl'N! sobrr a execurão, no Território Fede
ral de Rondônia, do Plano Nacionul de llabitaçao popular (Pl.A
NHAP), e dd outras providências", 

l• Rouniào ([NSTALA('ÃO), realizada em 25 de março de 19Rl 

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de mil novecentos e oiten
ta e um, às dezesS<:is horas e quarenta e cinco minutos, na Sala da Comissão 
de f:tnanças, do Senado Federal, presentes os Senhores SenaJores Jorge Ka· 
lume, Gabriel -Hermes, Jutahy M1;1galhães, 1\loysio Chaves, Moacyr Dalla, 
Almir Pínto, Vicente Vuolo, Alberto Silva c Deputados Jsaa(; Newton, Evan
dro Ayrcs de Moura, Ângelo Magalhães, Jerónimo Santana, Geraldo fle
ming e Nabo r Júnior, reúne-se a Comissão Mista, im:umbida de estudo e pa· 
rcccr sobre a Mensagem n~' 12, de 1981-CN, do Senhür Presidente daRe 
públil!a :wbmetemlo à deliberação d'l Congresso Nacional o texto do 
Dct.:reto-lei n9 1.817, de 11 de dc:.rembro de 1980, que "DL'ir,)e sobre a ex-.e~ 

cuc;;ào, no Território rederal de Rondônia, do Pla11o Nacional de Habita<;ão 
Porular (PLANHAP), e dâ outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justific.:adu, os Senhores Senadores 
Raimun.do Parente, Mendes Canale e Deputados Cláudio Strassburger, Rt
cardo Fiúza, Jgo Losso, Antonio Morimoto e Adauto Be~_.erra. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Cumum, assume a PrcsiA 
dência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto que dcc:lara instalada a 
Comissão. 

Fm obediência a dispositivo regimental. o Senhor Presidente esclurec:e 
que irá proceder a eleição do Presidente e do V ice-Presidente da Comi!lsào. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor De
putado Nabor Júnior para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Pr(•sidrnte: 
Senador Alberto Silva . , , .. , .. ·~· .......... , .... , , , , , .. , 12 votos 
Senador Mendes C'anale . . . . , ........ , . , , ... , , ... , , . . . 2 votos 
Para ~~h·e-Pre_~id,•nte: 

Senndm J1Jrge Kalume . , , .. , •... , ....... , • , .. , ... , .... 12 votos 
Senador Gabriel Hermes .. , ..... , , , .. , , .• , . , , . , .. , , . , , , 2 vutos 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice~ Presidente da 

Comissão, os Senhores Senadores Alberto Silva e Jorge Kalume. 
Assumindo a 'Presidência o Senhor Senador Alberto Silva agradece, em 

nome do Senhnr Senador Jorge Kalume e no seu próprio a. honra com que fo
ram distinguído.s e designa o Senhor Deputado Isaac Newto-n para relatar a 
matéria. 

Nada mais havendo a tratar, cncerra~se a reuníào, lavrando eu. Mauro 
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se
rá assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irâ à 
publicação. 



Abril de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Qulnta .. feln~ 9 9S9 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo I! paru'r sobre a M'nsagem n' 14 de 
198/-CN, do Senhor Presidente da-República, submetendo à delibeR 
ração do Co_ngresso Nacional o texto do DecretoRlei nt 1.818, de 11 de 
dezembro de 1980, que: uoispi'Je sobre reavaliaçllo de bens do ativo 
imobilizado da Rede Ftrrot~ldria Federal S.A ". 

1• Reunião (INSTALAÇÃO), realizada em 31 de março de 1981. 

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta 
e um, às dezessete horas e vinte minutos, na Sala-da Comissão de Finanças, 
do Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Passos Pôrto, Martins 
Filho, Gabriel Hermes, Almii Pinto, Jutahy Magalhães, JOsé Lins, Roberto 
Saturnino, Alberto Silva, Gastilo MUiíer e DepiiiadosManoel Ribeiro, Fued 
Dib e Tidei de Lima, reúne--se a Comissão Mista~ incumbida de estudo e paM 
recer sobre a Mensagem n9 14, de 1981-CN, do Senhor Presidente da ReR 
pública submetendo à deliberaçll.o do Congresso Nacional o texto do decreto
lei n• 1.818, de li de dezembro de 1980, que "dispõe sobre reavaliação de 
bens do ativo imobilizado da Rede FerroviAriá Federal S.A1

'. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Pedro Simon, Jaison Barreto e Deputados Darcy Pozza, F'rancisc-o Leão, ReR 
zcnde Monteiro, Raul Bernardo, Alair Ferreira, Alcides Francisca to, Hyde~ 
kel Freitas e Paulo Borges. 

De acordo com o que preceitua o RegimCitiO -Comum, assume a Presi~ 
dência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada 
a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, a· Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a c:leíçào do Presidente e do Vice-Pres"idente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir pinto convida o Senhor De
putado Tidei de Lima para funcionar como escrutinado-r, 

Procedida a eleição, verifica~se o seguinte resultado: 

Para Presfdemc: 
Deputado Fued Dib .................... __ .... _ ........ li votos 
Deputado Tidei de Lima .. , ..... ~ ....... h-............ . . 1 voto 
Para Vice~fresidente: 

Deputado Raul Bernardo .................... ; ........ , 12 votos 
São dedarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vke--Presidente da 

Ct.1missão, os Senhores Deputados f-'ued bib e- Raul Bernardo. 
Assumindo a Presidência 6 Senhor Deputado f:'ued Dib agradece, em 

nome do Senhor Derutado Raul Bernardo e no seu próprio a honra com que 
foram distinguidos e designa o Senhor Senador Pilssgs Pôrto para relatar a 
matéria. 

Nada mais havendo a tratar, em:erra~se a reunião, lavrando eu, Mauro 
r npes de Sá, Assistente úa Comisdo, a presente Aia que, lida e aprovada, se
rá assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à 
publicação. 

COMISSÃO MISTA 

lncumb!da de examinar e emitir parecPr sobre a ~fensugem nr 16, 
de 1981-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deli
beraçlio do Congresso Nadonal o texto do Deereto-/ri n~' 1.820, de II 
de dezembro de 1980, que "Reajusta os vencimentos, saldrios e prm•ell
tos dos Serl•idores Cú·ls do Poder Executb•o, bem como das l'ensi'Jes, e 
dd outras prMidências ", 

I• Reunião (INSTALAÇÃO), realizada em I• de abril de 1981. 

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de mil novecentt.lS c oite-nta e um, 
às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no SeR 
nado Federal, presentes os Senhores Senadores Moacyr Dalla, Jutahy MagaR 
lhães, Passos Pôrto, Bernardino Viana, Aderbal Jurema, Lomanto Júníor, 
Humberto Lucena, Gastão MUller, Alberto SilVa e Ocputados Wildy Vianna, 
Ossian Ararípe e HoráCio Ortí.z, reúneMse a- Comissão Mist'a, incumbida de 
examinar e emitir pare-Cer 500fe a Mensagem n9 16, de 1981·-CN, do Senhor 
Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional, 
o texto do Decreto-lei no 1.820, de li de dezembro de 1980, que "Reajusta os 
vencimentos, salários e proventos dos servidoreS civis do Poder Executivo, 
bem como das pensões, e dá outras providênciasu. 

Deixam de comparecer, por rnoÚvo justificado, os Senhores Senadores 
rranco Montoro, Lázaro Barbo-za c Deputados {~hristóvam Chíaradia, Fer
nando Magalhães, Augusto Lucena, Fernando GonÇalves, Moacir Lopes, 
Adauto Bezerra, Heitor Alencar Furtado e Oilson de Barros. 

De acordo com o que prece_i~ua o_ Regimento Comum, assume a Prcsi~ 
dência, eventualmente, o Senhor Senador Aderbal Jurema, que declara insta~ 
lada a Comissão. 

Em obedi!ncia a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irâ proceder a eleição do Presidente e do ViceRPresidente da Comissilo. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Aderbal Jurema convida o Senhof 

' Deputado Wildy Vianna para funcionar como escrutinador. 
Procedida a eleição, verificaRse o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Horácio Ortiz ............................... li votos 
Em branco _ ......... T •••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 voto 
Para Vice-.Presidente: 
Deputado Ossian Araripe . , ......... , ........•.. , , ....• 11 votos 

Em branco ·················~····· .. ····~··············· 1 voto 
Assumindo a Presidência, o Senhor beputado Horâcio Ortiz agradece, 

em nome do Senhor Deputado Ossian Araripe e no seu próprio, a honra com 
que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Jutahy Magalhães para 
relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu He
lena Isnard Accauhy Sarres dos Santos; Assistente da Comissão, lavrei a preR 
sente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais 
Membros da Comissão e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de tstudo e parecer sobre a Mensagtm nP 17, de 
/981-CN, do Senhor Presidenu da Repúbüca, submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o texto do Det!retoMiei n'4 1.821, de 11 de 
dezembro de 1980, que ' 4Reajusta os valores de t~encimentos t prm·~n
tos dos membros da Magistadura Federal, do Distrito Ftdtral e Terri
tórios e do Tribunal de Contas da UniDo, bem assim os de pens~es, e 
dd outras prot~ldincias ". 

I• Rcunlilo (INSTALAÇÃO), realizada em I• de abril de 1981. 

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e um, 
dezesseís horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Fí
nanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Louríval Baptis· 
ta, Bernardino Viana, Moacyr Dalla, Passos Pôrto, Aderbal Jurema, Gabriel 
Hermes, Evandro Carreira, Mauro Benevides e Deputados Honorato VianR 
na, José Carlos FagU:11des, Athiê Coury e Ademar Pereira, re(mc-se a ComisM 
são Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~' 17, de 1981-
CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do ConM 
gresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.821, de li de dezembro de 1980, 
qu-e "reajusta os valores de vencimentos e proventos dos membros da MagisM 
tratura Federal, do Distrito Federal e Territ6rios e do Tribunal de Contas da 
União, bem assim os de pensões, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo ju.'itificado, os Senhores Senadores 
U1za~o Barboza, Luíz Fernando Freire, Saldanha Derzi e Deputados Paulo 
-Ferraz, Geraldo Guedes, Marão Filho, Ary Alcântara, Juarez Furtado, EpiM 
tácio Cafeteira e Jerônimo Santana. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi~ 
déncia, eventualmente, o Senhor Senador Gabriel Hermes, que declara insta
lada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esdarece 
que irâ proceder a eleição do Presidente e do V ice~ Presidente da Comis~iio 
Distrihufdas as cédulas, o Senhor Senador Gahríel Hermes convida o Senhor 
Deputado Ademar Pereira, para funcionar como escrutinadnr. 

Procedida a eleição, vetíficaRse o seguinte resultado: 

Para Prestdeme: 
Senador Mauro Benevides .....•. , , .... , ...•.......•... II votos 
Em branco ........................... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . t votn 

Para ~!'ice-Presidente: 

Senador M oacyr O alia ..... , ............•...••........ 1 O votos 
Deputado Honorato Víanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 votos 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os 

Senhores Senadores Mauro Bcnevides e Moacyr Dalla. 

Assumindo a Pre.sídência o Senhor senador Mauro Benevides agradCL'C, 
cm norrte do Senhor Senador Moacyr Dalla e no seu próprio, a honra com 
que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Athiê Coury par~ rdn
tar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para t:on'-1~\f, eu, 
frcdcdc Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente t\tn 
que, lida c aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demuis membros 
da Comissão e irã à publicação. 
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COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição nr 05, de 1981, que "altera a redação do§ /P 
do artigo 102 da Constituição Federãl". 

I• Reunião (INSTALAÇÃO), realizada em 31 de março de 1981. 

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta 
e um, às dezesseis horas e trinta miriutos, na Sala da Comissão de Finanças, 
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Moacyr Dalla, Loman
to Júnior, Murilo Badaró, Jutahy Magalhães, José Lins, Mauro Benevides, 
Alberto Silva, Affonso Camargo e Deputados Vicente Guabiroba, José Men
donça Bezerra, Honorato Vianna, Edgard Amorim e Antônio Annibellí, 
reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e 
emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nq 05, de 1981, que 
.. altera a rcdação do § I q do artigo· 102 da Constituição Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Jorge Kalume, Nelson Carneiro, José Richa e Deputados Hugo Napoleão, 
Wildy Vianna, Augusto Lucena, Audálio Dantas, Alcir Pimenta e Bento 
Gonçalyos, 

De acordo com o que preceitua o Regimento Corrillm, assume a Presi
dência; eventualmente, o Senhor Senador Alberto Silva, que declara instalada 
a Comissão. --

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presídente esclarece · 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Alberto Silva convida o Senhor _ 
Deputado Vicente Guabiroba para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Edgard Amorim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 votos 
Em branco .............•.....•••.•.. _ .................. 01 voto 
Para VicewPresidente: 
Deputado Honorato Vianna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 votos 
Deputado Hugo Napoleão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 votos 
São declarados eleitos, respectivamente. Presidente e V ice-Presidente, os 

Senhores Deputados Edgard Amorim e Honorato Yianna. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Edgard Amorim agradece, 
em nome do Senhor Deputado Honorato Vianna e no seu próprio, a honra 
com que foram distinguidos e designa o Senhor-Senador José Lins para rela
tar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata, que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Presidente, demais 
Membros da Comissão -e- irá â publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida d.e examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição nP 06, de 1981, que "assegura a Deputado e 
Senador o direito de ser nomeado GoJ.•ernador do Distrito Federal, ou 
exercer a Presidência de Autarquia, Empresa Pública ou Sociedade de 
Economia Mista, sem perda do mandato". 

I• Reunião (INSTALAÇÃO), realizada em 31 de março de 1981. 

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta 
e um, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões da 
Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores 
Bernardino Viana, José Lins, Almir Pinto, Lomanto Júnior, Jutahy Maga
lhães, Raimundo Parente, Henrique Santillo, Mauro Benevides, Affonso Ca
margo e Deputados Claudino Sales, Horácio Matos, Ademar Pereira, Tidei 
de Lima e Fued Dib, reúne-se a Corriissão Mista do CongresSo Nacional, in
cumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Consti
tuição nl? 06, de 1981, que ••assegura a Deputado e Senador o Direito de ser 
nomeado Governador do Distrito Federal, ou exercer a Presidência de autar
quia, empresa pública ou sociedade de economia mista, Sem perda do manda
to". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Leite Chaves, Mendes Canale e Deputados Paulo Ferraz, Ary Alcântara, 
Athiê Coury, Adhemar Santillo, Antônio Mariz e Joel Lima. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador José Lins, que declara instalada a 
Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 

Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador José Lins convida o Senhor Depu
tado Fued Dib para funcionar corno escrutinador. 

Para Presidente: 
Senador Henrique Santillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 vOtos 
Senador Mauro Benevides .................. ~... . . . . . . . 02 votos 
Para Vice·Presidente: 
Senador Almir Pinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 votos 
Em branco ................ ~· .......................... 01 voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 

Senhores Senadores Henrique Santillo e Almir Pinto. 
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Henrique Santillo agradece, 

em nome do Senhor Senador Almir Pinto e no seu próprio, a honra com que -
foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Claudino Sales para relatar 
a Proposta . 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, de
mais Membros da Comissão e -ira- à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei nP 
02, de 1981-CN, que "altera a Composição dos Tribunais Regionais 
do Trabalho que menciona, cria cargos, e dá outras providências". 

I• Reunião (INSTALAÇÃO), realizada em 24 de março de 198I. 

Aos vinte c quatro dias do mês de março do ano de mil novecentos c oi
tenta e um, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Co
misSão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores 
Aderbal Jurema, Jutahy Magalhães, Bernardino Viana, Murilo Badaró, Pe
dro Simon, Luiz Fernando Freire, Mendes Canale e Deputados Nilson Gib
son, João Alves, Túlio Barcelos, Joacil Pereira, Antônio Russo e Jorge Ga
ma, reúne-se a Comiss_ão _Mista do Congresso Nacional, incumbida de exami
nar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n'i' 02, de 1981-CN, que "altera a 
composição dos Tribunais RegiOnais do Trabalho_ que menciona, cria cargos, 
c dâ outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Amaral Peixoto, Lenoir Vargas, Nelson Carneiro, Marcos Freire e Deputa
dos Álvaro Gaudêncio, Pedro Carola, Roq1Je Aras, Antônio Moraes e Jorge 
Ferraz. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Pr~si
dência, eventualmente, o Senhor Senador Aderbal Jurema, que declara insta
lada a Comissão. 

Em Õbediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do vice-Presidente da Comissão. 
Distribu_íd_as_as cêdulas, o Senhor Senador Aderbal J.urema convida o Senhor 
Deputado João Alves para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputados Antônio Russo ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 votos 
Em branco_ ................................... r••······ 01 voto 
Para Vice-Presidente: 
Deputado Nilson Gibson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 votos 
Em branco ............................................ 01 voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os 

Senhores Deputados Antônio russo e Nilson Gibson. 
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Antônio Russo agradece, 

em nome do Senhor Deputado Nilson Gibson e no seu próprio, a honra com 
que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Jutahy Magalhães para 
relatar o Projeto. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena Isnard A-ccauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente A ta que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, de
mais Membros da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei nP 3, de 
1981-CN, que ''fixa os valores de vencimento ou salário do Grupo
Atividades Aeroespaciais do Serviço Civil do Poder Executivo, e dá ou
tras providências". 

I• Reunião (INSTALAÇÃO), realizada em 30 de março de I981. 

Aos trinta dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e 
um. às dezesseis horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Se
nado Federal, presentes os Senhores Senadores Raimundo Parente, Jutahy 
Magalhães, Moacyr Dalla, Passos Pôrto, Louriva1 Baptista, Almir Pinto. 
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Evandro Carreira, Lázaro Barboza, Humberto Lucena, Saldanha Derzi, Gas
tão MUller e Deputados Francisco Benjamim e Leorne Belém, reúne-se a Co
missão Mista do Congresso Nacional, incumbi_df:i de est1.1do e parecer sobre 0 

Projeto de Lei n'? 3, de 1981 - (CN), que .. fixa os valores de vencimento ou 
salârio do Grupo-AtividadCs Aeroespaciais do Serviço Civil do Poder Execu
tiyo, e dâ outras providências..-. 

Deixam de comparecer, por motivo justific3.do, os Senhores Deputados 
Theodorico Ferraço, José Penedo, Antônio Florêncio, MarãQ Filho, Celso 
Peçanha, Horácio Ortiz, Murilo Mendes, Mac Dowell Leite de Castro e 
Nélio Lobato. 

De acordo com O que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada 
a Comissão. _ _ 

Em obediência a dispositivo regin:lerital, o Senhor Presidente esclarece 
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor De
putado Francisco Benjamim. ·para.Iuncionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultãdo: -
Para Presidente: 

Senador Lâzaro Barboza .. ············-~·······-··-·-······ 11 votos 
Senador Evandro Carreira.·······-····~·-···-··~-·-·~~···· 02 votos 
Para Vice-Presidente: 
Senador Moacyr Dalla .... -.-... _ ............. ~· ..•. ç·~ .. 10 votos 
Senador Passos Pôrto ........................... ~ ... _. . . 03 votos 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 

Senhores Senadores Lázaro Barboza e Moacyr Dalla. - - -
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Lázaro Barboza agradece, 

em nome do Senhor Senador Moacyr Dalla e no seu próprio, a honra com 
que foram distinguidos e designa o Senhor DepuiaCii::i Leofile Belém pilra re-
latar a matéria. - -

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuni"ão e, ·pata constar, ei.l, 
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrCi a·- presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei nP 14, de 
1980-CN, que '1displie sobre a cobrança judicial da Divida Ativa da 
Fazenda Pública, e dá outras providências". 

I• reunião (INSTALAÇÃO), realizada em 5 de agosto de 1980. 

Aos cinco dias do mês de agosto de mil novecentos e oitenta, às dezesseis 
horas e trinta minutos, na Sala '"Rui Barbosa", presentes os Srs. Senadores 
José Lins, Helvídio Nunes, Murilo Badaró, Bernardino VIana, Almir Pinto, 
Raimundo Parente, Mauro Benevides, Roberto Saturnino, José Richa, Af
fonso Camargo, Leite ChaveS e o Sr. Deputado Felippe Penna, reúne~se a Co
missão Mista, incuriibida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n9 14, de 
1980- (CN), que "dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fa
zenda Pública, e dâ outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo jUstificado, os Srs. Deputados Airon 
Rios, Alcebíades de Oliveira, Brabo de Carvalho, Francisco Leão, Léo Si
mões, Nelson Morro, Fernando Coelho, Jorge Gama, Roque Aras e Manoel 
Gonçalves. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência o Sr. Senador Almir Pinto, em carâter eventual, que declara instalada 
a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Sr. Presidente esclarece que 
irâ proceder a eleição do Presidente e do V ice-Presidente da Comissão. DiStri
buídas as cédulas, o Sr. Senador Lourival Baptista convida o Sr. Senador José 
Richa para funcionar corri.o esCrutinador. -

Procedida a eleição, verifica-se o segUinte r6sultado: 
Para Presidente: 
Deputado Felippe Penna ................ -...........• ~.. 11 votos 
Em branco·························~---·~·-~·········~· 01 voto 
Para Vice-Presidente: 
Deputado Airon Rios ............•...... -... ·~·~ ·-· .•. ~ ... 12 votos 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente da 

Comissão, os Srs. Deputados Felippe Penna e A:irOn Rios. ---
Assumindo a Presidência o Sr. Deputado Felippe Penna agradece, em 

nome do Sr. Deputado Airon Rios e no seu próprio, a honra com que foram 
distinguidos e designa o Sr. Senador José Lins para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Comissão, lavrei a presen
te Ata que, lida e aprovada serâ assinada pelo Sr. Presidente, demais 
membros da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃÓ MISTA 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem nP 2, 
de 1981 CN, pela qual o Senhor Presidente da República comunica ha
ver vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara nP 59, de 1980 (nP 
1.425, de 1979, na Casa de origem), que "altera o art. /?da Lei nP 
5.698, de 31 de agosto de 1971, que dispõe sobre as prestações deJ•idas 
a ex-combatente segurado da Previdência Social". 

2' Reunião, realizada em 25 de março de 1981 

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de mil novecentos e oiten
ta e um, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Fe- • 
_dera!, presentes os Senhores Senador Aloysio Chaves e Deputados Octâvio 
Torrecilla, Athiê Coury e Jorge Gama, reúne-se a Comissão Mista do Con~ 
gresso Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem 
no 2, de 1981-CN, pela qual o Senhor Presidente da República comunica ha· 
ver vetado, totalmente) o Projeto de Lei da Câmara nll 59, de 1980 (1.425, de 
1979, na Casa de origem), que .. altera o art. 19 da Lei n9 5.698, de 31 de agosto 
de 1971, que dispõe sobre as prestações devidas a ex-combatente segurado da 
Previdência Social". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Jorge Kalume e Teotônio Vilela. 

Havendo número regimentai, são abertos oS trabalhos pelo Senhor Sena~ 
dor Aloysio Chaves, V ice-Presidente no exercício da Presidência, que Solicita, 
nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior que, 
logo após, é dada como aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica haver recebido ofício do 
Presidente da Câmara dos Deputados, indicando o Senhor Deputado Jorge 
Gama para integrar a Comissão, em substituição aó Senhor Deputado Roque 
Aras. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pri:sídente em exercí
cio comunica que irã-proceder à eleição do novo Presidente da Comissão, em 
virtude da substituição do Senhor Deputado Roque Aras, anteriormente elei
to Presidente. 

Procedida a eleição, é o Senhor Deputado Jorge Gama eleito por unani
midade. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Jorge Gama agradece a 
honra com que foi distinguido e concede a palavra ao Relator, Deputado 
A.thiê Coury, que emite o relatório à Mensagem n• 2, de 1981 (CN). 

Posto em discussão e votação, é o relatório aprovado. 
Nada mais havendo <l tratar, encerra-se a reunião e, para ·constar, eu, 

Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem nP 5, 
de 1981-CN, pela qual o Senhor Presidente da Repdblica comunica 
haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei do Senado n'~ 209, de 1979, 
que "elimina o prazo para candidatura a cargo eleth·o, no caso de des
ligamento de um partido e ji/i~ção a outro". 

2!__ Reunião, realizada em 25 de março de 1981 

Aos vinte e· cinco dias do mês de março do ano de mil novecentos e oiten
ta e Um, às dezessete horas, na S-ala da Comissão de Finanças do Senado Fe
deral, presentes os Senhores Senador Murilo Badaró e Deputados Bonifâcio 
_de Andrada, Claudino Sales e Tarcíçio Delgado, reúne-se a Comissão Mista, 
incumbida de exaininar e emittr I-datório sobre a Mensagem n9 5, de 1981-
CN, pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, to
talmente, o Projeto de Lei do Senado n9- 209. de 1979, que .. elimina o prazo 
para candidatura a cargo eletivo, no caso de desligamento de um partido e fi
liação a outro". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os senhores Senadores 
Saldanha Derzi e Nelson Carneiro. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Senador Murilo Badaró, V ice-Presidente, no exercício da Presidên
~i~, que solicita, nos termos regimentais, a dispenSa da leitura da Ata da reu
rlião anterior que, logo após, é--dada COmO-- aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido oficio do Se
nhor Presidente da Câmara, Deputado Nelson Marchezan, indicando o Se
nhor DeputadO Tarcísio Delgãdo para integrar a Comissão.em substituição 
ao Senhor Deputado João Gilberto, aritC:rioi"mente designado. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Depu
tado Bonifácio de -Andrada, que emite reliltório à Mensagem. 

Posto em discussão e votação. é o -·relatório aprovado. 
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Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião c, para constar, eu, 
Clayton Zanlorenci, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comis
são e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nP I I, de 
1981-CN, tio Senhor Presidente tio Repúbhi:a, submetendo à delibe
raçlo do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nP 1.816, de 10 de 
dezembro de 1980, que "modifica a sistemdtica de cd/cu/o da correção 
monetdria incidente sobre as contribuiçaes de previdência social não 
pagas, e dd outras providências''. 

2• Reunião, realizada em I' de abril de 1981 
Ao primeiro dia do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e um, 

às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças do Senado Federal, pre
sentes os Senhores Senadores Bernardino Viana, Lourival Baptista, Aloysio 
Chaves, João Calmon, MOacyr Dalla, Eunice Michiles. Helvídio Nunes, José 
Fragelli e Deputados Vicente Guabiroba, Honorato Viann3, Nilson Gibson, 
Sebastião Rodrigues e Darcy Passos, reúne-se a Comissão Mista, incumbida 
de estudo e parecer sobre a Mensagem n' 11, de !981-CN, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o tex
to do Decreto·lei n"' 1.816, de 10 de dezembro de 1980~ que ••mOdífica a site
mática de cálculo da correção monetária incidente sobre as contribuições de 
previdência social não pagas, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por nlotivo justificado, os Senhores Senadores 
Murilo Badaró, Jorge Kalume, Luiz Fernando Freire e Deputados Antônio 
Pontes, Sebastião Andrade, Ãlvaro Gaudêndo, Ângelo Magalhães, Ubaldi
no Meireles e Rosa Flores. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Deputado Sebastião Rodrigues, que solicita, nOs termos regimentais, 
a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Sena
dor Lourival Baptista) que emite parecer favorável à Mensagem, nos termOs 
de ProjetO de Decreto Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e voüiçãõ, é o parecer aprovado, vOtando, vencido) 
os Senhores Senador José Fragelli e Deputado Darcy Passos. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro 
Lopes de Sâ, Assistente da Camisão, a presente Ata que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nP 12, de 
1981-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nr> 1.817, de 11 de 
dezembro de 1980, que 11dispõe sobre a execução, no Territdrio Fede~ 
ral de Rôndonia, do Plano Nacional de Habitação Popular (PLA
NHAP), e dd outras providências". 

2' Reunião, realizada em ]9 de abril de 1981 

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e um, 
às dezessete horas, na Sala da Comissão d-e Finanças do Senado Federal, pre
sentes os Senhores Senadores Raimundo Parente, Gabriel Hermes, Jutahy 
Magalhães, Aloysio Chaves, Moacyr Dalla, Almir Pinto, Alberto Silva e De~ 
putados Evandro Ayres de Moura, Igo Lossq, Ãng_elo Magalhães, Geraldo 
Fleming e Nabor Júnior, reúne~se a COmisSão Mista, incumbida de estudo e 
parecer sobre a Mensagem nq 12, de 1981-CN, do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo à deliberação d6 Congresso Nacional o texto do 
Decreto-lei n' 1.817, de II de dezembro de 1980, que "dispõe sobre a exe
cução, no Território Federal de Rôndonia, do Plano Nacional de Habitação 
Popular (PLANHAP), e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Jorge Kalume. Vicente Vuolo, José Guiõiriãrd, Mendes Canale e Deputados 
Isaac Newton, Cláudio Strassburger, Ricardo FiúZa, Aritónio Márimoto e 
J erônimo Santana. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Senador Alberto Silva, que sOlidta, -nos lerrrioS-fegimentals, a ·dispen
sa da leitura da Ata da reunião anterior, cjue, logo após, é dada como aprova
da. 

Em seguida~ o Senhor Presidente-comunica que irâ redistribuir a matéria 
ao Senhor Deputado Ângelo Magalhães, enl su-bstít~ição ao Senhor Deputa~ 
do Isaac Newton, anteriormente designado. 

Continuando, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Depu
tado Ângelo Magalhães, que emite pareCer faVõráV6l à Mensagem, nos ter
mos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão. 
' 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro 

Lopes de Sâ, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se
rá assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem nP 3, 
de 1981- CN, pela qual o Senhor Presidente da República comunica 
haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei do Senado n? 88, de 1978, 
que "altera dispositivo da Lei n' 6.045, de 15 de maio de 1974, para o 
fim de incluir o representante do Banco do Nordeste do Brasil na com~ 
posição do Conselho Monetdrio Nacional". 

2' Reuni~o, realizada em 31 de março de 1981 

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta 
e um, às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala de Reuniões da Comissão 
de Finanças, no Senado_Fêdera1, presentes os Senhores Senadores Lourival 
Baptista, Lenoir VargaS e Deputados Honorato Vianna e Fernando Coelho, 
reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e 
emitir relatório sobre a Mensagem nq 3, de I98t...::_C}·( pei"a--quaCO Senhor 
Presidente da República comunica haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei 
do Senado nq 88, de 1978, que .. altera dispositivo da Lei nq 6.045, de 15 de 
maio de 1974, para o fim de incluir o representante do Banco do Nordeste do 
Bra~il na composição cio Conselho Monetário Nacional". 

Deixam de comparecer, por motivo justifiçado, os Senhores Sen_ador 
Adalberto Sena e Deputado António Morimoto. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Deputado Fernando Coelho, que solicita, nos termos regimentais, a 
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor 
Senador Lenoir Vargas, que emite relatório à Mensagem nq 3, de 1981-CN. 

PostQ em discussão e votação, é o relatório aprOvado sem restrições, na 
forma apresentada. -

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irâ 
à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem nP 6, 
de 1981-CN, pela qual o Senhor Presidente da República comunica 
haver vetado, parda/mente, o Projeto de Lei da Câmara flP 92, de 1980 
(nP 3.361. de 1980, na Casa de origem), que "dispõe sobre a inspeção e 
fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes, corretb•os, 
inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes, destinados à agricultura, 
e dá outas prOJ:idências". 

2• Reunião, realizada em 2 de abril de 1981 

Aos dois dias do mês de abil do ano de mil novecentos e oitenta e um, às 
dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, pre~ 
sentes os Senhores Senidores José Lins, Jutahy Magalhães, José Richa e De
putados Victor Fontana e João Gilber~o, reúne-se a Comissão Mista, incum
bida de estudo e Parecer sobre- a Merlsagem nq 6, de 1981-CN, pela qual o 
Senhor Presidente da República COJ!lUnica haver vetado, parcialmente, o Pro
jeto de Lei da Câmara n' 92,"de !980 (n' 3.361, de !980, na Casa de origem), 
que "dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio-de fer
tilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes, destinados 
à agricultura, e dá outras providências". 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Deputado Ricar~ 
do Fiúza. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Deputado João Gilberto, que solicita, nõs termos regimentais, a dis

--pensa da leitura da Ata da reunião anteior, que, logo após, é dada como apro
vada. 

Prossegulrido, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Sena
dor José Lins, que emite relatórío à Mensagem nq 6, de 1981-CN. 

Posto em discussão e votação, é O relatório aprovado. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 

Frederic Pinheiro Barreirã, Assisfe[úe de Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo'Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irã à publicação. 
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COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinat e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituiçao n' 95, de 1980, que "altera a redação dos 113• 
e 4? do artigo 39 da Constituiçio Federal". 

2•Reunião, realizada em 24 de março de 1981 

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de mil novecentos e oi
tenta e um. às dezessete horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças 
-no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume. Moa
cyr Dalla, Raimundo parente, Almir Pinto, Bernardino Viana, Lourival Bap
tista, Martins Filho, Adalberto Sena, HenriqueSantillo, Gasülo MUller e De
putados Nosser Almeida, Paulo Guerra, Júlio Martins e Oswaldo Melo, 
reúne-se a Comissão Mista do ·congresso N aciOnai tOcumbida de examinar e 
emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à ConstituiçãO n9 95, de 1980, que 
"altera a redação dos §§ 3? e 49 do artigo 39 da COnstituição Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador 
Evandro Carreira e Deputados Antoni~_ Pontes. H_élio Campos, Jerónimo 
Santana, Jader Barbalho, Mário Frota, Carlos Wilson e Henrique Eduardo 
Alves. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Sena
dor Adalberto Sena, Presidente da Comissão, que solícita, nos term-os regi
mentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é 
dada como aprovada. _ 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica o recebimento de Ofícios das 
lideranças do Partido Democrático Social, no Senado Federal e na Câmara 
dos Deputados, indicando os Senhores Sena-dor Lourival Baptista e Deputa
dos Oswaldo Melo e Nosser ALmeida, para integrarem a ComiSsãO: ein subs
tituição aos Senhores Senador João LúciO-e-D.eputados Jairo Magalhães e 
Odacir Soares, respectivameiite. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Depu
tados Júlio Martins~ que emite parecer favorável à Proposta n~' 95, de 1980. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, lavrando eu, 

Mauro Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presídente e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituiçao nP 96, de 1980, que "acrescenta§ 8? ao attigo 
32 da Constituição Federal". 

2• Reunião, realizada em ll de março de 1981 

Aos onze dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e um, 
às dezoito horas, na Sala da Comissão de FinanÇas, do Senado Federal, pre
sentes os Senhores Senadores Jorge_ Kalull).e, Almir Pinto, Bernardino Viana, 
Lenoir Vargas, Lourivál Baptista, Passos Pôrto, FrancO Montara, Leite Cha
ves e Deputados Adhemar de Barros Filho, Afrísio Vieira Lima, Evaldo 
Amaral, José Mendonça Bezerra e Rubem Figueiró, reúne-se a ·carrlissão 
Mista do CongressO Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre 
a Proposta de Emenda à Constituição nti 96, de 1'980, que "acrescenta§ 81i' ao 
artigo 32 da ConstitUição Fedei-a['-.-. 

Deixam de comparecer, por motivo justifiCado, os Senhores SeQ.adores 
Helvídio Nunes, Nelson Carneiro, Gastão Miíl1~r e Deputados DarCílio Ay
res, Pedro Collin, Horácio Ortiz, Gerson Camát'a~-R-ãTmundo Urbano e Pe-
dro Sampaio. -

Havendo número regimental, são abertos os tiabalhos pelo Senhor Sena
dor Bernardino Viana, VicC-Presidente da ComisSão, que sOlicita, nos termos 
regimentais, a dispensa da leitura da Ata da feunião anterior, que, logo após, 
é dada como aprova:da. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica_haver recebido Ofícios das 
Lideranças do Partido Democrático Sõcíã.l, no Senado_ Federal e na Câmara 
dos Deputaods, e, do Partido Popular, na Câma{~ dos Deputa~os, Indicando 
os Senhores Senador Lourival Baptista e Deputados Eva ido Amaral e Rubem 
Figueiró; para integrarem a Comissão, em substitUição aos Senhores Senadm 
Tars-o Dutrá -e-Deputados Nelson Morro e FigueiredO Correia, respectiva
mente, anteriormente designados. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede_~ palavra ao Relator, Depu
tado Afrísio Vieira Lima, que emite parecer favoi'âvel à Proposta, na forma 
apresentada. . _ _ __ ____ ___ . _ 

Posto em discussão e-votação, é o parecer ãprovado sem restnçoes. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando_ eu, Mauro 

Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a Presente Ata, que lida, e aprovada, 
serã assinada pelo Senhor Presidente, e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n? 14, de 
1980 (CN), que "dispõe sobre a cobrança judicial da Divida Ativa da 
Fazertda Pública, e dd outras providências". 

2• Reunião, realizada em 27 de agosto de 1980 

Às dezessete horas do dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e oi
tenta, na Sala de ReUniões do Bloco .. B", do Senado Federal, presentes os 
Srs. Senadores José Lins, Murilo Badaró, Almir Pinto, Raimundo Parente, 
Roberto Saturnino e Deputados Nilson Gibson, Alcebiades de Oliveira, Bra
bo de Carvalho, Jackson Barreto, Jorge Gama, Marcello Cerqueira e Felippe 
Penna, reúne-se A Comissão Mista do Congresso nacional incumbida de j!S

tudo e parecer sobre o Projeto de Lei n• 14, de 1980 (CN), que "dispõe sobre a· 
cobrança judicial da Dívida Ativa da Faz~nda Pública, e dá outras providên
cias". 

DeiXárri de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Helví
dio Nunes, Bernardino Viana; Mauro Benevides, José Richa, Affonso Ca
margo, Leite Chaves e Deputados Francisco Leão, Léo Si!!l-Ões, Nelson Mor-
ro e Daso Coimbra. · 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada 
como aprovada. 

Havendo número regíirient3.1, o Sr. Presidente, Deputado Felippe Penna, 
declara abertos os trabalhos e, em seguida, procede à leitura dos seguintes 
Oficies, datados de 27:8-80: n•138/80. da Liderança do PMDB, da Câmara 
dos Deputados, indicando _a substituição do Sr. Deputado Fernando Coelho 
pelo Sr. Deputado Jackson Barreto; n• 141/80, da Liderança do PP, ·da Câ
mara dos Deputados, indicando a substituição do Sr. Deputado Manoel 
Gonçalves pelo Sr. Deputado Daso Coimbra; n' 139/80, da Liderança do 
PMDB, da Câmara dos Deputados, indicando a substituiçãO do Sr. Deputa
do Roque Aras pelo Sr. Deputado Marcello Cerqueira e n• 146/80, da Lide
rança do PDS, da Câmara dos Deputados, indicando a substituição do Sr. 
Deputado Airon Rios pelo Sr. Deputado Nilson Gibson. 

Em seguida, o Sr. Presidente esclarece que irá proceder à votação do Sr. 
V ice~ Presidente, tendo em vista a substituição do Sr. Deputado Airon Rios, 
anteriormente eleito. Em votação, é eleito, por unanimidade, o Sr. Deputado 
Alcebíades de Oliveira para Vice-Presidente da Comissão. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador José 
Lins, Relator da matéria, quando, então, o Sr. Deputado Jackson Barreto, 
usando a palavra pela ordem, solicita vista do Parecer juntamente com o Sr. 
Deputado Brabo de Carvalho, a fim de que possam aprofundar melhor no 
exame da matéria. Atendendo ao solicitado, o Sr. Presidente concede vista 
coletiva do parecer, pelo prazo de 24 horas, nos termos regimentais. 

Finalizando, o Sr. Presidente encerra os trabalhos e comunica que a Co
missão reunir-se-á, amanhã, dia 28, às 16:00 horas, na Sala "Clóvis Bevilác
qua", para discutir e votar o parecer e, que, atendendo solicitação do Sr. Re
lator, será dispensada a leitura do parecer,justificada pelo fato de ter sido dis
tribuída cópia do mesmo aos Srs. membros da Comissão. 

Nada- mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Cleide 
Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Comissão, a presente Ata que, 
lida e ri.provada, será aSsinada j,elo Sr. Presfdente, demais Membros e irâ à 
publicação. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SÓCIAL 

2f Reunião, realizada em 26 de março de 1981 

Aos vinte e seis dias do mês de março de mil novecentos e oitenta e um, 
às onze horas, na sala de reuniões da Comissão, presentes os senhores Sena
dores Raimundo Parente - Presidente, Humberto Lucena - Vice
Presidente, Eunice Michiles, Gabriel Hermes, Jaison Barreto, Franco Monto
ro e Almír Pinto, reúne-se a ComisSão -ae Legislação Social. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os senhores Senadores 
ALoysio Chaves, Hugo Ramos e José Frage!Ii. 

Havendo número regimenta!, são abertos os trabalhos com a dispensa da 
leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. 

Constantes da pauta, São apreciadas as seguintes matérias: 
Projeto de Lei diz Câmara nP 45. de i980- que .. Regulamenta o exercício 

da profissão de SuperVisor Educacional, e dá outras providências." Relator: 
Senador Franco Montoro. Aprovado parecer favorável, com Emenda n9 1-
CEC. 

Projeto de Lei do Senado n? 217, de 1980- que "Faculta aos partiCipan
tes do Fundo de Participação PIS-PASEP a utilização do saldo de seus depó
sitos para construção da casa-própria ou aquisição de imóvel já edificado:·• 
Relator: Senador Humberto Lucena. Aprovado parecer favorável. 

Projeto de Lei do Senado nP 284, de 1979- que .. Dispõe sobre o FGTS, 
determinando que, em caso de morte, a conta vinculada em nome do empre-



964 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<ào II) Abril de 1981 

gado passará para sua família na forma da Lei Civil." Relator: Senador Nel
son Carneiro. Aprovado parecer favorável, nos termos da Subemenda n9 1-
CLS à Emenda n• 1-CCJ. 

Projeto de Lei do Senado n? 83, de /980- qUe "Estabelece novo critério 
p~ua ..:. cálculo da indenização dos representantes comerciais autónomos." 
Relator: Senador Humberto Lucena. Aprovado_ parecer favorável, com 
Emenda n• 1-CCJ. 

Projeto de Lei da Câmara nP 58, d~ 1980- que .. Acrescenta parágrafo ao 
artigo 458 da Consolidação das Leis do Trabalho." Relator: Senador Nelson 
Carneiro. Aprõvado parecer favorável. 

Emenda de Plenário (Substitutivo) ao Projeto de Lei do Senado n' 176, de 
1977- que "Modifica a redação ao artigo · la Lei n• 3.999, de 15 de de
zembro de 1961." Relator: Senador Jaison Barreto. Aprovado parecer favo
rãvel. 

Projeto de Lei do Senado n? 303, d,e 1978- que "Dá nova redação ao ar
tigo 472 e seu parágrafo primeiro do Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 
1943 (CLT)." Relator: Senador Raimundo Parente. Aprovado parecer con
trário. 

Pro)eio de Lei da Câmara_N? 79, de 1980- que "Cria a II• Região da 
Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho respectivo, institui a 
correspondente Procuradoriª- Regional do MiniStériO Público da União junto 
à Justiça do Trabalho, e dá outras providências." Relator: Senadora Eunice 
Michiles. Aprovado parecer favorãvel. 

Foi reti'fado da pauta, para reexame de parecer, o Projeto de Lei do Se
nado n• 291, de 1979. 

Por determinação da Presidência, fica adiada a apreciação do Projeto de 
Lei do Senado n• 253, de 1979. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Luiz Cla
udio de Brito, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente. 

3• Reunião, realizada em 2 de abril de 1981 

Aos dois dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e um, às 
onze horas, na sala de reuniões da Comissão (Ala Senador Alexandre Costa), 
presentes os senhores Senadores Raim_undo Parente- Presidente, Humberto 
Lucena- Vice-Presidente, Aloysio Chaves, Eunice Michiles, Franco Monto
ro, Jaison Barreto, Gabriel Hermes, José Fragelli, Lenoir Vargas e Almir Pin
to, reúne-se a Comissão de Legislação Social. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o senhor Senador Hugo 
Ramos. 

Havendo número_ regimental, são abertos os trabalhos, com a dispensa 
da leitura da Ata da reunião anterior, que ê dada como aprovada. 

Constante da pauta, são apreciadas as seguintes proposições: 
Projeto de Lei da Câmarq n? 39, de 1978- que "Regula a atividade das 

empresas de recrutamento, seleção, assessoria, consultaria e orientação pro
fissional, e dá outras providências." Relator: Sr. Senador Franco Montoro. 
Aprovado parecer por audiência préVia dos Conselhos Federais de Técnicos 
de Administração e de Sociólogos. 

Projeto de Lei do Senado nP 338, de 1979- que ·~coíbe abuso do poder 
econômico, proibindo que as empresas fabricantes ou montadoras organizem 
grupos de consórcios para venda dos produtos de sua fabricação." Relator: 
Sr. Senador Gabriel Hermes. Aprovado parecer contrário. 

Projeto de Lei do Smado nP 253, de 1979- que ·~Regula a transferência 
de empregado regido pela CLT." Relator: Sr. Senador Humberto Lucena. 
Aprovado parecer contrário do rela_to.r do vencido Sr. Senador Aloysio Cha
ves, com _voto em -separado do Sr. Senador Humberto Lucena. 

Projeto de Lei do Senado n" 198, de 1980- que "Torna obriga~ória a co
locação de balanças à disposição dos compradores nos estabelecimentos co
merciais que vendem gêneros alimentícios.'' Relator: Sr. Senador Gabriel 
Hermes. AproVá'do parecer contrário. 

Projeto de Lei do Senado nP 96, de 1980 -_que "Dispõe sobre a partici
pação dos se'rvidores nos órgãos de direção e fiscalização das entidades qUe 
menciona." Relator: Sr. Senador Fra,nco Montara. Aprovado parecer favo
rável. 

Projeto de Lei da Câmara n? 18, de 1981- que "Destina a renda líquida 
de concursos de prognós!icos esportivos à Cruz Vermelha, e dá outras provi
dências." Relator: Sr• S!!nadora Eunice Míchíles. Aprovado parecer favorá-
vel com Emend~ n• 1-Çt;S. ~ _ ~ _ 

Projeto de Resolução n' 53, de i976- que "Acrescenta alínea ao artigo 
407, do .Regimenfó'!nterno do Senado F~deral." Relator: Sr. Senador 

, Gabriel Hermes. Lido o parecer contrário, a Presidência concede vista ao Sr. 
Senador Humberto Lucena. 

Projeto de. Lei da Câmara n'~ 83, de 1980--:- que "Cria a lO• Região da 
Justiça do Trabalho~.o Tribunal Regional do Trabalho respectivo, e institui a 

correspondente Procuradoria Regional do Ministério Público da União junto 
à Justiça do Trabalho, e dá outras providências." Relator: Sr. Senador Hum
bert_g Lucena. Lido o parecei favorável, a Presidência concede vista ao Sr. Se
nador Aloysio Chaves. 

Projeto de Lei da Câmara nv 85, de 1980- que .. Cria a 12• Região da 
Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho respectivo, e inStitUi a 
correspondente Procuradoria Regional do Ministério Público da União junto 
à Justiça do Trabalho, e dã outras providências." Relator: Sr. Senador Lenoir 
Vargas. Lido o parecer favorável com Emenda n9l-CLS e_contrá_rio às Emen
das 1 e 2 apresentadas perante à CCJ, a presidência concede vista ao Sr. Sena
dor Aloysio Chaves. 

Por determinação da Presidência, são adiadas as seguintes matérias: 
PLS n• 63/80 ~ PLS N• 339/79- PLS n• 296/78 
PLS n• 263/79- PLS n• 15/80- PLS n• 93/79 e PLS n' 228/78 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Luiz Cla-
udio de Brito, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada se
rã assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE SAÚDE 

2• Reunião, realizada em 2 de abril de 1981 

Às dez horas do dia dois de abril do ano de mil novecentos e oitenta e 
um, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, pre
sentes os Senhores Senadores Jaison Barreto.- Presidente, Lenoir Vargas, 
Almir Pinto, Lomanto Junior, reúne-se a Comissão de Saúde. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
José Guiomard, Lourival Baptista e Saldanha Derzi. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião- anterior que em- seguida é 
dada como aprovada. 1 

' ' 

Dando in-ício aos trabalhos, o Senhor Presidente Jaison Barreto põe em 
discussão a matéria do item primeiro da pauta, constituída de sua sugestão 
para a realização do II Simpósio Nacional de Assistência Médico
Previdenciãria, sob o patrocínio da Comissão de Saúde· do Senado, a se verifi
car durante o período de 21 a 25 de setembro próximo. 

Encerrada a discussão. é a mesma aprovada por unanimidade. 
Em seguida, ó Senhor Presidente agradece o apoio de seus pares a esta 

iniciativa e designa os Senhores Senadores Henrique Santillo e Saldanha Der
zi para, respectivamente, Coordenador-Geral e Coordenador Adjunto do re-
ferido Simpósio. - - " 

Prosseguindo os trabalhos o Senhor Presidente concede a palàVra ao Se
nt r Senador Henrique Santillo a fim de relatar as seguintes matériàt da pau-
ta 

- Projeto de Lei da Câmara n9 97, de 1980, que dispõe sobre a a~lvidade 
do Médic() Residente, fixa seus ~ireitos trabalhistas e dá outras providênéias, 
oferecendo parecer favorável aO Projeto, nos termos do Su_bstitutivo d'a Câ
mara dos Deputados; 

-Projeto de Lei do Senado n9 87, de 1976, que dispõe sobre estabeleci
mAent_os que lidam com sangue ~umano e seus derívados, e dá outras provi\ 
dencJas, oferecendo parecer preliminar, pela audiência do Ministério da Saú
de. 

Encerrada a discussão de ambas as proposições, são as mesmas postas 
em votação e aprovadas por unanimidade, 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Lêda 
Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, a presente Ata que, uma vez 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS 

1• Reunião (instalação), realizada em 24 de março de 1981 

Ãs dez horas do dia vinte e quatro de março de mil novecentos e oitenta e 
UiiL, na Sala de Reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores Al
berto Silva, Evandro Carreira, Raimundo Parente, Almir Pinto e Gabriel 
Hermes, reúne-se a Comissão de Assuntos Regionais. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
José Lins, Eunice Michiles, Benedito Canelas, Marcos Freire e Mauro Bene
vid~s. 

Assumindo a Presidência, conforme preceitua o dispositivo regimental, o 
Senhor Senador Almir Pinto declara abertos os trabalhos_ e esclarece que a 
reunião se destina à eleição do Presidente e do Vice-Pr~sidente da Comissão. 

Em seguida, o Senhor Presidente determina sejam distribuídas as cédulas 
de votação e designa para funcionar como escrutinador o Senhor Senador 
Evandro Carreira. 

A conta-gem de votos apresenta o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Alberto Silva .......... _ .............. "-' ... ~ .. 
Senador José Lins .............• _ ........ ~ ....... ~ .. . 

4 votes 
1 voto 
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Para Vice-Presidente: 
Senador 1 o sé Lins ...... ~ ......•...•.• ~ ~ ...•..•.•...•• 
Senador Mauro Benevides ........••..•... v~ ••••••••• ·~ 

4 votos 
1 voto 

Após proclamar eleitos Presidente e V ice-Presidente, respectivamente, os 
Senhores Senadores Alberto Silva e José Lins, o Sr. Presidente eventual con
vida o primeiro a assumir a direção dos trabalhos. 

Ocupando a Presidêncía, o Senhor Sena~or Alberto Silva agradece a 
honra com que foi distinguido, prometendo realizai- um fecundo trabalho em 
estreito entendimento com seus companheiros .. Esclarece,_ ainda, que as reu
niões da Comissão serão efetuadas -às terças-feiras, às 10:00 horas. 

A seguir, o Sr. Presidente concede a palavra ~o Senadqr Almir Pinto, que 
congratula-se com a Presidência e sugere à Coniissão fazef-ulna visita ao Nor
deste para averiguar os problemas causados com a atual seca. 

Em seguida, o Senador Gabriel Hermes propõe à Comissão convidar o 
Ministro do Interior, o Presidente da Cia. Vale de Rio Doce e o Representan
te da SUDEVEA, para prestarem esclarecimentos relacionados com a Ama
zônia. 

A Presidência comunica que o Ministro do Interior já foi convidado peJo 
Senador Marcos Freire para comparecer ao Plenário da Casa, mas que, mes
mo assim, irá entrar em contato com o SenadOr e Com o Ministro, e que na 
próxima reunião dará as informações recebidas. 

Logo após, o Senador Evandro Carreira ·apóia a sugestão do Senador 
Gabriel Hermes e sugere uma viagem a Trombetas, Balbina e à Mineração 
Aço Norte, acompanhados por técnicos e uma quipe cinematográfica para 
documentar e complementar o acervo da Comissão. Sugere, ainda, que a Co
missão designe um membro para fazer parte da Reunião da SUDAM, corno 
observador, ainda este mês. 

Finalizando, o Sr. Presidente aceita as sugeStões dos nobres Senadores e 
determina que as notas taquigráficas, tão l.:>go traduzidas, sejam publicadas 
em anexo a esta ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carios 
Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e apro
vada será assinada pelo Senhor Presidente e demais membros. -Alberto S{/
va --A/mir Pinto - Evandro Carreira - Raimundo Parente - Gabriel H er
mes. 

ANEXO À ATA DA 1• REUNIÃO DA COMISSÃO DE AS· 
SUNTOS REGIONAIS, REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 
1981, REFERENTE À INSTALAÇÃO DA COMISSÃO.' 

PRESIDENTE: SENADOR ALBERTO SILVA 
VICE-PRES!DENTE: SENADOR JOSJ'ê L!NS 

INTEGRA DO APANRAME!VtO-TAQU!GRÃF!CO DA 
REUNIÃO 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Havendo número legal, de
claro aberta a reunião. 

Vamos proceder à eleição para presidente e vice-presidentç desta Comisp 
são. 

(Procede-se à votação.} 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Declaro eleitos, para presi· 
dente, o Sr. Senador Alberto Silva e, para vice-presidente, o Sr. Senador José 
Lins. 

Nessas condições, passo a presidência ao nobre Senador Alberto Silva. 
(O Sr. Senador Alberto Silva assume a presidência.) (Palmas.) 

O SR. ALMIR PINTO - Sr. Presidente, quero aplaudir a escolha do 
nome de V. Ex• para presidente desta Comissão e do Sr. Senador José Lins 
para vice-presidente, um homem que também conhece bem os problemas do 
Nordeste, que foi SuperinteriàCnte da SUDENE. A ComiSsão está muito bem 
servida, se bem que já o estivesse, tendo como Presidente o Senador Mendes 
Canale, que proporcionou aquela nossa excelente viagem ao Nordeste, numa 
fase crucial por que passava aquela região. Fizemos um relatório, V. Ex• coo
perou, de maneira brilhante, para que fosse entregue a S. Ex•, o Sr. Ministro 
do Interior uma cópia do relatório e üm pedidü p-ara qüe- fosse enca- minhaàa 
uma segunda cópia ao Senhor Presidente da Re_pública. 

Estou mais ou menos cie~te de que nessa nova orientação para a assis
tência do NOrdeste, no flagelo. e mesmo fora do flagelo, muita coisa foi fun
damentada naquele relatório que nós encaminhamos ao Ministêrio do Inte::
rior e a Sua Excelência o Senhor Presidente da ·República. 

O Sr. Senador Mendes Canale achava que a presidência desta Comissãó 
deveria caber a um homem do Nordeste. E isso aconteceu ao recair a escolha 
na pessoa de V. Ex.f, que, como ex-GOvernador de um Estado também dare
gião problema, poderá dar também, à maneira de Mendes Canale, uma dinâ
mica toda especial à Comissão. 

Falavam-se ainda hã pouco, os- nobres Senadores Evandro Carreira e 
Gabriel Hermes, na necessidade de esta Comissão se movimentar mais. Eu 
falo como suplente, mas tenho atuado de maneira permanente porque acom
panho de perto os problemas do Nordeste, porque o meu Estado está encra
vado na região, acho que é consenso geral essa dinâmica da Comissão. 

No ano passado _tivemos muita chuva na última semana de janeiro, no 
mês de fevereiro, chuvas quase torrenciais, vários açudes do Nordeste sangra
ram nas primeiras semanas de março; tivemos um veranico de 50 a 60 dias, e 
corno a Comissão pôde constatar principalmente na Chapada do Araripe, no 
Ceará, roçados enormes, milharais secos, quebrava~se uma espiga, só havia o 
sabllgo. Por falta de uma ou duas chuvas perdeu-se toda aquela safra que de-
veria minimizar o problema. -

Pois bem, jâ houve uma delegação que visitou o Nordeste, ou melhor, o 
polígono das seqas, mas esta Comissão é de Assuntos Regionais. Acho que se 
nós já fornos ao Nordeste naquela embaixada, teríamos agora de ir ao Norte, 
como bem frisou o Senador Evandro Carreira, porque temos Tucuruf, Cara
jás, Balbina, Samuel, uma série de coisas, e a Comissão precisa visitar para se 
conscientizar do que está sendo feito e para que possa discutir, a qu8.1quer 
momento, os seus meios. Toda vez que fosse interpelada, que possa prestar as 
informaçõ"es porque só quem informa bem sobre Cã.rajâs e Tucuruí, logica
mente, é o nobre Senador Gabriel Hermes, hC"mem que tem a vivência do Es
tado do Pará. Mas o nobre Se, . .,..ac: ,- ~:,.r · :ermes não tem o dom da ubi
güidade. Às wzes prP'"'~:lJWJS ter uma inform ... .:;J:"' e o nobre Senador Gabriel 
Hermes não c .:0 present'!, Portanto, deveremos 1.er um conhecimento global 
de tudo isso. 

o· Sr. Gabrie/ ~ú:rmes - ~i. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Tem a palavra o nobre Senador 
Gabriel Hermes. 

O SR. GABRIEL HERMES -Todos nós estamos ouvindo com satis
fação o recado oportuno do nosso companheiro, representante de um Estado 
tão rico de elementos humanos como é o Ceará. 

Agora, desejava, Sr. Presidente, que a comissão convidasse, não convo
casse, o Sr. Ministro do Interior para que_, em dia e hora que S. Ex• designas
se, fizesse um contato conosco, porque temos muito que conversar com S. 
Ex•. sobretudp nós da Amazónia, temos muito que ouvir, que conversar prin
c.ipalmente aqUeles assuntos relacionados na nossa área amazônica, qual seja, 
Pará, no amazonas e nos territórios, com as grandes obras os grandes proje
tes, as chamadas grandes realizações que conhecemos muito pelos jornais 
mas, em realidade, muito pouco do que ali se projetou ou se projeta e sobre
tudo, o que se pretende fazer. As críticas, os comentários, os aplausos enchem 
as colunas dos jornais, mas deixam em nossos corações expectativas e espe~ 
ranças vazias. Então devemos convidar. não convocar, o Sr. Ministro, para 
que S. Ex• veriha, em dia e na hora que S. Ex• achar mais conveniente, para 
um contato com esta comissão. Essa a minha primeira proposição ao se insta
lar esta Comissão que V. Ex• preside. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto silva)- Senador Gabriel Hermes, acho 
que a proposição de V. Ex• é muito oportuna, mas antes quero agradecer ao 
Senador Almir Pinto as palavras elogiosas e bondosas a meu respeitO. Real
mente, esse convite que V. Ex• propõe é bastante oportuno. Agora estamos 
diante de um fato real e concreto: hã uma convocação, feita no plenário do 
Senado, pelo Líder Marcos Freire, para o Ministro falar ao Plenário. 

O SR. GABRIEL HERMES- Sr. Presidente, o que desejo é a presença 
do Ministro na Comissão. No Plenário, fazemos uma pergunta longa e o Mip 
nistro responde também longamente, e, às vezes, até se perde o sentido da 
pergunta. Devemos convidar o Ministro para que possamos conversar com S. 
Ex• até com certa informalidade. Este é o sentido, por isso que utilizei a ex .. 
pressão convidar e não convocar. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - vou entrar em entendimento 
com o Senador Marcos Freire, pois S. Ex• também faz parte desta Comissão, 
e ver se poderíamos fazer as duas coisas - o Ministro t muito democrático, 
el~ pº~~_f~_e!:_!llllª~i5p_Qs_iç~o ampla no Plenário do Senªdº e não fugir a um 
contato mais íntimo com a Comissão. Eu· mesmo poderia entender-me com o 
Ministro Mârio Andreazza. Já comuniquei também ao Senador Milton 
Cabral, que é o Presidente da Comissão das Minas e Energia, que também 
vou convocar o Ministro das Minas e Energia, não para vir ao Plenário mas à 
ComissãO. E o Presidente da Companhia da Vale do Rio Doce ... 

O SR. GABRIEL HERMES- ... que acabou não vindo no ano passa-
do. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- ... mas que virá desta vez, since
ramente eu farei o possível para a sua vinda, para uma conversa em que pos
samos perguntar e receber respostas de maneira franca, sem ficarmos presos 
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àqueles minutos, em que S. Ex'" responde como entende, os jornais dão as 
notícias da maneira que querem e nós ficamos sem saber o que desejamos. 

O SR. EVANDRO CARREIRA -Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Senador Evandro Carreira, V. 
Ex• tem a palavra. 

O SR EVANDRO CARREIRA- Nós todos estamos de parabéns com 
a sua eleição para Presidente da Comiss_ão de Assuntos Regionais, assim tam
bém com a do nosso Vice-Presidente que é o ilustre SeQadac José Lins. 

A proposta do ilustre Senador Gabriel Hermes é da maior pertinência. 
Nós precisamos ouvir o- Ministro do Interior, como também o Sr. Ministro 
das Minas e Energia porque o que está aflorando, em todo o debate nacional, 
é que esta ârea amazónica, principalmente a compreendida pelo Estado do 
Parã, revela um teor mineralógico imprevisível, incomensurável. 

Tive opOrtunidade de ler, hã pouco, um relatório elaborado, hã mais de 
100 anos, por um francês que vagoU por aquela região do setentrião do Pará, 
isto é, não o Carajãs, mas a margerife5QU.erda do rio Amazonas, e o depoi
mento dele para o governo francês ~-_da _maior importância, cõhsiderando 
aquela área como sendo, talvez, a região mineralógica ma-is-rica do Planeta, 
exatamente a área onde está encravado o Projeto Jari, onde está T~ombetas, 
com as suas reservas imensurãveis de bauxita, indo até o Amapá, com as suas 
reservas de manganês, e entrando pela Guiana Francesa. Chega-se à conclu
são atê de que aquela pretensão do ex-Presidente da República, Jânio Qua
dros, de tomar conta da Guiana Francesa está exatamente dentro desse enfo
que estratégico dessa região mineralógica. Precisamos visitar-Trombetas, por 
exemplo~ precisamos saber o que estão fazendo por lá, e, também, a Mine
ração do Rio Norte, tomar cantata com aquilo. O Atumã é um outro rio à 
margem esquerda, onde se pretende fazer Balbina, também apresenta um po
tencial minera[ógico grande. Toda a_ margem esquerda do Rio Amazonas 
mostra esse potencial. Essa província toda deve estender-se, penetrar pelo 
Amazonas e entrar pelo Rio Negro até as fronteiras com a Venezuela e a Co
lômbia. 

A Comissão de Assuntos Regíonafstem--umare:;poitsabilidade muito 
grande porque está, sob a sua égide, este assunto: as problemáticas regionais, 
incluindo a Amazónia. Há necessidade-de se fazer uma viagem minuciosa, 
que seria assessorada até por técnicos; por esp-ecialistas em Mineralogia e, 
também em outros temas em Ecologia, em Biologia, em Agricultura. Pessoas 
que nos levassem e que nos descem informações minuciosas. Poderíamos até 
levar uma equipe cinematográfica, porque hoje não se faz nada sem o docu
mentário. PreCisamos do documentário que hoje é a cinematografia. Temos 
que fazer um filme, disso tudo constatar, fazer um arquivo da nossa Comis
são para estudarmos, para consultarmos. Acho essa convocação do Ministro 
da maior importância para, em seguida, tratarmos da viagem até pedir o 
apoio de S. Ex• para essa viagem. 

O SR. GABRIEL HERMES- J'. da maior importância a convocação 
do Presidente da Companhia do Vale do Rio Doce. Não se compreende, por 
exemplo, diante daquilo que se está fazendo na região do Estado do Amazo
nas com a exportação da bauxita de uma maneira intensiva, toda ela na parte 
da industrialização presa às multinacionais estrangeiras, que não tenhamos 
detalhes e detalhes bem expressivos. Tudo que se faz com a bauxita no Ama
zonas, no Estado do Pará é algurna coisa que não conhecemos. Não é uma 
convocação, queremos convidá-lo, sobretudo porque S. Ex• justificou-se na
quela oportunidade porque não YeiQ. Queremos fazer um convite cordial, 
queremos saber para até poder colaborar. 

Peço desculpas, mas pedimos que se faça esse convite. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Vamos anotar, porque a propo· 
sição é oportuna. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Com muita honra, ouvi o aparte do 
ilustre Senador Gabriel Hermes. 

Hã necessidade de a CoiniSsão de Assuntos Regionais esmiuçar aquefa 
área amazónica, desde esse -deS:irütta:n:reõto que se apregoa, que está quase 
concreto em Rondônia e no Acre;-de castanhais que estão sendo destrufdos. 
Tudo isso devemos verificar, estudar, analisar. Temos. por exemplo, que ver 
esse estudo comparativo entre a hidrelétrica e a energia solar. A energia solar 
já é assunto coiilezinho. A França já está com- cerca de "300 mil K V A, nem 
Balbina vaí Produzir isso a um preço irrisóriO. Isso ocorre em área tempera
da, onde a incidência solar é obliqua, enquanto no Equador, naquela área, é 
perpendicular. Quer dizer, se tivermos dois dias de sol, podemos armazenar 
energia para um mês. 

O SR. ALMIR PINTO (Inaudível) ... designou um grupo de trabalho 
para o estudo de energia solar - e por coincidência é o meu filho - e já foi 
apresentado um relatório de trabalho _ _do que ele viu no Brasil e o Ministro 

apresentou isso ao PreSidente da República. A vinda do Ministro para este 
assunto é uma necessidade. 

Quero aproveitar, para não interromper por demais o nobre orador, Sr. 
Presidente, para dizer que -devemos tratar desta visita neste primeiro semesH 
tre, porque depois que entrar o segundo fica mais difícil. No ano passado, 
planejamos ir ao Pantanal e V. Ex'- sabe que não foi possível em virtude de 
uma série de problemas. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Com base no aparte do ilustre Sena
dor Almir Pinto, gostaria de propor que a Comissão pedisse essa exposição 
de motivos que foi encaminhada so Presidente da República, elaborada pelo 
Ministério das Minas e Energia, a fim de que nós tomâssemos conhecimento 
desses estudos já feitos pelo Ministério sobre energia solar, porque isso nos 
diz muito a respeito. Tenho aqui, por exemplo, um trabalho que faço questão 
de transmitir aos meus ilustres companheiros. O trabalho se _intitula: Energia 
Solar e é de autoria do Sr. Emflio Cometa. Na página 5, diz o s~guinte: 

.. Para se ter uma idéia do que isso representa, três usinas nu
cleares alcançam somente o rendimento térmico de 30%, pois a·usi
na térmica solar, usando um combustível gratuito - o sol - sem 
gastos de transporte, sem poluição, sem perigo de irradiação, sem 
necessidade dos altos gastos çia Nação, paralelos de enriquecimento 
e reprocessamento, sem o sério COmptomisso do lixo nuclear, pode 
ter um rendimento térmico 20% acima do rendimento nuclear." 

E quanto está saindo na França o quilowatt-hora dessas usinas? - Per
gunta o articulista. Resposta: de 0,20 a 0,6 Francos ou 0,76 a 2,28 ciuzeiro"s o 
kw /h. Comparando-se com o ITAIPU, a 403 dólares ou 6 mil e 800 cruzeiros 
o kwjh, ou com o Nuclear de Angra dos Reis, entre 1.200 a 2.00 dólares, ve
jam, portanto, como é barata essa energia nuclear. 

Mas o fato mais expressivo é que à temperatura normal da água, o hidro
génio pode ser obtido por eletrólise, com 60% de rendimento. Mas à tempera
tura de 90()9 centígrados, dessas caldeiras solares, o rendimento de hidrogénio 
pela eletrólise_ sobe para 90%, usando combustível gratuito, o sol. 

Esse trabalho é de 1977, quer dizer, quatro anosjâ se passaram, a técnica 
já se sofistícOu-, jã es~â muito mais aperfeiçoada. 

O hidrogénio é considerado, agora, no mundo técnico o combustível do 
futuro. Isso aqui é ciência. CombustíVel com o poder calorífero duas vezes 
maior do que o petróleo, inflamando sem poluir, leve, de fácil transporte e ar
mazenamento. Ele acena corno o substituto ideal, melhor e mais nobre e de 
muito melhor aplicação do que o pretróleo poluente, E o sol, através da tec
nologia das caldeiras solares, poderá fazê-lo mais barato e de modo mais prá
tico. Portanto, estamos diante de uma realidade irretorquívef. 

A Comíssão de Assunt_Qs_Regionais tem que começar a questionar isso. 
Como se está querendo inundar área de milhões, por exemplo, de hectares 
para poder fazer uma hidrelétrica que vai produzir 250 mil K W, quando po
demos, com dez caldeiras solares, produzir quatro vezes mais'? Sai muito mais 
barato. Por que estamos fazendo isso? Apen-as porque estamos querendo ma
caquear ou seguir um modelo que jâ está ultrapassado, que não é o modelo 
para o nosso Equador, para a nossa civilização equatorial, pelo menos para a 
nossa área equatorial. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Sem dúvida nenhuma. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE- Sr. Presidente, gostaria, rapidamen
te, de congratular-me com a eleição de V. Ex• e do nobre Senador José Lins, 
que, lamentavelmente, não está presente. E dizer que estou de pleno acordo 
com a pr<?posta feita pelo nobre Senador Gabriel Hermes de convocação ou 
convite ao M-inistro das Minas e Energia, que precisamos ouvir, sobre proble
mas da Amazônia, relacionado coffi o petróleo, lá no alto de Juruâ e que gos
taríamos de tomar conhecimento, se for possível, dos trabalhos que estão sen
do lá realizados sobre Carajás, Serra Pelada e outras coisas_ mais. E não só o 
Ministro das Minas e Energia, como o Ministro do Interior, que também ê 
muito importante para nós, porquejustamehte a nossa área, a Amazônia, es
tá sob a jurisdição do Ministério dõ Interior. 

Agora, talvez_ fosse interessante, também, após ouvirmOs os Ministros, 
ouvirmos os Superintendentes da SUDENE, da SUDAM, desses outros ór
gãos que __ terão, certamente, algumas informações que nos interessarão. 

Para terminar, Sr. Presidente, eu gostaria de lembrar que a Comissão se 
faz representar nas reuniões dos Conselhos da SUDENE e da SUDAM. O 
Presidente tomaria as providências a esse respeito, para que a Comíssão, já 
neste mês, se faça representar. Ela tem membros tanto da área da Amazônia 
Ocidental, como da Oriental_ e tambétn do Nordeste. De maneira que é inte
ressante. 

Gostaria, também, que o Presidente diligenciasse no sentido de_ que nós, 
representantes do Amazonas, Senador Evandro Carreira, Senadora Eunice 
Michiles e eu pudéssemos também participar. com~ convidados, das reuniões 
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do Conselho da SUFRAMA, pois lã também são tratados aSsuntos de grande 
importância e que nós precisamos tomar conheciffi.Cmto-deles, tomaf Conheci~ 
mente participando da reunião como observadores e dando opinião, se for~ 
mos solicitados, porque um fato que está ocorrendo no Senado é que temos 
vários projetes de alienação de terras, ainda pendentes de decisão do Senado, 
me parece da Comissão de Agricultura. A Comi.ssão de Assuiltos Regionais 
jâ esteve em Manaus. EntãO~ são projeto!(dC:sSa: natureza- aprovados pelo 
Conselho de que precisamos tomar conhecimento e opinar, para que não se~ 
jam remetidos para câ, como o foram eSses, prujetCIS ã1ieilaiiaO dez mil hecta~ 
res, quinze mi! hectares - negócio que eu coDsiáero absurdo, mas estã aí. 
Então, eu gostaria de pedir ao Presidente que diligenciasse no seiltido de que 
nós pudéssemos comparecer, nós representantes do Amazonas, porque eu 
acho que só a nós da Amaz_ónia intereSsaria-o· ptõgfãina da SUFRAMA. 
Quanto aos programas da _SUDENE e da SUDAM, os das respectivas re~ 
giões participariam. Nós poderíamos- ir taiTib'ém, o Sen_ador Gabriel Hermes e 
qualquer um de nós. 

Então, era isso o que eu queria dizer e, mais urria vez, congratular~me 
com a eleição dos nobres coinpanheiros, Senador Alberto Silva. A Comissz;o 
está, como bem disse o Senador Almir Pinto, ffiuito bem entregue ... 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Muito obrigado. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE- V. Ex• ê um homem de uma expe· 
riéncia extraordinária, porque já exerceu cãrgoS 'públiCos de alta relevância, 
ínclusive Governador do grande Piauí, quC o pes~oal çiiz que é p-equeno, mas 
acho que é o grande Piauí, porque tem homens como V. Ex• e corno outros 
também que muito bem o representam, como Helvídio Nunes e outros Sena
dores. 

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Sr: Presidente, a proposta do nobre 
Senador Raimundo Parente é da melhor oportunidade. 

O Senador Raimundo Parente surpreendeu uma carência muito grande, 
que é a partiCipação da Comissão de Assuiíici's Regionais do Senado no que 
acontece no âmbito da SUFRAMA. Isso é fundamental, porque a SUFRA
MA estâ-se espraiando, estâ~se constituindo numa espécie de governo parale
lo. Haja vista a criação de um célebre FUNCOMIZ que é um fundo para o 
qual contribuem as empresas que integram a Zona Franca de Manaus. Esse 
Fundo é adminstrado por um Conselho dessas mesmas empresas, presidido 
pelo Presidente da SUFRAMA. Ele prodigaliza dinheiro para qualquer enti
dade. Quer dizer, issO cOnstitui Um verdadeiro gOverninho paralelo. IssO te
mos que verificar e estudar. 

Ainda hã bem pouco, soube que o Superintendente entregou uma quan
tia não sei de quanto para um deputaOo levar para a prelazia X. Quer dizer, 
isso fica a critério, ao alvedrio do Superintendente agraciar -uma prelazia ou 
um clube de futebol ou um clube de macumba, através de um político, de um 
deputado ... 

O SR. GABRIEL HERMES - V. Ex• me permite? 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Pois não. 

O SR. GABRIEL HERMES- E com uma agravante: não presta contas 
a ninguém. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Exatamente. Não presta contas a ni-. 
guém. Quer dizer, isso é uma coisa muito séria e precisamos estar a par disso. 

A entrega dessas verbas pela SUFRAMA não tem sido discutida. Talvez 
isso represente um insUlto à ecologia do- quintal de Manaus, que não aceita, 
talvez, uma derrubada daquela espécie, para fazer pasto para gado, misturan
do tudo, pomicultura, com gado, com seringueira. Por exemplo, tenho um 
amigo que possui uma gleba no distrito e já plantou um laranjal imenso e está 
com medo, porque o sujeito, na área contígua, está plantando a hevea brasi
/eiensis e agora ameaça Tazer uma aspersão, borrifar a área com fungicida, 
para matar o microcylus ulley. Ele está com medo, pois va:i matar o laranjal. 
Então, tudo isso precisa de ser discutido, precisá ser analisado. 

É importante essa proposta do ilustre SenadOr Raírilundo Parente, a fim 
de que nós participemos dessas reuriiões, pelo menoS como observadores. 

Outra coisa, agora, dia JO,já deve estar-se reUnindo a SUDAM-. Ela já se 
reuniu a 30 dos mês passado. t importarite que a Comissão agilize, de imedia~ 
to, o procedimento, para mandar um representante da Comissão à SUDAM, 
já nesta reu.nião .de março, a fim de que não sejamos omissos. 

O SR. GABRIEL HERMES- Sr. Presidente, nós temos tambêm uma 
proposição no sentido de que fossem incluídos entre os convidados que deve
rão vir a esta CorTiissãO, pelas raízes, pela tradição e pelas necessidades, às ve
zes. até de um reflorestamento talvez que seja racional, o Superintendente da 
SUDHEVEA. 

Hoje o que nós sabemos é que esse órgão jogã- com- milhões, tem planos, 
que nós lemos, que são modificados cada ano, e que se espalham por todo o 

Brasil e mais foru da área do habitat da planta, que é a Amazónia, d.o que na 
própria Amazônia. 

Então, eu pediria que o Superintendente da SUDHEVEA figurasse entre 
aqueles a serem convocados. 

SUDHEVEA é a Superintendência que trata do problema da borracha 
que hoje se programa plantar no Brasil, mas que, infelizmente, não tem sfdo 
levado a sério, e que se está plantando por toda a parte. Nós encontramos ho
je, por exemplo, Minas Gerais altamente interessada nesSa plantação. Exis
tem plantações na Bahia. Agora, no mês passado', fui visitar diretamente e vi 
trabalhos mais avançados sobre o plantio de seringueiras, na Bahia, do que 
aqueles jâ conhecidos pela própria SUDHEVEA. Já sei do alto interesse do 
Superintendente cfa SUOHEVEA pela Bahia. 

Enquanto isso, nós verificamos que a mesma coisa estâ acontecendo até 
em São Paulo no que se refere a algumas áreas do litoral e no Rio de Janeiro. 

Então, eu pediria que foSse 1nduido -entre ás nossas Convocações, entre 
os nossos. convites- porque não sei se cabe à Comi~são formular o convite, 
podendo isso verificar -no Regimento - tambérri o Superintendente çia 
SUDHEVEA. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Muito bem! 
Eu gostaria apenas ao encerrar, de agradecer aos nobres companheiros 

pelas palavras elogiosas a mim dirigidã.s e pelos apelos feitos, que estão ano
tados, naturalmente, atraVéS-da nossa gravação. Providenciaremos, no devi
do tempo, os convites e a participação sugerida, aqui, de imediato, da 
SUDHEVEA. 

Sei que cada um tem os seus problemas já com datas marcadas, mas se os 
nobres Senadores Raimundo Parente, Gabriel Hermes ou Evandro Caireini 
não tiverem çompromisso para esse dia, creio _que assim, democraticamente, 
qual seria, por exemplo, a possibilidade de comparecerem à reunião da SU
DA M do dia 30? 

O SR. RAIMUNDO PARENTE- Sr. Presidente, eu indicaria o nom~ 
do Senador Evandro Carreira porque nessa data, infelizmente, tenho um 
compromisso. Ou então o Senador Gabriel Hermes. Quem sabe S. Ex~ Pode
rã ir. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Sim. Pois não. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Bem. Se a Comissão determinar irei, 
mas dou prioridade ao Pará. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- É por isso que fiz a pergunta. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Mas se houver necessidade da mi
nha presença à reunião da SUDAM, lâ estarei. Mas fica em aberto, porque 
pode ser que o Senador Aioysio Chaves ou o próprio Presidente Jarbas Passa
rinho diante da necessidade, possam deliberar a respeito. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Muito bem, mas vamos restrin-
gir aos merilbros da Comissão. · 

O SR. EVANDRO CARREIRA - Então, na hipótese de nenhum pa
raense querer participar, no momento, aceiro o convite. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE- Sr. Presidente, o critério anterior 
era uma vez ir o Amazonas e outra vez o Pará. Quando não pudesse ir nem 
Amazonas nem Parâ, iria o Cearã. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Nada mais havendo que tratar, 
declaro encerrada a presente reunião. 

( Levanta~se a reunião às I I horas.) 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

]'i' Reunião, de instala~ão, realizada em 25 de mar~o de 1981. 

Às dez horas do dia ~inte e cinco de março de mil novecentos e oitenta e 
um na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, pre
sen~es os Senhores Senadores Aderbal Jurerna, Gastão MUller, Pedro Simon, 
Adalberto Sena, João Calmon e Eunice Michiles, reúne-se a Cornissã6 de 
Educação e Cultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lenoir Vargas, José Sarney e Franco Montoro. 

De acordo com o que preceitua o § 3'? do art. 9_3 do Regimento Interno, 
assume a Presidência o Senhor Senador Adalberto Sena, que declara instala~ 
da a Comissão. 

Em seguida o Senhor Presidente anuncia que vai proceder à eleição do 
Presidente e V ice~ Presidente da Comissão, para o biênio 1981/82. Distribui
das as cédulas pará votação, o Senhor -Presidente convida para funcfonar 
como escrutinador, o Senhor Senador Pedro Simon. 

Procedida a eleição, verifica-se o ·segUJnte resultado: 
Para Presidente: 
S~nador Aderbal Jurema .. _ ............................... 5 votos 
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Senador Adalberto Sena .......•. ·- ....•...........••..•. l voto 
Para Vice-Presidente: 
Senador Gastão MUller ..... , •........•. ~- •.... -~ .•.....•. _5 votos 
Senadora Eunice Michiles. ~· ·-· -~ .........•...•...•..•. _ ... 1 voto 
São proclamados eleitos, Presidente e V ice-Presidente, respectivamerite, 

os Senhores Senadores Aderbal Jurema e Gastão Müller. 

Prosseguindo o Senhor Senador Aderbal Jurema assume a presidência e 
agradece a seus pares a distinção com que foi honrado para exercer tão im
portante cargo, e propõe que as reuniões ordinárias Sejam realizadas às 
quintas-feiraS às 10:00 horas. Não há restrições e a proposta é aprovada por 
unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Sergio da 
Fonseca Braga, Assistente da Comis_são, a presente Ata, que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e demais membros presentes. Aderbal 
Jurema- Gastão Miif[er- AC!a!berto Sena- Pedro Simon- Eunice Michi
/es - Joao Ca/mon. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

1• reunião Instalação), realizada em 19 de mare9 de 1981. 

Às onze horas do dia dezenove dç _rparço de mil novecentos e oitenta e 
um, na Sala de Reuniões da Comissão- Ala Se_n~d~r Alexandre Costa, pre
sentes os Senhores Senadores Raimundo Parente, Gabriel Hermes, Eunice 
Michiles~ Atmir Pinto, Aderbal Jurema, Aloysio Chaves e Hugo Ramos, 
reúne-se a Comissão- de Legislação Social. 

Deixam de- cornparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Franco Montoro, Humberto Lucena, Jaison Barreto e José FrageUL 

A$sumindo a Presidência, conforme preceitua o Regimento Interno, ·o 
Seii.hor Senador Aloysio Chaves declara aberta a Reunião, comunicam. J que 
~mesma destina-se à eleição do Presidente e Vice~Presidente da Comi: são. 

E~ seitJida, ~ ~enbor Presid~nte ~ailda ProvidenCiar a di~tribuição das 
cédulas e designa Ó Senhor Sêllado Almir Pinto para funcionar Como estrufi
nador. 

A contagem de votos apresenta o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Senador Raimundo Parente ...................... -........ 6 votos 
Senador Hugo Ramos ..... , .......................... ~ ~ ~1 vçto 
Para Vice-Presidente: 
Senador Humberto Lucena ............................•. _ 7_ votos 
Após proclamar eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os 

Senhores Senadores Raimundo Parente e Humberto Lucena, o Senhor Presi
dente eventual convida o primeiro a assumir a direção dos trabalhos. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Raimundo Parente agrade
ce, em seu nome e do Senhor Senador Humberto Lucena, a honra com que 
foram distinguidos. 

O Senhor Presidente declara que deseja registrar a excelente atuação do 
ex-Presidente da Comissão de Legislação Social, Senador Helvídio Nunes, 
que com tanto entusiasmo e eficiência dirigiu os tfabalhos da mesma. 

Finalmente, o Senhor Presidente comunica que as reuniões ordinárias se
rão realizadas às quintas-feiras, às onze horas. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Leila 
Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais membros presentes. -
Raimundo Parente- Gabriel Hermes- Eunice Michiles - Almir Pinto
Aderba/ Jurema - Aloysio Chaves - Hugo Ramos. 
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ANO XXXVI - N• 025 SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 1981 BRASíLIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso VHI, da Constitlllçào, e eu, Jarbas-Passarinho, Presidente 

do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 8, DE 1981 

Aprova as contas do Presidente da República, relatiras ao exercido financeirO de 1978. 

Art. }'? São aprovadas as contas prestadas pelo Senhor Presidente da República, relativas ao exercício financeiro de 1978, conforme 
disposto nos arts.M, incísó VIII, e 81, incisei XX, da ConstituiçãO Federal, com ressalvas aos valores lançad_os à conta "Despesas Impugnadas", 
pendentes de ulteri0r verificação pelo Tribunal de Contas da União. 

Art. 29 Os diversos responsáVeis da AdminiStração Direta e Indireta que nãO apresentaram ao Tribunal de Contas da UniãO os ba~ 
lanços anuais referentes ao exercício de 1978, no prazo estabelecido pelo Decreto n9 80.421, de 28 de setembro de 1977, ficam-sujeitos às penali~ 
dades previstas no art. 53 do Decreto-lei n• 199, de 25 de. fevereiro de 1967, e Resoluções daquele Tribunal. 

Art. 39 O Tribúnal de Contas da União tomará as providências cabiveis para a aplicação das sanções â qUe se refefe o artigo anterior: 
Art. 49 Este Decreto Legislativo entra eril vigor na- data de sua pUblicação. 

Senado Federal, 8 de abril _ _de 1981. - Jarbas Passarinho, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
Faço s_aber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituíção, e eu, Jãrbas Passarínho, Presfdente, pro~ 

mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 8, DE 1981 

Autoriza a Prefe.itura Municipal de Nol-'a Era, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e 
trinta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Nova Era, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2"' da Resolução n"' 93, de li de outubro de 
1976, do SenadO_-Federal, autorizada a elevar em CrS 19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e trinta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o mon~ 
tante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual vaLor, junto à Caixa Econôrilica do Estado de Minas Ge~ 
rais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à construção de 100 (cem) unidades habitacio~ 
nais de interesse sõCial e à execução de obras de infra~estrutura necessârias, 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. 
Senado Federal, 8 de abril de 1981. - J~arbas Passarinho. Presidente. 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 34• SESSÃO, EM 9 DE ABRIL DE Í981 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n"' 56/81, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que altera a redação do art. 746 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

-Projeto-de Lei do Senado _p.9 57/81, de autoría do Sr. Senador Luiz 
Fernando Freire, que veda à União a inscrição na dívida ativa de débitos 
de empresas que lhe sejam credoras, e dá outras providências. 

1.2.2 - Requerimentos 

- N9 60/81, de autoria do Sr. Senador Itamar Franco, solicitando inM 
formações ao Poder Executivo relativas à Mensagem n9 84, de 1981~CN, 
Deferido. 
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- N9 61/81, de autoria dos Srs. Senadores Mendes Canale e José 
Fragelli, solicitando informações ao Poder Executivo, tendo cm vista a 
tramitação nesta Casa do Projeto de Resolução n• 172/80. Deferido. 

- N9 62/81, de autoria do Sr. Senador Luiz Viana, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da conferência proferida pelo 
General Carlos de Meira Matos, no Clube Militar. 

dos 
1.2.3- Comunicação da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputa-

- De substituição de membro em Comissão Mista. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR ORESTES QUERCIA - Justificando proposta de 
emenda à Constituição elaborada por S. Ex•, que altera dispositivo da 
COnstituição, para o fim de impedir a incidência de tributação do imposto 
de renda sobre salãrios. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Defesa do amparo do Esta
do ao idosos. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Protesto contra a prisão, 
pelo DEOPS de Brasília, de membros da Comissão Provisória do PDT de 
Goiãs;-Nota de solidariedade da Comissão Executiva Nacional do Movi
mento de Defesa da Amazônia ao líder sindicalista Josê: Francisco da Sil
va, Pr~identê da CONTAG, processado nos termos da Lei de Segurança 
Nacional. 

SENADOR UZARO BARBOZA -Irregularidade que vem ocor
rendo na distribuição das cotas do Fundo Rodoviário Nacional devidas 
aos municípios. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -'Concessão, pela Universi
dade de Sorbonne, do título de uDoutor Honoris Causa" ao Professor 
Paulo de Almeida Machado. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA - Telegrama enviado ao Sr. 
Ministro da Justiça pelo Deputado Oswaldo Macedo, solicitando provi
dências qüe visem coibir arbitrariedades policiais que estariam sendo pra
ticadas contra diretores do jornal Nosso _Tempo, de Foz do lguaçu - PR. 

1.2.5 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n• 58/81, de autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena, que acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

1.2.6 - Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 ho
ras e 30 minutos, corri Ordem do Dia que designa. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado n• 70/80, do Senador Humberto Lucena, 
que dispõe sobre coligação partidária, e dá outras providências. Apre
ciação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 303/79-DF, que institu1 a taxa de lim· 
peza pública no DistritO Federal, e dâ outras providências. Votaçilo adiada 
por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 305/77- Complementar, do Senador 
Itamar Franco, que dâ nova redação aos parágrafos 29, 39, 49 e 59, e acres
centa parâgrafos (antigOs e novos) à Lei n9-5.172, de ~5 de outubro de 1966 
(Código Tributário Nacional). (Apreciação prelimínar da constitucionali
dade.) Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 172/81, que autoriza o Governo do Esta
do de Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, 
setecentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e vinte mil, cento e cin
qUenta e sete cruzeiros e setenta e cinco centavos) o montante de sua dívi
da consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de ~esolução n9 177/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal· de Mossoró (RN) aetevarem Cr$ 3 t5:464:6S1, 36 {tteuntos e quinze 
milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinqUenta e 
dois·cruzeiros e tfinta -e seis centavOS) o montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n• 178/80, que a~toriza a Prefeitura Munici
pal de Rio das Pedras (SP) a elevar em Cr$ 29:983.645,00 (vinte e nove mi
lhões, novecentos e oitenta e três mH e-SCiSCentOS e qtiareilta e cinco cruzei
ros) o montante de sua divida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n' 179/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Joaquim (SC) a elevar em Cr$ 1.530.000,00 (um milhão, qui
nhentos e trinta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

· -Projeto de Resolução n• 180/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Araripina (PE) a elevar em Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscen
tos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 181/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Arês (RN) a elevar em Cr$ 1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e 
quarenta e oito mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n• 182/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campina Grande (PB) a elevar em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três 
milhões e seisCentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

--Projeto de Resolução n9 183/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campos Belos (GO) a elevar em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e no
venta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 184/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Dueré (GO) a elevar em Cr$ 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete 
mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 189/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Pedro Velho (RN) a elevar em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, no
vecentos e nove mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n• 194/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Teresina (PI) a elevar em Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, 
duzentos e sessenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 357 f79, 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•,l42/80, do Senador Orestes Qul:rcia, 
alterando dispositivo da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe 
sobre 3 Lei Orgânica da- Previdência Social. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 163/80, do Senador Orestes Qul:rcia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons. 
(Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade.) Votação 
adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 45/80 (n• 1.761/79, na Casa de ori· 
gem), que regulamenta o exercício da profissão de supervisor educacional, 
e dá outras providências. Discussão sobrestada por falta de quorum para 
votação do Requerimento n• 58/81, de adiamento da discussão. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 106/79 (n• 2.650/76, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a responsabilidade civil das agênCias de emprega
dos domésticos. Discussão encerrada, voltando às comissões competentes 
em virtude do recebimento de emenda cm plenário, 

-Projeto de Resolução n• 201/80, que autoriza o Governo do Esta· 
do de Goiâs a realizar operaçãõ--de empréstimo externo, no valor de US$ 
35,000,000.00 (trinta -e <:fnco milhões de dólares norte-americanos) desti
nado a financiar pfogramas do Estado. Discussão encerrada, ficando avo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 1/81, que autoriza o Governo do Estado 
de Pernambuco a realizar empréstimo externo no valor de US$ 
25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou o 
equivalente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuário 
do Estado. Discussão encerrada, flcando a votação adiada por falta de 
qu_o_f7!f!l~ -

1.4- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA 

SENADOR DEJANDIR DALPASQUALE - Propósitos que ani
mam S. Ex• ao assumir o mandato de Senador pela representação do Esta
do de Santa Catarina. 

SENADOR TEOTONIO VILELA, como Líder- Interferência polf
tica protelatória visando inviabilizar a implantação de projeto econômico 
da Destilaria Indiana. 
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SENADOR JOSE LINS, como Líder - Informações a respeito do 
assunto tratado pelo Sr. Teotônio Vilela em seu discurso. 

SENADOR ROBERTO SATURNINO- Reparos ao pronuncia
mento do orador que o antecedeu na tribuna. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Declarações do Ministro do Tra
balho a respeito do nível de desemprego no País. Justificando projeto de 
lei, que encaniínha à Mesa, assegurando ao trabalhador desempregado o 
direito à moradia. 

SENADORkLAELIA DE ALCÃNTARA - "Ano Internacional 
dos Deficientes FísicosH. Política e estratégia--de atendimento ao excep-
cional e sua integração-à sociedade. -

SENADOR EVANDRO CARREIRA - Desativação do programa 
nuclear. 

SENADOR MAURO BENEVIDES -.Reivindicações da Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Cearã - FETRAÇE. 

SENADOR FRANCO MONTORO ,.,- Implantação de usinas nu
cleares em Peruíbe- SP. Conclusões do I Encontro Nacional dos Profis
sionais Liberais. Apelo ao Ministro da Previdência e Assistência: Social em 
prol da instalação-de um posto de atendimento médico em Araras- SP. 

SENADOR GASTÃÓ MULLER- Instalação de agência do Institu· 
to Brasileiro do Café em Cui"abâ - MT. 

SENADOR MARTINS FILHO =Situação-do Estado do Rio Gran
de do Norte face a inundações recentes. 

!.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIADA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 35• SESSÃO, EM 9 OE ABRIL OE 1981 

2.1 -ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

- Oficio S - n• 40/80 (n' 153/80, -mi origem), do Sr. Governador 
do Estado do Rio Grande do Norte, solicitando autorização do Senado Fe~ 
dera! para contratar empréstimo externo, no valor de ·uss; 20,000,000.00, 
destinado a financiar Programas de --Empreendimentos Industriais, 
Agroindustriais, Infra-Estrutura e Promoção Social. 

-Oficio S- n• 12/81 (n' 526/81), do Sr. Prefeito do Município de São 
Caetano do Sul, Estado de São Paulo, soliCitando autorização do Senado 
Federal para contratar empréstimo externo, no valor de USS 
20,000,000.00, destinados a financiar o Prograriüi.-de Investimentos Urba-
nos daquele Município. -- --

-Projeto de Resolu_ç_ão n9 14/81, que dâ nova redação ao art._484 do 
Regulamento Administrativo do Senado Federal (Resolução n9 58, de 
1972), alterando a Resolução n• 57, de 1976. 

2.2.2 - Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado _n~ 59/81. de autoria do .Sr, Senador 
Orestes Quércia, que altera a redaçãO de dispositivos do B.rt. 7t~ da -Lei n9 

605, de 5 de janeiro de 1949. 

-Projeto de Lei do Senado no 60/81, de autoria do Sr. Senador Ita
mar Franco, que suspende em relação aos desempregados a exigibilidade 
dos créditos vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação, e dá outras 
providências. 

2.2.3 - Comunicações da Liderança do PMDB 

- De substituições de membros em comissões permanentes. 

2.2.4 - Comunicação da Presidência 

- Recebimento da complementação da documentação necessãria 
para a tramitação do Oficio S/11/81, do Governador do Estado de Mato 
Gro•&o do Sul. 

2.3 - ORDEM DO DIA 

~Parecer da Comissão de Finanças sobre a Mensagem n9 30/81 (n9 
45/81, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Doutor Vital da Fontoura para exer
cer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, na vaga decor
rente da aposentadoria do Ministro Gilberto Monteiro Pessôa. Apreciado 
em sessão secreta. 

- P~recer da Comissão de Finanças sobre a Mensagem n9 32/81 (n9 
52/81, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Doutor João Nogueira de Rezendc 
para exercer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, na 
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Mauro Renault Leite. 
Apreciado em sessão secreta. 

-Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem 
n• 36/81 (n' 69/81, na origem), pela qual o Senhor Presidente da Repúbli
ca submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor Antônio Cãrlos 
de Seixas Teles para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Mi
litar, na vaga decorrente dã. aposentadoria do Ministro Lima Torres. 
Apreciado em sessão S«reta. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n'i' 
39/81 (n' 79/81, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Antônio Corrêa do La
go, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
fu.nção de Embaixador do Brasil junto ão- Estado da Cidade do Vaticano. 
Apreciado em sessão secreta. 

2.4 - COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

__ Transferência para as 19 horas e 30 minutos da sessão conjunta an
teriormente convocada para as 19 horas. 

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES· 
SÃO. ENCERRAMENTO 

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO
RES 

- Do Sr. Senador Aloysio Chaves, proferido na sessão de 7-4-81. 

-Do Sr. Senador Dinarte Mariz, proferido na sessão de 8-4-81. 

4- ATO DO PRESIDENTE 

- N• 77, de 1980 (Republicação) 

5-MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

ATA DA 34' SESSÃO, EM 9 DE ABRIL DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDI!:NCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO, PASSOS PÔRTO, 

GILVAN ROCHA E CUNHA 

ÀS I4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Laélia de Alcântara - Eyandro Carreira- Raimundo Parente- Jar~ 
bas Passarinho - Alexandre Costa - Luiz Fernando Freire- Bernardino 
Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto....;... Josê Lins- Mauro Benevides-

LIMA 

Dinarte Mariz~ Martins Filho- Cunha Lima- Milton Cabral- Aderblll 
Jurema- Nilo Coelho -~Gilvan Rocha- Passos Pôrto - Jutahy M~~ia· 
lbães- João Calmon -Itamar Franco- Orestes Qutrcia- Henrique San
tillo - Lãzaro Barboza - Benedito Canelas- Gastilo MUller -Saldanha 
Derzi - Affonso Camargo - José Richa. 
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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_, iniciani.os riossos trabalhos. 
Sobre a mesa, projelos de lei que serão lidos pelo Sr. J9-$ecretárío. 

São lidos os seguin-teS- --- --

PROJETO DE LEI DO SENADO ~'56, DE 1981 

Altera a redação do art. 746 da CimSolidaçào das Leis do Traba-
lho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 As alíneas ·~a" e "b", do art. 746, da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de !9 de rriaíó de 1943, passar a 
víger corri a seguinte redação: 

"Art. 746 ... '" ....... _ ............................... . 
a) oficiar, por escrito, em todos os processos relativos a dissl

dios coletivos, assim como nOs cfissídios individuais em que haja in
teresse imediato da União, Estados e Municípios e questões de tra
balho de competência do Tribunal Superior do Trabalho; 

b) funcionar nas sessões do mesmo Tribunal, opinando ver
balmente sobre a matéria em: debate e solicitando as requisições e di
ligências que julgar convenientes relativas a dissídios coletivos, as
sim como nos dissídios individuais em que haja interesse imediato 
da União, Estados e MunicíPios, sendo-lhe assegurado o direito de 
vista do processo em julgamento sempre que for suscitada questão 
nova, não examinada no parecer exarado;" 

J\rt. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

No contexto da ampla competência cometida à Procuradoria-Geral da 
Justiça do Trabalho pelo art. 746, da Consolidação das Leis do Trabalho, 
insere-se a de manifestar-se em todos os processos, quer se refiram a dissfdios 
índividuqis ou coletivos. 

Por esse motivo, os serviços afetos a esse órgão encontram-Se verdadeira
mente congestionados, sendo extremamente morosa a soll!ção dos proCCS$OS 

que lhe são submetidos. 
Assim, temos para nós que, com o otijetiVo- de -torTiaTriúiis rápido 6 trâ

mite do processo trabalhista, deve ser restringida a competência da 
Procuradoria-Geral, limitando-se a pareceres nos processos· relativos a dissí
dios coletivos ou nos individuais quando houv_er imediato interesse da União, 
dus Estados e dos Municípios. 

A medida, que se fundamenta em sugestões de advogados e juízes traba
lhistas, agilizarA os trabalhos da justiça especializada, permitindo que os fei
tos que lhe são submetidos tenham solução mais rápida. 

Sala das Sessões, 9- de abril de 1981. - Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I' DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Da competência da Procuradoria-Geral 

ArL 746. Coinpete à Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho: 
a) oficiar, por escrito, em todos os processos e questões de trabalho de 

competência do Tribunal Superior -do Trabalho; 
b) funcionar nas sessões do mesmo Tribunal, opinando verbalmente 

sobre a matéria em debate e solicitando as requisições e diligências que julgar 
convenientes, sendo-lhe assegurado o direito de vista do processo em julga
mento sempre que for suscitada questão nova, não examinada no parecer 
exarado; 

(Às Comissões de ConstitUição e Justiça, de Serviço Público Ch'i/ 
e de Economia.} 

PROJETO DE LEI DO SENADO :-i' 57, DE 1981 

Veda à União a inscrição na díJ•ida ath·a de débitos de empresas 
que lhe sejam credoras e dá outras prol-·idências. 

o Congresso- Nacional decreta: 
Art. 19 É vedado à União a inSciiÇão na -dívida ativa, para fins de 

cobrança, de quaisquer débitos de empresas que lhe sejam credoras de impor
tância de valor iguat ou superior ao dos débitos apurados. 

Parágrafo único. Na Hipótese do crédito da empresa ser inferior ao débi
to <.~purado, a inscrição na d1vida ati v a limitar-s!-5. ao saldo resultante da di
ferença entre as respectivas parcelas. 

Art 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Com o presente projeto buscamos, mais do que a solução de um prob!~
ma, a reparação de injustiça e, de certo modo, o estabelecimento de um sistem<... 
que ponha fim a privilégios e abusos que prejudicam a economia nacional. 

De fato, na s.ítuação vigente, a União, na execução dos débitos inscrito:-. 
na dívida ativa, não Leva em consideração o fato de que, em muitos casos. l: 
deved9ra do contribuinte que estú sendo execllt~do. Não é rara a hipótese em 
que o _devedor possui crédito, em regime de cobrança judicial junto à União, 
mais substancioso do que o valor do débito apurado e inscrito em cobrança. 

De certo modo, algumas empresas se tornam inadimplentes com as suas 
obriguções fiscais justumente porque não logram receber da União importân
cias vultosas, relativas a fornecimentos feitos ou a serviços prestados. 

Se, do ponto de vista técnico, carece de justificação cobrar de alguém a 
quem se deve, com maior razão, no âmbito ético, tal prãtíca apresenta-se in
su5tentável. 

Pretende-se, pois, com a iniciativa consubstanciada nesta proposição, 
além do restabelecimento de princípio de justiça fiscal, acelerar o processo de 
pagamento aos fornecedores da União, os quais não devem continuar sempre 
submetidos, em termos de cobrança, às arbitrárias exigências fis-eais, enquan
to pura os seus créditos adota-se, quase sempre, a poHtica da procrastinaçào, 
sem reparações ou contemplações. 

Sala das Sessões, 9 de abril de 1981.- Luiz Fernando Freire. 

(ÀS- Comis§Ões de Constituição e Justiça, de Economia e de Fi
nanças.) 

O SR. P_RESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Projetas que vêm de ser 
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidos e deferidos os seguintes 
REQUERIMENTO N• 60, DE 1981 

Senhor Presidente, 
Na conformidade do que faculta o artigo 239, item I, letra "b", do Regi

mento Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas as seguintes in
formações ao Poder Executivo relativas à Mensagem n' 084, de 1981: 

a; Quantas pessoas e quais obtiveram a extinção da punibiHdade dos res
pectivos crimes em razão do disposto no artigo 29 da Lei n9 4.729 de 1965'? 

bJ Quantas pessoas e quais obtiveram a extinção dâ punibilidade dos res
pectivos crimes em razão do disposto no artigo t 8 e § 29 do Decreto-lei n9 
I 57 j67? 

Sala das Se..c:;sões, 8 de abril de 1981. - Itamar Franco. 

REQlJERIMENTO ~"' 61, DE 1981 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 239, associado ao 240, do Regimento Interno, soli

cito a V, Ex• se digne encaminhar ao Poder Executivo o seguinte requerimen
to de informações e de remessa de documentos: 

1 - Em qual programa ou projetas serão utilizados os Cr$ 
1.785.620.175,75 (um bilhão,-setecentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e 
vinte mil, cento e Setenta e cinco cruzeiros e setenta e cirico centavos) que o 
Estado de Mato Grosso do Sul pretende tomar como empréstimo, cuja solici
tação de autorização enContra-se nesta Casa sob a forma de Projeto de Reso
lução, com o núnlero 172 de 1980? 

2 - Quais obras, segundo estes projetes ou programas, serão construí
das? 

3 - Quais serão os recursos financeiros destinados a cada uma das 
obras? 

4- Que seja remetido, para instruir o pedido, os programas ou projetes, 
assim como os respectivos planos de aplicação. 

Justificação 

Senhor Presidente, 
Reza a Constituição vigente, em seu artigo 42, item IV, ser uma das com-

petências privativas do Senado Federal: 

"autorizar empréstimos, operações ou acordos externos de qualquer 
natureza, de interesse dos Estados, dos Distrito Federal e dos Mu
níéípios, ouvido o Poder Executivo Federal." 

Este dispositivo constitucional, logicamente não foi incluído em nossa 
Lei Magna como uma exigê·ncia meramente burocrática para aumentar a pro-
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crastinação dos processos de solicitação de empréstimos Com- uma etapa a 
ma~. -- -

Esta etapa se caracteriza pela inclusão do Poder Legislativo t:, mais espe
cificamente, de cada um dos Senhores Senadores como co-responsãvel pelas 
operações que decorrem do que nesta Casa for aprovado. 

Trata-se, portanto, de uma prerrogativa do Senãdo Federal da mais alta 
importância e que não pode, em hipótese alguma, sei exercida, sem as devidas 
informações sobre a seriedade, necessidade e oportunidade das obras nas 
quais serão gastos os valores dos empréstimos. 

E. a co-nsciência da respOnsabilidade que! temos, cada um de nós, em re
lação a este assunto e é também o entendimento do espírito que orientou nos
sos legisladores maiores a incluir como competência do Senado esta possibili
dade de fiscalizar a tos do Poder Executivo, que Constituem a base desta nossa 
justificação. 

Destarte, não é nossa intenção procrastinai"iVOtação da resolução, mas, 
como constatamos lacunas imperdoáveis no que diz respeito à documentação 
que deveria instruir o referido pedido de empréstimo, sentimo-nos na obri
gação de denunciâ-las e de exigir que sejam devidamente sanadas. 

Com efeito, ao anã.lísarmos o Projeto de ResofuçãO n9 172, de 1980 que 
autoriza o Governo de Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$ 1.785.620.175,75 
(um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões,· seiSCentos e vinte mil, cento e 
setenta e cinco cruzeiros e setenta e cirico centaVos) o montante de sua dívida 
consolidada, observamos o seguinte: • 

1• Este pedido de autorização é oriundo de estudos feitos em 1980 e foi 
encaminhado pelo então Governador Marcelo Miranda ao Executivo Fe
deral que o examinou e encaminhou a esta Casa no fim da legislatura passada. 

29 A sua tramitação pelas Comissões que deveria ter ocorrido normal
mente, se deu de maneira bastante tumultuada e, ao contrârio do que ocorre 
com proposições dessa natureza, sua aprovação se deu de afogadilho, como 
se estivesse em regime de urgência urgentíssima: 

a) na Conlissão de Constituição e Justiça, teve aprovação no dia 3 de de-
zembro; 

b) na de Municípios no dia de dezembro; (sem data) 
c) na de Economia no dia 2 de dezembro. 
39 Entende-se essas aprovações tão rápidas, pelo desejo de se beneficiar 

o Estado, isto é, para que, se aprovado, MatO Giosso do Sul pudesse começar 
a agilização do processo de liberação do empréstimo ainda no final do ano 
passado. Mas, mesmo assim, não foi possível sua inclusão na pauta da última 
reunião do Senado em 1980. 

49 Naquela época, não levantamos nenhum problema em relação ao 
assunto, primeiro porque o assunto não havia chegado a este plenário; segun
do. porque acreditávamos que as Comissões iríam inalisal: -devidamente os 
projetos e os planos de aplicação, que deveriam instruir o pedido e; terceiro, 
porque havíamos sido informados de que todo o valor do empréstimo seria 
destinado ao ''Programa Cidades-Pólos" que havia sido elaborado pela equi
pe do Governador Marcelo Miranda. 

59 No entanto, hoje, em contat~ com o ;Dr. Marcelo Miranda, que era 
o Governador naquela ocasião, informou-nos ele que do Programá que havia 
apresentado constavam, detalhadamente, os Municípios, Ciddd~~ e obras a 
serem beneficiadas c-am·os recursos do empréstimo. Salientou-nos, ainda, Sua 
Excelência o Sr. Ex-Goverriador, que tal projeto havia sido pensado pela falta 
de recurso dos Municípios que, individualmente, não teriam condições de 
operar, diretamente, com o BNH. O Estado, então, agiria como interme
diário e assumiria a dívida total em beneficio de Municípios que foram sele
clonados pela Secretaria de Planejamento do Estado com cri'Íérios econômi
cos e sociais, sem permitr influências meramente poUtic3.s. 

69 Estamçs também informados, pela imprensa escrita, falada e televi~ 
sionada do Estado e até mesmo nacional, que o Governador que substituiu o 
Dr. Marcelo Miranda, além de ter modificado o nome do Programa para 
"Pró-Cidade", como se pode constatar Pela- documentação que anexamos a es
te, fez também modificações no próprio projetO, mudando até as cidades~ 
pólos.· 

Antes, como se lê na Mensagem n' 317 de 1980 (n• 549/80 na origem), o 
Programa atingia os segUiiltes Municípios sul-mato-grossenses: Camapuã, 
Corumbâ, Coxim, Jardim, Guia Lopes de Laguna, Navirai, Nova Andradi
na, Paranaíba, Ponta Porã, Aquidauana, Dourados e Três Lagoas. 

Pelo que constatamos agora, o Programa seria para as cidades de: Cam
po Grande, Dourados, Jardim, Paranaíba, Nova .Andra~ina, Fátima d.o Sul, 
Ponta Porã, Aquidauana, Três Lagoas, Corumbá, Ladâria, Cam8puã, Co
xim, Navirar, Guia Lopes da Laguna, Bodoquena, Costa Rica, Douradina, 
Itaporã, São Gabriel D'Oeste, Selvfria, Sete Quedas, Tacuru, Taquarus.Su, 
Deodápolis, Caarapó, Eldorado: Cassilândia, Bela-ViSta, Bonito, Glória de 
Dourados, Ribas do Rio Pardo, Maracaju, Aparecida do Taboado, Rio Ver-

de, Amambaí, Mundo Novo, Rio Negro, Sidrolândia, Terenos, Miranda, 
Nloaque, Jateí, Ivinhema, Arai Moreira e Rio Brilhante. 

79 Ora, se a designação do Projeto hoje é outra, se houve, como diz a 
imprensa, reformulação total do projeto, com mudanças dos municípios con
siderados como pólos de desenvolvimento; se as obras que vão ser construí
das não são mais as indicadas inicialmente para que o Senado aprovasse a au
torização, justo é que se faça um pedido de informações, para que possamos 
assumir bem informados e conscientemente, a parte de resPonsabilidade que 
nos cabe em assuntos desta ordem. 

89 Em síntese, os Senhores Senadores da República não podem apro
var uma resolução como a presente, que se diz para uma determinada finali
dade, quando o Governo anuncia, em matéria fornecida à imprensa escrita de 
Campo Grande, como o exemplo que anexamos a este requerimento, que os 
recursos serão aplicados para outras cidades e outros objetivos que não aque
les para os quais eSfamos v6tarido. 

Justifica-se, assim, este requerimento de remessa de documentos e de pe
dido dê informações, pois, repetimos, o Senado não vota projetas de reso
lução como o que estâ em tela, como mero agente burocrâtico, mas sim, 
como um Poder da Federação que tem responsabilidades e competências ina
lienáveis quC-só podem ser executadas se devidamente informado e conscien
te. 

Sala das Sessões, 8 de abril de 1981.- Mendes Cana/e- José Fragelli. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, requerimen
to que serâ lido pelo Sr. 1•-Secretârio. 

E lido o segu!'nte 

REQUERIMENTO N• 62, DE 1981 

Senhor Presidente. 
Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno requeiro a transcrição, 

nos AnaiS do Senado Federal, da Conferência proferida pelo General Carlos 
de Meira Matos, no dia 31 de março, no Clube Militar, no Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, 9 de a bdl de _I 981. - Luiz Viana. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O requerimento lido serâ 
publicado e submetido ao exame da Comissão Diretora, nos termos do§ 19 
do art. 233 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. l9·Secretârio. 

E lida a seguinte 

OFICIO N• 64/81 

Senhor Presidente: 

Brasília, 9 do abril de 1981. 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Deputado Celso 
Peçanha foi indicado, por esta Liderança, para substituir o Deputado Jorge 
Gama na Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n•l, do 1981, que "introduzparâgrafo no art.103 da 
Constituição Federal". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de 
estima e consideração. - Odacir Klein, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sorâ feita a substituição 
solicitada. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Orestes Quércia, por cessão do Se

nador Gastão -Muller. 

O SR. ORESTES QUll:RCIA (PMDB- SP. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O esforço programático mais acentuado do Partido do Movimento De
mocrático Brasileiro é no sentido de alcançarmos a convocação da Assem
bléüi Nacional Constituinte. E é evidente que a justificativa maior dessa idéia, 
dessa tese, desse esforço, é a atual Carta oUtorgada do nosso País, tão cheia 
de falhas, tão carente de possibilidade .de representar realmente a aspiração 
jurídica deste País. 

- Ainda fecentemente, nós vínhamos a esta tribuna com o objetivo de piei~ 
tear, de pedir, de solicitar aos membros do Senado Federal que aprovassem o 
nosso projeto de salário-desemprego, porque esta Carta outorgada que aí es· 
tâ, tão falha, nisso não o é, porque prevê o salário- desemprego. Nós, então, 
viemos, pleitear que fosse aprovado noSso_ prOjeto, entre outrOs proj~tos que 
estão tramitando na Casa; neste sentido de instituir o salário-desemprego, 
dada a situação aflitiva dos desempregados neste País, de norte a sul, indo 
para ·a rua, ficando ao deus-darâ, porque o desemprego se acentua a cada dia 
que passa. -

Sr. Presidente, hoje, vimos novamente à tribuna para justificar um proje-. 
to de emenda constitucional que estamos, neste instante, encaminhando à Se-
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cretaria da Mesa, no qual se possibilite impedir que o Governo cobre Imp'os
to de Renda dos assalariados. 

Queremos, Sr. Pi'esidente, modificar a Constituição, no sentido de ex~ 
cluir da sua letra uma frase que possibilita ao ·Governo,- que possibilita à Re
ceita Federal cobrar o Ilnposto de Renda sobre salârio dos trabalhadores em 
todo o País. -

Todos nós sabemos que salário não é renda, incluSive a ConstitÚição im
plicitamente admite isso quando estã.JJ"elece, no seu art. 21, que à União com
pete instituir imposto sObre renda e proventos de qualquer natureza- que é 
onde atinge os salários. Portanto, a própria Constituição admite que salârio 
não é r~nda, se não ficaria tão simplesm~n~~-p.a palavra renda quando diz que 
fica institüído em faVor da União o Imposto sobre a Renda. Portanto, salârio 
de secretários, de secretárias, de trabalhador, não é renda. O Imposto sobre a 
Renda deve ser calcado evidentemente sobre os g_anhos do capital, não sobre 
os ganhos do salário. Logo! o que a nossa proposta de emenda constitucional 
faz é eliminar do texto do inciso IV a expressão: "proventos de qualquer na
tureza, salvo ajuda de custo e diârias pagas pelos cofres públicos, na forma da 
lei". E deixando permanecer ali apen~_s a palavr~ renda, de tal modo que a 
União não possa mais instituir imposto sobre prOvelttos outros que não a 
renda, isto é, de forma que a União não possa cobrar Imposto de Renda 
sobre o salárío dos assalariados de maneira geral, funcionários públicos ou 
não. -- ------

0 Sr. Henrique Santillo (PMDB - GO)- Permite V.Ex• um aparte? 

O SR. ORESTES QU!::RCIA (PMDB - SP) - Com muito prazer. 
O Sr. Henrique Santi/lo (PMDB- GO)- Nobre Senador, quando V. 

Exf se referiu ao problema do seguro-desemprego ou da constituição de um 
fundo de desemprego creio, também, nobre Senador Orestes Quê-reia, ser essa 
uma das urgências n-ãcionais, principafmente levando-se em Conta a necessi
dade de, inevitavelmente, termos de modificar uma sé-rie de condutas econô
micas do País. -Não creio que haja uma: solução para a economia brasileira se 
diversas operações não se fizerem nas eStruturas económicas da Nação. b ló
gico que essas operações irão provocar, numa fase de transição, muito possi
velmente, um aumento de desemprego. Mas, antes disso, o Pais precisaria ins
tituir um fundo de desemprego ou um seguro de desemprego, como for~a, 
inclusive, de fazer face a essa situação anitiva. Além do mais, nós sabemos 
perfeitamente que as medidas adotadas, de carâter rec~sivo, do Governo, já 
estão provocando esse desemprego, uma inquietação tremenda: entre os tra
balhadores, de um modo geral em todos os níveis. O desemprego atinge, in
clusive, os trabalhadores de nível unive~sitário, já há algum tempo. E eu gos
taria também de me solidarizar com essa colocação que V. Ex• fez, da neces
sidade do estabelecimento de um fundo de desemprego, imediatamente. 
Quanto ao problema da emenda que V. _l?t_• apr~senta à Casa, nest~ tarde, eli
minando o Imposto de Renda sobre-salários, eu tatllbém concordo, sobretu
do na medida em que eu acho que o Imposto pudesse incidir apenas sobre os 
grandes salários. Nós sabemos, perfeitamente, que os assalariados não são 
iguãis: são heterogêneos. As classes dos assalariados, de um modo geral, são 
várias classes da população brasileira assalariada. Tambêm concordo com V. 
Ex• em que sobre o salário não pode incidir tanto Imposto, como vem incidin
do ultimamente, tratando-se os ganhos de capital com muito maís lib6-alida
de. No ~rasil, o sistema brasileiro, a legislação fiscal tributAria estabelece um 
ônus ao salário, o que, na verdade, não fa:z Com os ganhos de capiútl. Concor
do com V. Ex'. Acho que essa é uma das reformas que o País precisa fazer, in
cidir os impostos, sobretudo, sobre os ganhos de capital. 

O SR. ORESTES QU!::RCIA (PMDB - SP) - Agradeço o aparte de 
V. Ex• -

Com relaÇãO a este aspecto que V. Ex• muito bem levantou, dessa dife~ 
renciaçãO salarial que é uma realidade em nosso País, eu gostaria de lembrar 
que o ideal seria que não houvesse tanta divergência de níveis salariais. Re
cordo que tive informação de que, no Japão, por exemplo, o menor salário é 
de 1.000 dólares e o maior salário é de 3.:000 dólares, o que equfVale dizer que 
o presidente de uma empresa ganha três vezes mãis do que o servidor, funcio~ 
nário ou trabalhãdor mais humilde, Evidentemente este é o ídeal de um regi
me democrãtico, no sentido de fazer com que haja o fortalecimento econômi
co da -Nação,- distribuindo as rendas e os salários de acordo com a justiça so
cial. 

O Sr. Gi/van Rocha (PP- SE) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ORESTES QU!::RCIA (PMDB- SP) -Pois não. nobre Sena
dor Gilvan Rocha. 

O Sr. GJ1Vãn Rocha (PP- SE)- V. Ex•, mais uma vez, faz muito bem 
em trazer ao conhecimento do Senado Federal um tema, creio, da maior ím
portânCfa num país que eu diria nascente, como o Brasil. Sabe V. Ex• que o 
desafio da nossa contemporaneidade é encontrar eqUidistância entre o capital 

e o trabalho que as grandes potências mundiais não encontraram, cada qual 
te!J.tando se sobrepujar: uma ~om o capitalismo ortodoxo; a outra com o so· 
nho inviável da igualdade que nunca existiu na prática. O princiPal trabalho 
da nossa geração, de todos nós que estamos nesta hora crítica da Nação, é 
tentar fazer com que o Brasil ache uma solução nossa. Temos todas as con
dições para isso: potenciãl de inteligência; potencial de riquezas; potencial 
geogrâfico: potencial humanístico, em suma para que o Brasil possa ser a 
grande bandeira de uma saída harmôníca ao grande desafio social do mundo. 
V. Ex•_sabe que este Governo perdeu a grande oportunidade histórica de con· 
seguir esse equilíbrio. E são com estas idéias, como as que V. Ex' traz hoje ao 
Plenário do Senado Federal, que se poderá começar a achar o caminho. As 
sociedades democráticas que perceberam que o regime capitalista ortodoxo 
podeià levar a todas a uma explosão, jâ ado taram os programas sociais de 
assistência aos desempregados e tiraram a sobrecarga fiscal do imposto direto 
sobre os assalariados. V. Ex', portanto, toca numa tecla da maior sensibilida
de e creio que, mais uma vez, honra seu mandato trazendo à discussão desta 
Casa esses assuntos de transc~ndental importância. Queira receber o apoio e 
a simpatia, creio que de toda Bancada do meu Parqdo, no sentido de apoiar
-.mos e defendermos a sua iniCiativa, que é digna dos maiores encômios. 

O SR. ORESTES QUÉRCIA (PMDB- SP)- Agradeço o aparte do 
nobre Senador Gilvan Rocha e concordo plenamente com a sua assertiva de 
que nós temos que encontrar um caminho de mais justiça social rieste País. 

O Sr. Mauro Benevides (~DB-CE)- Permite-me V, Ex• um aparte? 

O SR. ORESTES QUÉRCIA (PMDB- SP)- Com prazer, nobre Se
nador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Nobre Senador Orestes Quér
cia, no momento em que V. Ex' focaliza a política salarial do País, desejo fa
zer u-ma breve intervenção ao seu brilhante pronunciamento para dar conta 
da expectaüva reh1ante no seio das classes trabalhadoras do Nordeste e, mais 
especificamente, do meu Estado, quanto ao fiel cumprimento do disposto no 
artigo 19 da Lei n9 6.708, ou seja, a gradativa redução das regiões em que se 
subdivide o Território Nacional, a fim de que seja alcançada a unificação sa~ 
la ria! entre nós. Sabe V. Ex•, por exemplo, que a I• de maio de 1980 as qua
tro regiões se transformaram em apenas três com base naquele inciso legal. E, 
agora, esperamos que tenha continuidade o cumprimento desta norma indis
cutivelmente sábia e bem inspirada e que no corrente exercfcio nós chegUe
mos a duas regões, a fim de que em 1982 possamos atingir esta meta, que está 
calcada no princípio de justiça social, que é a unificação salarial do País. 

O~SR. ORESTES QU!::RCIA (PMDB- SP)- Agradeço o aparte de 
V. Ex•, e esteja certo de que nOs estamos inteiramente favoráveis ã essa pro
posição. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ORESTES QU!::RCIA (PMDB- SP)- Com todo prazer, nobre 
Senador Almir Pinto. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE)- Apus minha assinatura na emenda de 
V. Ex' porque, na verdade, a matéria poderâ receber subsídios nas Comissões 
de ConstituiçãO e Justiça e de Leg'islaçào Social. Nobre Senador Orestes 
Quércia, faço uma distinção entre salários e proventos. Ainda há pouco con
versava com illguns de meus colegas a esse respeito, e tenho para mim que 
provento é a reriü.J.rie~ração recebida pelo aposentado e, por isso mesmo, não 
estou muito· de acordo com a incidência do Imposto de Renda sobre os pro
ventos do aposentado. Acho que aposentadoria é um prêmio ao trabalho de 
um servidor que,- durante 35 anos, deu de si tudo aquilo que podia dar em be
nefício do Poder PúbliCo. 

O SR. ORESTES~ QU!::RCIA (PMDB- SP) -Agradeço o aparte de 
v. Ex• 

Contínuãiiao, Sr. Presidente, o que se quer com a proposição que esta· 
mos encaminhando à Mesa, devidamente subscrita pela quantidade neces
sária de Senadores, é, na verdade, adequar o preceito constitucional à realida
de socio~ecoriômica brasileira, reabilitando a ortodoxia técnico-jurídica do 
tributo e restringirido a sua incidência aos casos Verdadeiramente cabíveis e 
justos. 

Devolver a autenticidade do tributo sobre a renda significará. tamb~m, 
certamente, fazer que o itnpOSló volte a ser, como na lição de Nuno Pinheiro: 

1'4 
... a válvula de segurança, que pode, al~m de tudo, exercer, na so: 

ciedade contemporânea, elevado papel pol!tico e social, al~m de fi· 
nanceiro e_ fiscal. E o imposto sobre os ricos. Poupa os pobres. Da 
sua aplicação resulta um justo corretivo a má divisdo dafortUIIQ. Paga 
mais quem ganha mais. São essas medidas que impedem a revolução 
social. Aí vem bramindo a onda ... Para evitá-la, vamos ao seu en· 
contro, de braços abertos, se não queremos soçobrar sob o seu peso. 
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Com o imposto sobre 3. renda, igualitáriO e renovador, evolufmos 
para os ideais de equilíbrio social, diminuindo os antagonismos e di
ferenças de classes e de fortuna" (Nuno Pinheiro, citado por Pontes 
de Miranda in Comentário à Constituição de 1967, com a Emenda 
n•l, de 1969, Edição REV. TRIB., TOMO II, pâginas 472/473). 

Sabemos toaos- sabem até as autoridades do-Governo- que uma das 
metas principais a ser alcançada, se quisermos uma sociedade mais justa para 
o presente e para o futuro, é a concernente à melhor distribuição das riquezas 
do País, hoje excessivamente concentradas nas mãos de poucos. 

E, se o imposto, principalmente o que incide sobre a renda, é meio eficaz 
para propiciar tal melhor distribuição da riqueza, conforme reconhecido na 
doutrina e na prâtica, então que providenciemos desde já. a sua aplicação jus
ta. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ORESTES QUÉRCIA (PMDB - SP) - Com todo o prazer. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Vim ouvindo, a partir do meu 
gabinete, o discurso de V. Ex• e lembrei-me de um fato que aconteceu no ano 
passado, que considCrei muito deplorâvel.I:Iouve um Decreto-lei que fazia in
cidir uma taxação de cerca de 5% sobre os ganhos· de capital, a partir de um 
certo patamar. J:Iouve, porem, uma grita generalizada das classes produtores, 
do poder econômico que ainda domina este País e, para surpresa geral, o Go
verno diminuiu para 3% o percentual que havia estabelecidO. P3ia que V. Ex• 
possa colher algum efeito do seu discurso na prática é preciso que o Governo 
realmente grave, cada vez mais, os ganhos de capital para promover, através 
disso, uma verdadeira justiça social neste País. Porque, no momento, só quem 
ganha salârio ó que realmente paga Imposto de Renda. Esta ó que ó a grande 
verdade. O resto fica por conta da manipulação contãbil. 

O SR. O RESTE QUERCIA (PMDB - SP) -Agradeço o aparte de V. 
Ex•, Senador Humberto Lucena. 

Devo lembrar a V. Ex• que no início do meu discurso falei sobre os nos
sos projetas, projetas de- V. Ex•, projeto de nosSa autoria, que estabelecem o 
salârio-desemprego como necessidade urgente neste País. 

Agradeço o aparte de V. Ex•, que lembra, com autoridade, que este Go
verno não teve coragem de manter uma decisão que era justa; talvez nem fos .. 
se ju~ta porqu~ a percentage~ de aplicação de 5% talvez fos~e pequena. O que 
vale e a necesstdade de reavahar o Imposto de Renda. Isto e que é necessârio. 
Sabemos que hoje mais da metade do Imposto dC Renda arrecadadO é o que é 
arrecadado sobre os salãrios. Nós sabemos disso. Mas, se nós conseguirmos a 
aprovação de uma emenda como esta, e eu tenho a convicção de que o Con~ 
gresso Nacional pOde aprova-la, essa situação se modificará. inteiramente. 

Evidente que o Governo, se quiser continuar arrecadando a mesina im
portância que arrecada hoje, deverá procurar outros meios, deverá taxar real
mente. os rendimentos do capital, que como V. Ex• lembrou, não quis taxar 
no ano que passou. 
. Por isso, acho fundamental a aprovação de uma emenda como esta: que 
tropeça o Governo de cobrar o imposto de renda sobre salários, porque, aí, 
então, o Governo vai avaliar o Imposto de Renda e, realmente,cobrar de 
quem deve cobrar. 

E continuando, Sr. Presidente, é evidente que o Imposto de Renda tem 
carãter eminentemente social na medida em que atinja os rendimentos doca
pital e desempenhe, assim o seu relevante papel na sociedade. 

Todavia, as distorções a que tem sido submetido alcançando os rendi
mentos do trabalho, de forma indiscriminada, não podendo, por isso mesmo, 
prevalecer, sem que se configure seu completo e injustificado carãter anti
social. 

Impõe-se, portanto, restituir-lhe a sua verdadeira e autêntica característi
ca, com isenção, portanto, de sua incidêilcia sobre os proventos de qualquer 
natureza, inclusive, e principalmente, dos rendimentos do trabalho que não 
podem, de modo algum, nem devem, ser confundidos com renda, no seu real 
e efetivo sentido. 

Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concede a palavra ao 
nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Lê o seguinte discurso.) 
--Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ocupo hoje a tribuna desta Casa para cuidar de assunto que, a- despeito 
de sua expressiva importância para a sociedade brasileira, infelizmente não 
tem sido tratado, ao longo da história, com a seriedade que era de se esperar. 

Refiro-me ao problema relacionado com o amparo que deve ser prestado 
pelo Estado ás pessoas idosas, especialmente aquelas a quem a vida produtiva 
não legou qualquer tipo de proteção securitâria. 

A Constituição Federal em vigor, se por um lado 6 digna de encômios 
por incluir a velhice entre as situações ensejadoras do direito às prestações da 
Previdência Social, por outro é omissa por não estabelecer a necessidade de 
aprovação, pelo Congresso Nacional, de uma lei especial que disponha espe
cificamente sobre a assistência à velhice, a exemplo do que faz o art. 175 § 4", 
com relação à maternidade, à infância e à adolescência. 

A omissão do legislador constituinte a esse propósito revela o plano infe
rior a que tFID sido telegada a última fase fisiológica do homem - a velhice. 

Esqueceram·se os ilustres constituintes de que o avanço nas pesquisas 
científicas enterrou de uma vez por todas o anacrônico estigma carregado pe
las pessoas idosas: hodiemamente não mais se concebe a velhice como sinóni
mo de doença. Ao contrário, ela constitui um estAgio normal da existência 
humana. 

Olvidaram, ainda, os insignes elaboradores da Carta Magna, o já arrai:
gado princípio de Política Social, segundo o qual o Estado deve propiciar: 
educação à criança trabalho ao adulto c proteção ao idoso. 

E, por fim, nossos_ legisladores supremos não foram alertados para a nÍâ
xima ditada por Marcel Proust: ·~~com adolescentes que duram Um número 
sufjciente de anos, que a vida fabrica velhos".' Sr. Presidente, Srs. Senado~ 
res, é compreensível que o texto constitucional não tenha concebido a idade 
adulta como uma etapa da vida merecedora de atenção especial, porquanto 
essa: é precisamente a fase da existência humana menos propícia a riscos, e 
protegida por uma vasta legislação ordinária. Com relação à velhice, entre
tanto, não há por que admitir a sua não-inclusão entre os casos a· que se refere 
o art. 175, § 4" da Constituição, principalmente se for levado em consideração 
o diminuto contingente de idosos de que se compõe a população brasileira. 
(Em torno de 6%, segundo dados de 1980). 

A assistência à ~elhice é assegurada pela legislação da grande maioria 
dos países do Ocidente. 

A Alemanha1 , através de uma lei promulgada em 1889, tornou-se o país 
pioneiro em legislação de proteção às pessoas idosas. 

Os países escandinavos, embora orgulhosos em serem dententores dos 
mais perfeitos sistemas de previdência soCial, deram inicio à arrancada rumo 
ao Walfare Siate um pouco depois das iniciativas de outras nações nesse cám
po. A Suécia3, por exemplo, cuja política social é glorificada em todo o mun
do, não obstante haver editado, a partir de 1902, leis esparsas dedicadas à 
proteção governamental às crianças e às pessoas pobres, só veio consolidar o 
seu moderno sistema securitá,rio na dêcada de 30. Mas ali se pratica uma das 
mais louvâveis políticas de proteção aos idosos de que se tem noticia. 

Naquele país, ao lado dos benefíciOs normais da Previdência Social (pen
são por velhice), as pessoas têm direito a variados serviços especiais de assis
tência, proporcionados pelo Estado e pela Comunidade'. Déntre estes podem 
ser destacados o sistema de transporte especial para anciãos e o programa de 
assistência doméstica, que inclui serviços de lavagem de roupa, preparação de 
comida, asseio, etc. Deste tipo de assistência também gozam as pessoas ido
sas.'da Finlândia.~ 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Com muito prazer. 
O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Nobre Senador, V. Ex•. faz uma apre· 

ciação sobre os cuidados que o Estado deve ter para com a velhice, e eu me 
lembrei exatamente do que vi em Berlim Ocidental. Quando V. Ex• falou na 
Alemanha, veio-me à mente, a German Fundation. Não sei se V. Ex• teve 
oportunidade de conhecer esta sociedade filantrópica alemã. Trata-se de uma 
entidade que presta assistência completa aos velhos na Alemanha. Essa socie
dade dispõe de vários edificios na Cidade de Berlim onde se hospedam velhos 
que recebem todo o tipo de assistência. Mensalmente a German Fundation 
oferece aos velhinhos quarenta marcos para, quando saírem em paSseio pela 
cidade, não pedir esmolas e poderem comprar alguma coisa que desejarem, 
com aquele dinheiro que a Fundação lhes dá. Veja V. Ex• o cuidado que o 
alemão tem para para com os seus velhos. Na própria América do Norte duas 
coisas são muito importantes: os cegos e os velhos. No trânsito, ai daquele 
que atropelar um velho, um cego ou uma criança, nos Estados Unidos! Ime
diatamente leva a sua punição. Acho muito oportuno o discurso de V. Ex• e 
quero felicitá~lo por isso. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA)- Agradeço a V. Ex•, 
Senador Almir Pinto, principalmente pela experiência que V. Ex• traz, de ter 
vistO de perto o que existe na Alemanha a respeito desse assunto. 

NOTAS: 
(I) Marcel Proust, apud Simone de Bcauvoir- À vtlhfu 
(2) P.R. Kaim Caudle- Comparatlvt Social Policy and Social s~auily- pâg. 134 
(3) Leif Holgersson e Stig Lundstrom - The E110/utlon of Swtdish Soda! Wtlfar~. 
(4) A Prr;ldência Social nD Suida- publicação do Instituto Sueco- 1980. 
(5) Social Welfa" and Social Allowances in Flnland, pás 15 Ano 1976. 
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Na Suécia, aináa é rriaiS-apeifeiÇOádo-Csse sistema de assistência- à velhice. 
Cumpre frisar qué éin algunS paíSes o- amparo à velhice jâ se tornou im

perativo constituêiona:r.-t o caso, por exemplo, da Itália, Suíça e ESp:inha. 
Srs. Senadores, é chegadO o momento de enVidarmos esforços c-om vista 

ao aperfeiçoamento" -do nosso sistema de proteção à velhice. 
Não aceitamos maiS- a--v"elha desculpa de que a nação é composta subs

tancialmente por pessoas jovens, e que, -pOT consegUinte; não hã por que se 
preocupar com as pessoas cuja vidajâ caminha rumo ao crepúsculo. Não! Os
dados mostram que os mais perfeítOs Sistemas de proteção à velhice vigem em 
países cuj'o inaior cóhtigente pOpillaciOilal situa-se na fãíX_a etária aCima dos 
60 anos. Para esse feito, estamos submetendo à aprovação do Congresso a 
anexo proposta de Emenda ConstituCional, que dâ nov-a r·edação ao art. 175 S 
49 da Constitüíção Federal. 

Era o que tinha a dizer, Sr; Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JUTAHY MA
GALHÃES EM SEU DISCURSO. 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

Dá nova redação ao§ 4? do art. 175 da Constituição Federal. 

O Cong_resso Nadonat decreta: 
Art. único. O§ 4ç. do artigo 175 da constituição Federal passa a vigorar 

com a seguinte reclação: 

"Art. 175. 

§ 4ç. Lei especial disporâ sobre a assitência- ã maternidade, à 
infâi1Ci3~-à aiJOTescêncía, à velhice e sobre a educação de excepcio
nais." 

Justificação 

Hã muito- se faz necesSâria ·a iriserção,- no teXto constituciOnal, de dispo
sitivo que reconheça a velhice como faxa da vída humana merecedora de 
atenção especial por parte do Poder Legislativo. 

Tal previsão constitucíonal não só' propiciará a reformulação da dispesa 
e incompleta legislação vigente sobre a matéria, bem como colocarâ o Brasil 
lado a lado com a maioria-dos países desenvolvidos, cujas Constituições mo
dernas não taro reservam espaço para Os problemas sociais, que clamam por 
uma redobrada atenção dos poderes públicos e da comunidade em geral, 
como é o caso da proteção aos idosos. 

A presente Emenda visa a suprir a lamentâvel Omissão do Legislador 
constituinte de 1967, que não incluiu a velhice entre as etapas da vida para as 
quais o § 49 do_art. 175 prevê assistência regulada por íntermédio de Le_i espe
cial do Congresso Nacional. 

A aprovação da emenda que ora propomos sem dúvida atribuirá uma 
maior proeminência ao problema do idosO-no Brasil. O seguinte passo serâ a 
uniformlzaçãó de toda a matéria em um textO bâsico, que servirâ inclusive de 
perâmetro para a legi:;lação supletiva dos Estados. 

Sala das_ Sessões~ de 1981.- Jurahy Magalhães. 

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

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO. Para uma comuni· 
cação. Sem re"visãá Oá-OraâO!.} ....::.: "Sr. Presiderite, Srs. SenadOres: 

QUero trazer ao conhecíriientO áa--CãSã.-ilm fã.to ocorrido no día 8 próxi
mo passado, em que o economista Paulo César- Ti mm e o -sodólog6 Baylon 
Taveira Villa Nova, membros da ComiSSaO PrOvisória RegíOnal do PDT, de 
GOiás, foram p're.Sos- pelo DO PS" de Brasília, e e-ncaminhados à prisão, onde 
ficaram trancafiados qUase 24 hOraS,- -teii.Oõ sido, inclusive, submeddos a 
maus tratos. 

Gostada de registrar aq-ui o noSso protesto, Õ noSso repúdio veemente a 
ocorrências como essas e, ao mesmO-terilpo, regístrar a nosSa solidariedade a 
esses dois oposicionistas, membros do Partido Democrata Trabalhista- Co-
missão Provisória Regional de Goiás. --

Quero lafubém registrar, Sr. Presidente, urna nota de solidariedade da 
Comissão Executiva Nacional do Movimento de Defesa da Amazônia, ao 
líder sindicalista José Francisco da Silva, Presidente da CONTAG, processa
do nos termos da Lei de Segurança Nadonal, segundo entendimentos do MoM 
vimento de Defesa da Amazônia e o nosso enú:n"dilliento, mUito injustamen
te. 

Fique também registrada a nossa solidariedade a esta liderança sindica
lista do País. (Muito bem!} 

O SR. -PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre senador Lázaro -BarbÕza-, par3 uma_ breve comUnicação. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO. Para uma comunicação. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Venho à tribuna para denunciar, aqui, uma irregularidade gritante que 
vem ocorrendo na distribuição dos recursos federais que, por força de lei, 
conferem partícípa"Ção aoS rriuiüeípios. 

Os municíPios brasileiros quase que de um modo geral, Sr. Presidente, 
não receberam ainda a última quota do Fundo Rodoviário Nacional de 1980, 
quando, a esta altura, já se deveria estar distribuindo a segunda quota de 
1981. Mas o que agrava ainda mais a situação dos municípios é que, recente
mente, no apagar das luzes do ano passado, o Presidente da República sub
meteu à apreciação do Congresso, e foi pelo Congresso aprovado, o Decreto
lei n~' I .805, de l ç. de outubro de !980, que, a pretexto, Sr. Presidente, de facili
tar o pagamento direto aos município.s das quotasMpartes a que eles têm direi
to, no -imposto úriico sobre minériOs, no imposto único sobre CorribuStíveis 
lubrifiCantes e outras participações determinava esse diploma legal que o cré
dito às prefeituras municipais deve ser feito de forma automática. 

Sr. Presidente, já estamos perto -dos meados de abril e muitos municípios 
ainda não receberam a sua quota-parte do imposto único sobre miilérioS refe
rente à arrecadação do mês de janeiro. Tenho aqui em mãos alguns documen
tos que evidenciam isto. Um caso coricreto é o caso do Municfpio de Minaçu, 
no meu Estado, onde se sedia a Sociedade Anônifna Mineração de Amianto 
- SAMA- e que recolheu aos cofres da União, através de uma a8:ênd9. do 
Banco Brasileiro de Descontos, a quantia de Cr$ S!.676.020,c5, no dia 2 de 
fevereiro e recolheu, conforme guia de recolhimento que se encontra, aqul, 
em -noss~S mãos, a, quantia de Cr$ 40.775.039, 97, referente ao mês de feverei
ro, no dia 4 de março. Esses recursos, Sr. Presidente, ficaram na agência do 
Banco Brasileiro de Descontos, em Minaçu, por mais de 20 diaS e foram 
transferidos para o Banco do Brasil, segundo ofício do "BRADESCO que te
nho, aqui, em mãos, no dia 24 de fevereiro do corrente ano e 24 de março, 
também do corrente ano. Decorridos, assim, um mês e meio da primeira 
transferência e ni.ais de 20 dias da segunda transferência feita, o Município-de 
Minaçu ainda não- reCebeu um só centavo desses recursos, o que constitui, 
evidentemente, uma burla do Decreto-lei nç. 1.805, 

Como o Tribunal de Con.tas- da União, por força do art. 4~' do citado 
décreto-lei, tem o poder de fiscalizar a entrega dc!Ssas quotas, eu acabo de en
vià.f--ofício, e xerõX: desseso dócu"ine-ntos, ao Sr. Ministro Luciano Brandão; 
Presidente daquela Corte, para as providências que o caso estâ a requerer, Sr. 
Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDDITE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra, para 
uma breve comunicação, ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Para uma comunicação.) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

E uma breve comunicação onde desejo registrar que depois de uma efi
·crente atuaÇão no "Governo do Presidente EriieStO Geisel, ·reencetou o ex
Ministro de Estado da Saúde, Paulo de Almeida Machado, o exercíciO das 
suas ati V idades profissionais.COmo médico e pesquisador. independentemente 
~a:>_ ql]ai_s ?SSU!l!ÍU_# direção do Setor de desenvolvimento Social do CcinSefhO 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

Merece destaque espeCial a solenidade realizada em Paris, no anfiteatro 
da Sorbonne, em fevereiro último, quando o Professor Paulo de Almeida Ma
chado_ recebeu o título e as insígnias de- Doutor Honoris Causa. 

Ao regressar a Brasília, o ex-Ministro foi designado como representante 
do Brasil na Organização Mundial de Saúde (OMS), viajando em segUida 
para Genebra, a fim de se desimcumbir de sua importante missão nessa enti~ 
dade da ONU. 

O Seminário sobre "Ecologia Humana e Saúde", a ser brevemente reali
zado em Macau, sob os auspícios da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
deverá ser por ele presidido. 

As atividades desenvolvid-as Pelo Professor Paulo de Afffieida Machado 
no âmbito da sua especialização, contribuem para ampliar o prestígio do nos
so Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecrtológico, que, 
aliás, tem recebido no exterior, freqUentes e consagradoras demonstrações de 
confiança, como o demonstra essa recente escolha de um dos seus mais ilus
tres pesquisadores e dirigentes, para presidir o mencionado Seminârio sobre 
~-~Ecologia Humana e Saúde". 

Com esta breve comunicação, desejo co_ngratular-me com todos os ciep
tistas e pesquisadores brasileiros, pela honrosa distinção que acaba de ser 
conferida ao Professor Paulo de Almeida_ Machado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Conce' · a palavra ao 
nobre Senador Humberto Lucena, para uma breve comumc.ação. 
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O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, projeto de 
lei que serâ lido pelo Sr. 1~'-Secretârio. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 58, DE 1981 

Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho. 

O CongressO Nacional decreta: . __ 
Art. }9 E: acrescentado ao art. 847, da vigente Consolidação das Leis do 

Trabalho, o seguinte § 3~>: 

" § 3• Não se admitírã accrrdo sobre quantias do Fun·cto de 
Garantia do Tempo de Servir;o que o Cm pregador tenha que -deposi
tar na conta vinculada do empregado ou a pagar-lhe diretamente." 

Art. 29 Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3~' Revogam-se as disposições em C-Onttârio. 

Justificação 

Editada em 1943, quando nem sequer se imaginava a adoção do fundo 
de Garantia do Teinpo de Serviço (da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 
1966), é evidente que a CortSolidação não poderia contemplar qualquer dis
oositívo alusivo a esse sistema, a não ser que intrádtizído ••a posteriori". 

Entretanto, dispondo o art: 22 da referida Lei ri• 5.107 (66 que as discus
sões judiciais acerca de sua aplicação serão prOcessadas e julgadas através da 
Justiça do Trabalho1 indispensável se torna consignar, na parte da CLT refe
rente ao processo,·certos dispositivos que orientem a decisão do Juiz quanto 
ao FGTS, máxime- o· aqiirprevisto·que trafa de impedir ciualquer transação 
ou acordo relativamente aos depósitos que devi3.ri1 te!" Sido-feitos até à data da 
audiência mas não foram, ou, então, às importancias do mesmo FGTS que 
devem ser pagas diretamente ao empregado reclamante. 

Tais importâncias passarão a ter, ·uma veZ aprovada a presente propo
sição, o carâter de direito incontroverso; insusd~tívêl; 'p6rta0to, de acordo na 
audiência de conciliação. 

Parece-nos medida justa e indispensável, principalmente em face da já 
usual negligência de certos empregadores quanto aos depósitos do FGTS, 
com sanções nem sempre eficazes~ 

Sala de Sessões, 9 de abril de 1981. -Humberto Lucena. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

Art._ 847. Terminada a defesa, o juiz ou presidente próporâ -a conci-
liação. ' 

§ l~> Se houver acordo, lavrar-se-ã termo, assinado pelo presidente e pe
los litigantes, con_signando-se o prazo e demais condições para seu cumpri-
mento. ' 

§ 21' Entre as condições a que se refere o parágrafo anterior pOdéfá ser 
estabelecida a de ficar a parte que não cumprir o acordo obrigada a satisfazer 
integralmente o pedidO ou pagar uma indenizàção convericioriadil, Sem pre
juíZo do cumprimeil.to do a-coido-. 

rÃs Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.) 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência convoca ses
são extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à 
apreciação das Mensagens n~'s 30, 32, 36 e 39, de 1981, Pelas quais o Senhor 
Presidente da República submete ao Senado a· escolha de autoridades. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Aloysio Chaves -Alberto Silva- Humberto Lucena - Marcos Freire 

- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Lourival Baptista- Luiz Viana
Amaral Peixoto - Hugo Ramos- Nelson Carneiro--=- Roberto Saturnino 
---Tanctedo Neves - Amaral Furlan - Franco Montoro - Benedito Fer
reira- Vicente Vuolo- José Fragelli- Mendes Canele- Leite Chaves
Evelãsio Vieira- Dejandir Dalpasquale- Lenoir Vargas- Pedro Simon 
- Tãtso· Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Estã finda a Hora do Ex-
pediente. -- - -

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. }9-Secretârio. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 63, DE 1981 

Nos termos do art. I 98, alínea '"d", do Regimento Interno, requeiro in
versão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante do item n9 14 seja 
submetida ao Plenãrio em primeiro lugar. 

Sala das Sessões, 9 de abril de 1981 - Helvídio Nunes. 

O SR. PR:ESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o requerímen-
to. 

Os Srs. Senãdores que o aprovam, queiram permanecer sentados. r Pau
sa.) Aprovado. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Sr. Presidente, peço verificação 
de quorom. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM) - Sr. Presidente, peço verifi
cação de quorom. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Simultaneamente, pedi
ram verificação de quorom os Srs. Senadores Lázaro Barboza e Evandro Car
reira. S. Ex'-s serão atendidos. 

A votação será pelo processo nominal. Solicito aos Srs. Senadores que 
não abandonem o plefiário e ocupem os seus lugares. r Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
(-Proeede~se à-votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Alberto Silva- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Benedito Canelas
Benedito Ferreira- Hernardino Viana- Helvídio Nunes- Jutahy Maga
lhães- Lourival Baptista- Murilo Badaró --Passos Pôrto --Raimundo 
Parente - Vicente Vuolo. 

VOTAM "NÃO OS SRS. SENADORES: 

- Cunha Lima - Evandro Carreira - Lázaro Barboza. 

O SR PRESIDENTE (Jarbas Pasarinho) - Votaram pela aprovação 
do requerimento 13 Srs. Senadores; contra, 3. 

Não houve quorom. Em conseqUência, fica prejudicado o requerimento. 
Pela mesma razão, deixam de ser apreciados os itens n9s 1 a 18 da pauta, 

cujas matérias dependem de deliberação do Plenário. 
São os seguíntes os itens cuja apreciação é adiada. 

I 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70, DE 1980 
,_.-_(Em regime de urgência- art. 371, "c", do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n~> 70, de 1980, do Senador Humberto Lucena, 
que- dispõe- sObre coligaçãO -partidária, e dá outrã.s pioV1dências, tendo pare
cer oral, da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,ju
ridiCidade e~ no rri~rito~ ~~la_ rejeiç~o. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 303, de 1979-
DF, que institui a taxa de limpeza pública no ·Distrito Federal, e áá outras 
providências, tendo -

PARECERES, sobn•s 710 a 712 e !.029 a !.03t,de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça- /'I pronunciamento: pela constitucionalida· 

de e juridicidade, 2P pronunciamento: (reexame solicitado em plenário), favo
rável, com emenda n9 3-CCJ, que apresenta; JP pronunciamento: (prestando 
esclarecimento solicitado pela Comissão do Distrito __ Federal); 

- do Distrito Federal - /P pronunciamento: favorável, nos termos das 
Emendas de n~s I e 2-DF, que apresenta, com voto vencido, em separado, do 
Senador Itamar Franco; 

2P pronunciamento: favorãvel ao projeto e à emenda da Comissão de 
Constituição e Justiça; e 

-de Finan~as, favorável ao Projeto e às emendas da ComiSsão do 
Distrito Federal, com_ voto vencido dos Senhores Affonso Cs:margo e 
Josê Richa. -- J -

Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 

. n~' 305, de 1977- Complementar, do Senador Itamar Franco. que dá nova 
redação aos parãgrafos 29, 39, 47 e 59, e acrescenta parâgrafo1 (antigos e no-
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vos) à Lei n• 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributârio Nacional), 
tendo 

PARECERES, sob n's 222 e 1.233, de 1979, e 1.013, de 1980, da Comis-
são 

-de Constituição e Justiça, ]v pronunciamento- pela inconstitucionali
dade, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves, Cunha Lima, Hugo 
Ramos e Amarai Furlan; 2' pronunciamento - (reexame solicitado em ple
nário), ratificando seu parecer anterior; e 

- 3v pronunciaml'nto - (reexame solicitado em plenário), mantendo 
seus pareceres anteriores, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e 
Cunha Lima. 

4 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 172, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 1.258, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a elevar 
em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cincO milhões, 
seiscentos e vinte mil, cento e cinqüenta e sete cruzeiros e setenta e cinco cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.259 e 1.260, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 177, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 1.273, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) a elevar em 
Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze-milhões, quatrocentos e sessenta e 
quatro mil, seiscentos e cinqUenta e dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 178, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.277, 
de 1980), que autoriza da Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a ele
var em Cr$ 29.983,645,00 (vinte e nove· milhões, novecentos e oitenta e três 
mil e seiscentos e quarenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.278 e 1.279, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

7 

VotaçãO, em turito único, do Projeto de Resolução n9 179, ~e 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.280, 
de 1980), que auforiza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a elevar 
em Cr$ 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.281 e 1.282, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municfpios, favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 280, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.283t 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a elevar em 
Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo _ 

PARECERES, sob n• 1.284 e 1.285, 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'? 181, de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como cOnclusão de seu Parecer n9 1.286, 
de l 980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em Cr$ 
1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e qu'arenta e oito mil e cem cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n• 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
--de Constituição e- Justiça, pela constitucionalidade e ju:ddicidade; e 
- de MuniCípios, favorável. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 182, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.289, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a ele
var em Cr$ 23.600.000,00 (viri.te e três milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.290 e 1.291, de 1980, das éomissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municipios, favoráVeL 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 183, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia corria conclusão de seu Parecer n9 1.292, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos (GO) a elevar 
em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e noventa e Cinco mil e cem cruzeiros) o mon~ 
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de MunicípiOs, favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 184, de 1980 (apreM 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 I .295, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré (GO) a elevar em Cr$ 
767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e setecentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição~ e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 189, de 1980 (apre
sentido pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nv 1.310, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a elevar 
em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos cruzeiM 
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n' 1.31 l e 1.312, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

14 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução n9 194, de 1980 (apreM 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.325, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a elevar em 
Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e tre
zentOs cruzeirOs) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

15 

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 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
bal Jurema. 

16 

. 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. 

17 
Votação, em primeiro luriiO (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 Quêrcia, que dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo 

PARECER, sob n' 1.009, de !980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injurídicidade. 
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18 

Discussão, 'em turno único, do Projeto de l.ei da Câniafa n'? 4-5, de 1980 
(n'? 1.761/79, na Casa de Origem), que regulamenta o exercício da profissão 
de supervisor educacional, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n's 91 a 93, de 1981, das Comissões: 
- de ConstituiÇão e Justiça, pela constituCionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favoráVel; 
-de Edut.'ação e Cultura, favorável, com emenda que apresenta de n9 1-

CEC; e --
-de Legislação Social, favorável ao Projeto e à emenda da Comissão de 

Educação e Cultura. 
(Dependendo da votação do Requerimento n' 58/81, de adiamento da 

discussão.) ------ -

O SR.-PRESIDENTE (Cunha Lima)- Passaremos, pois, ao exame do 
item n'? 19. 

Discussão, em turno único, dO Projeto de Lei da Câmara n'? 
106, de 1979 (n' 2.650/76, na Casa de Origem), que dispõe sobre a 
responsabilidade civil das Agências de Empregados DomésticOs, 
tendo 

PARECERES, sob n's 977 e 978, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici

dade; e 
- de Legislação Social, favoráVel. 

Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. 19-Secretãrio. 

E lida a seguinte 

EMENDA N• 2' 

(De Plenário) 

. Ao Projeto de Lei da Câmara n? 106, de 1979. 
Dê-se a .seguinte redação: 

~'Art. 2? No ato da contratação, a respectiva agência passará 
atestado de honestidade do empregado contratado e firmarã com
promisso obrigando-s_e a reparar qualquer dano- que venha a ser por 
ele praticado, no período de um ano." 

Justificação 

A presente emenda objetiva situar a proposição em termos mais adi:qua
dos aos fins a que se propõe, ou seja, obrigar as -agêriCiaS-cie empregados do
mê:sticos a selecionarem, criteriosatnerifé;-os·respecttvos candidatos a empre
go-s-.-

Assim é que, no art. 2"? o projeto fala em atestado de 40eficiência e hones~ 
tidade" quando, a rigor, a eficiência é um atributo a ser constastado pelo em
pregador, pois esse grau de julgamento varia de Pessoa para pessoa, parecen
do eficiência para uns·;-o-que,p3.ra outros, podetâ ser simplesmente execução 
normal de tarefas. - ------

Sala das Sessões, 9 de abril de 1981. - Bú"nàrdino Viana. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Em discussão o projeto e a 

emenda. (Pausa.) 
Não havendo credores, declaro encerrada a discussão. 
A matéria volta às comissões competentes, em--virfude do recebimento de 

emenda em plenário. ·· 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Item 20: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n\' 201, de 
1980 (apresentado pela ComiSs.ãO- de Finanças cOmo conclusão de 
seu Parecer n9 1.345, de 1980, com voto vencido, em separado, do 
Senador Lãzaro Barboza), que autoriza o governo do Estado de 
Goiás a realizar operação de empréstimo externo, no valor deUS$ 
35,000,000.00 (trinta e cinco milhõeS de dólares norte-americanos) 
destinado a financiar programaS do Estado, tendo 

PARECERES, sob n• 1.346, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici
dade_ 

Em discussão o projeto, em turno úniCo.-(POusa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando sua votação adiada 

por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Item 21: 

Discussão, eni turnO único, do Projeto de Resolução ri\'-1, de 
1981 (apresentado pela Comissão de F.inanças-conio -conclusão de 
seu Parecer n'? 4, de 1981, com o voto venddo do Senador Lázaro 
Barboza), que autoriza o Governo-do Estado de Pernambuco a rea
lizar emprêstimo externo nÓ valor deUS$ 25,000,UOO.OO (vinte e cin
co milhões de dólares norte-americanos) ou o equivalente em outra 

moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuário do Estado, ten
do 

PARECERES, sob o'? 5 e 6, de 1981, d;:ts Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
- de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo que queira usar da palavra, declaro-a encerrada. 
A Presidência deixa de submeter a matéria a votos, em virtude de falta de 

quorum, em plenário, para deliberação, ficando sua votação adiada para a 
próxima sessão. -

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Estâ esgotada a mat~ria cons
tanfe da Ordem do Dia. 

COncedo a palavra ao nobre Senador Dejandir Dalpasquale. 

O SR. DEJANDIR DALPASQUALE (PMDB- SC. Lê o seguinte dis
curso.) ~-Sr~ PresidC:Ote, Srs. Senadores: 

A vida do homem público ~. em verdade, plena de vicissitudes, vítima de 
rancores, de incompreensões e, para ser mais franco, em tempos não muito 
distantes, de ameaças várias, algumas até institucionalizadas. Todavia, nesse 
mar de incertezas eXistem momentâs de resgates que sufocam os dissabores, 
que agem Como bálsamos de todas as desesperanças e que, conseqiientemen· 
te, reciclam nossa alma de ânimos novos e revigoram nosso coração e nossa 
mente, gerando forças para cori:tinuarmos nossa joniada. E. o que ocorre no 
momento presente. 

Ingresso no Senado Federal da República com a digna representação do 
Estado catarinense. Tal contigência não apareceu na mirtha vida como obra 
do acaso: se é verdade que jamais aspeirei ser candidato a tal honraria, tam
bém não é menos verdadeiro que, desde o instante em que meu Partido me fez 
postulante, persegui com todo o vigor o caminho que me levaria à realização 
desse ideal . 

Político por vocação, desde logo compreendi que essa sina trazia consigo 
a pCi-manente disposição para enfrentar todas as dificuldades. 

Não me apercebo das desfigurações físicas que, ao correr do tempo, os 
anos vividos me contemplam, sei, e só sei, que desde o meu primeiro mandato 
de Vercadór da minha querida cidade de Campos Novos, passando pela Che· 
fia -do Executivo Municipal até este magno instante, meu trabalho não cessou 
um -instante sequer. 

Deputado que fui em duas legislaturas,_ tive o marcante privilégio de, du
rante sCte preciosos e dedicados anos, presidir o Partido de Oposição de San
ta Catarina, enquanto o País vivia a grande noite de intolerância que o sol na
cional da não aceitação forçou a raiar num rasgo alboral. 

Apresentado que estou, Senhor Presidente e ~enhores Senadores, digo a 
Vossas Execêlencias, a que venho. 

Venho propugnar pela revitalização do Poder Legislativo, venho clamar 
por reformas na sociedade brasileira, venho patentear minha fé e minha 
crença no Estado de Direito e no Processo Democrático, venho denunciar, 
como forma de correção, os excessos, os desmandos, os erros, as impertinên
cias, as arrogâncias, as faltas onisciências, que jâ não mais se insensibilizam 
apenas ante os clamores, mas que agora são surdos, também, ante desgraça 
provada. 

Venho, Sr. Presidente e Srs. Senã.dores, com a sensibilidade que falta a 
tantos, revigorar os apelos que reclamam por maior atenção ao Estado de 
Santa Catarina, que, para ver concluída uma obra federal rodoviãria que se 
~rra_sta hâ trinta (30) anos, tem que fazer, mensalmente, romarias oficiais aos 
Gabinetes do Poder. Esta Santa Catarina obreira, mosafco racial e exemplo 
vivo çle congraçamento e somatório, que insiste em ocupar o lugar que lhe ~ 
devido pelo que é, pelo que faz, pelo que representa e, sobretudo, pelo que dá 
ao Brasil. Além do seu destemor, alêm de sua edificante ousadia não motiva
da por desrespeito, mas na vertical intenção de quebrar a farsa da faustura c 
da bem-aventurança decantadas pelos Barões das Cortes de todos os tempos, 
moStra que, na verdade, a situação presente é melancólica e sofridat como ~ 
resto a própria vida do homem brasileiro. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- V. Ex• me permite, nobre Se
nador? 

O SR. DEJANDIR DAL)'ASQUALE (PMDB - SC) -Com muito 
prazer. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Nobre Senador Dejandir Dal
pasquale, desejo saudar a p~esença de_V. Ex• na tribuna do_ Senado Federal 
como seu correligionário, inte-grantes-que somos da Bancada do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro, e como seu velho companheiro de lides 
parlamentares, quando ambos exerclamos o .mandato de Deputado Estadual 
-" V. Ex• pelo seu glorioso Estado de Santa Catarina c eu pelo Estado do 
Ceará. E, nos contatos que tivemos, durante congreasoa promovidos pela 
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União Parlamentar Interestadual, V. Ex• despontava cnú·etOdos nós pela sUa 
experiência, pelo seu tirocínio, pela suã competência e, sobretudo, pelo seu 
inexcedível espírito público. E, no inst3rite-Cm que o nobre Sc::nador Jaison 
Barreto se licencia desta Casa, ele que ê, sem dúvida, um dos m~is destacados 
integrantes do Senado Federal, V. Ex• aqui chega, proPiciando-nos com sua 
convivência, --a cettezã-de- que teremos uma inestimável colaboração nos tra
balhos do Senado Federal. Receba, portanto, V. Ex•, nossa saudação mais 
calorosa, amiga e fraterna no momento_ em que estréia na tribuna desta Casa 
Legislativa. 

O SR, DEJANDIR DALPASQUALE (PMDB - SC)- Ilustre Sena
dor Mauro Benevides, agradeço o aparte de V. Ex• Foi oportuna a lembrança 
que V. Ex• teve os momentos que vivemos- den• ::las asseriibl~as legislativas, 
V. Ex• no Estado do Ceará e eu, no Estado de Santa Catarina, cada um de 
nós procurando cumprir com nossa missãó. Partindo de tão ilustre figura e de 
amigo tão prezaaoe tão respeitado, tenho certeza de que não_ receberia outro 
aparte a não ser o que V. Ex• me fez. Muito obriB;ado. 

Santa Catirina, Senliores Senadores, não quer ser reconhecida apenas 
pelas cabeças aloiradas, vestígio âureo -de sua colonização que transmudou 
para o seu interior a beleza alva de suas praias que limitam, por entrecortes 
maravilhosos, a eterna avançada atlântica. 

Santa Catarirla não deseja aparecer apenas como sortilêgio climático, 
onde o mesmo catarinense que vive a poética e branca estação invernal bron
zeia com sol cálido seu corpo nas manhãs estivais. 

Santa Catarina exige que se proclame, que detendo apenas 1,1% do terri~ 
tório nacional e contando com 3% da população do País, é o 79 Estado arre
cadador do Imposto de Renda, com 4, I bilhões de cruzeiros; e 99 na partici
pação do !PI, com 2, I bilhões de cruzeiros. 

Santa Catarina;- com iipenas 95.000 km2, constituindo-se na 7• menor 
Unidade Federada, e com 3,7 milhões_ de habitantes que lhe dão a condição 
de 129 menos populoso, é o 59 Estado maior produtor de alimentos, apesar de 
ter apenas 30% de sUas terras aráveis. 

Santa Catarina, Senhores Senadores, em 1980, participou no trabalho de 
carrear divisa"S cOm expressiva parcela; Pois suas exportações alcançaram 850 
milhões de dólares, constituindo esta cifra de 51% cm manufaturados, 41% 
em produtos básicos e 8% em semimanufaturados. 

Porêm, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para tal comportamento, para tal 
participação não exisie- á. coritfapi'eSfã.çãcs-ao Poder Central, que mantêm o 
abastardamento já us_eiro desde longos tempos, que ou, não raro, promete e 
não faz ou tira· õ qUe- já dera, com justificativas e estratégias das mais estéreis 
e sem sentido, ou melhor, com o sentido de avivar o protecionismo federal em 
favor de unidades repetidas vezes contempladas. 

Nos últimos tempos, as manifestações de rejeição têm alcançado um pro
cesso galopante. 

A sede do Comando do 59 Distrito Naval, com Quartel próprio e com 
um sêrie de Unidades Navais locadas em Florianópolis, foi transferida para a 
cidade do Rio Giande, -onde será, a preços Clevadíssimos, Construído todo o 
complexo do sistema burocrâtico~militar para receber o referido Comando 
Naval. 

O Serviço de Busca e Salvamento da FAB jã foi transferido para Mato 
Grosso. 

A Estrada de Ferro Santa Catarina, que pertencia à Rede Ferroviária 
Federal, foi erradicada em 1970~ de igual forma que Santa Catarina não sedia 
a Delegacia do .Banco Central nem a dã. Receita Federal. 

Os corredores de exportação não existem em Santa Catarina, apesar do 
seu extenso litoral e de possuir, em São Francisco, o melhor porto natural do 
Brasil. 

O Terrrt1Ilãl Pesqueiro de Florianópõfis e o Porto de Anhatomirim ja
mais saíram dos promitentes discursos. 

Quando pensou-se em- implántai- uma refinaria no Sul do Brasil, falou-se 
em São Fra·ncisCO do Sul, porem, a, refiitaria foi construída em Canoas, no 
Rio Grande 'do Sul; quando pensou-se na segunda refinaria, voltou-se a falar 
em São Francisco do Sul, porém, o complexo industrial foi construído em 
Araucária, no Paraná. 

Isso não é tudo, quando foi necessário diminuir a jurisdição do Tribvnal 
do Trabalho da 4• Região, tendo Santa Catarina maior massa obreira na in
dústria e no coniérciO e detendo maior número-de Juntas de Conciliação, era 
natural, e lógiCo,- que o novo Tribunal ficasse em terras catarinenses, todavia 
foi ele criado e instalado no Paraná e, como a denunciar o erro, tramita nesta 
Casa o projeto 'que cria um Tribunal só para Santa Catarina. 

A SUDESUL. em Saqta Catarina, -tem uin singelo escritório, embora, 
geograficamente, o bom senso determina sua se_de em Florianópolis. 

A BR~282, a espinha dorsal rodoviária d_o_ Estado, se arrasta hã mais de 
30 anos; as barragens no Vale do ltajaí não eVitam, ao contrário, provocam 

as cheias; enfim, o abandono, o desinteresse e o ab8stardamcnto do Estado 
Barriga-Verde aleançam índices e situaçÕes que já ingressaram na esfera do 
inaceitâVd. 

Venho, por igual, alinhar minha voz ao coro rebelde, que canta a subli
me protofonia da denúncia c; que representa, com maior legitimidade, a triste 
sinfonia da angústia nacioriãl. 

Venho, não erguer, mas agitar as bandeiras e galha.rdetes das esperanças 
ainda existentes, e dizer, como no cancioneiro popular, que a Nação faz a 
hora e que a hora é agora e, mais ainda, que o auditório mais autentico, mais 
legítimo, pã.ra declarar a existência de novos dias E: o Congresso Naciona~ 
conseqüentemente, a sua Câmara Alta. 

É, em verdade, um povo que canta, sem ser feliz. 
Nesse canto íntimo hã um vigor interior a bradar por uma abertura de .. 

mocrâtica efetiva e nãO um arreiitedo de intenções; um -Estado de Direito dc
mocrâticõ~ orlde cabalmente se amplie a participação do povo nas altas dect .. 
sões que envolvem repercussões na vida nacional. 

Um canto que provoque e sensibilize o Poder para permitir a elaboração 
de uma legislação que fomente e estimule a mobilização das associações civis, 
profissionais e sindicais, estabelecendo, realmente, o direito de organizarem
se para exprimir seus anseios e seus protestos, em entidades nas quais mulhe
res, negros, índios, analfabetos e todos os segmentos possam encontrar uma 
forma de conviver em associações livres, visando a impedir que renasçam os 
privilégios internos e que se erradique a dependência estrangeira. 

Estas colocações não são originais, daqui, desta tribuna, vezes várias, 
elas já foram lança~as, porque representam na sua essência, na sua clareza di
dática, os presSupostos ideários sobre os quais foram erguidos os princípios 
programáticos do PMDB, que, sendo um Partido forjado sob· a têmpera da 
não aceitação, se gerou no ventre i:l'lvejâvel da resistência democrática; onde o 
arbítrio e a repressão nunca fecundam. 

No manifesto de fundação de nosso Partido, no arremate de nossas pro
postas deixamos claro que o que desejamos ê "uma sociedade que, atrav~s de 
sua batalha contra o Estado autocrático, seja capaz de organizar~se para pra
ticar a democracia não apenas no Governo, mas em todas as instituições onde 
os homens exercem poder uns sobre os outros". 

.. Umâ sociedade em que a estrutura constitucional discipline o poder 
pela râpida resolução dos impasses e pela multiplicação das formas de repre
sentação e consulta popular." 

Um regime político-intitucional onde- conforme destacou o Deputado 
Fre:tas Nobre- a democracia seja real e não apenas formal, onde a substi
tui· o dos governos ocorra sem sobressaltos e crises intestinas, mesmo pqr
que as próprias transformações dessa sociedade que pregamos se fazem pela 
simples e comum substituição e rotatividade do Poder, conseqüancia mais 
imediata da vivência democrática. 

Não um país afrontado por conjeturas, onde a sucessão presidencial por 
um cidadão civil é vista como graça divina, como algo temerário, que deve ser 
circunstanciado a ucertos acontecimentosu e não corno contingência normal 
de um processo claro, limpo, sem arreglos e sem pressões, onde o candidato 
sairia realmente da alma, da crença e da esperança do povo e não de um ra
teio, com partilhas de antecipação de heranças. 

Esta Casat desde priscas eras, desde a Constituição Imperial de 25 de 
março de 1824, vem de; forma marcante contribuindo, nos momentos mais 
difíceis da nacionalidade, na solução dos seus mais complexos problemas. 

Acredito, pois, que pode, e deve, partir, deste recinto; Senhor Pres_idente, 
a provoc3.çã6 maiS séria, mais consciente, mais real e mais efetiva, no sentido 
de que o Senado Federal, sem entusiasmo âulico e sem paixões extremistas, 
seja o portador da aspiração maior da gente brasileira, que ê a do reencontro 
daNação com o Estado, que é a da participação em todo o processo legislati
vo, que é da recuperação do seu direito de decidir e que ê:, sobretudo, de reas
segurar a inalienável audiência em assuntos cuja repercussão atinge toda aso
ciedade. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. DEJANDIR DALPASQUALE (PMDB - SC) - Com muito 
prazer, Deputado Humberto Lucena. Desculpe, Senador Humberto,~ ocos~ 
tume, a vivência ria Assembléia Legislativa. 

O -Sr~ Humberto Lucena (PMDB- PB) ~Honra-me muito ser chama~ 
do de Deputado, pois o fui durante 24 anos. Mas é gratificante para todos 
nós, ouvir V. Ex• nessa tribuna, reafirmando a sua posição cm defesa dos 
pririCípios democráticos que sempre nortearam a sua ação política. V. Ex• 
exerceu, _l~mbro-me bem, a Presidênc~a do ~x-Moyimento Democrático Bra
sileiro em sã.nta Cãtarina. E aquele partido, que foi por assim dizer a van
guarda das aspirações populares, durante a noite mais negra da ditadura nes
te País, a partir de 1964, ficou muito a dever ao se~:~ dinamismo, ao seu espiri
ta público, ao seu senso de organização. Sei que V. Ex• fez um esforço muito 
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grande para reunir as melhores lideranças daquele Estado em torno do MDB. 
E, hoje, com o pluripartidarismo, V. Ex", que fez a sua opção pelo PMDB, 
vem âgora ao Senado, para, durante alguns meses, substituir o nobre Senador 
Jaison Barreto, uma das figuras mais brilhantes desta Casa, e traz ao debate, 
questões fundamentais para a vida naciOnal, nâo só do pOnto de vistá econô
mico e social, mas também no campo político-institucional, quando V. Ex' 
coloca os problemas fundamentais que são enfocados pelo nosso Partido, no 
seu programa, a começar pelo restabelecimento das eleições diretas para to
dos os n1veis, inclusive, portarito, para a PreSidênci!'l da República, a fim de 
que não prossigamos ·neSse triste espC:tâculo de. sucessões presidenciais mani
puladas pelo poder militar. Quefo lembrar que o País já ê uzri país adu(to,já é 
um país maduro, e está em condições de assumir perante o mundo, o seu des
tino de grande nação democrática! Felicito, portanto, V. Ex' pelo seu pro
nunciamento. 

O SR. DEJAND!R DALPASQUALE (PMDB - SC) - Agradeço o 
aparte de V. Ex•, eminente Senador Humberto Lucena. Devo salientar que, 
na realidade, na presidência do MDB de Santa Catarina, não pel_o ~eu es
forço; mas pelo esforço de tantos companheiros que se uniram dentro daque
la legenda sofrida, massacrada, desde o momento da sua fundação, com o es
forço de todos, nós consegUimos, na realidade, defendendo os princípios de_ 
interesse popular, formar um grande partidO. Porque este partido sempre de
fendeu os interesses da sociedade brasileira. CustoU, é verdade, muitos man~ 
datas; custou muito sacrifício, mas nós jã vemoS al8:um resultado desse trãba~ 
lho. Assim, por conseqUência imediata, tais assuntos não podem ser decidi~ 
dos, por .. falsos predestinados", os quais ante à oportunidade e à razão, em 
cotejo com o agrado e a submissão, optam pela segunda hipótese para garan~ 
tir um status quo, que estã a pi'oVar o grande divórcio existente entre o que a 
Nação precisa e reclama e o que os ditos predestinados elabor~m e impingem. 

A colocação que faço nesta intervenção vestibular não é inovadora, tem 
suporte na conceituação que fez João Mangabeira, quando disse: 

"O Senado, em que pese aos extremistas, não desmereceu do 
Brasil. HonraM me de ter a ele pertencido. Foi uma instituição grande 
no Império e maior na RepúbliCa-." 

Só assim entendo o Poder Legislativo, partícipe efetivo de todo o proces
so político de reconstrução nacional, não apenas como um agente crítico. 

A dignidade e a operância desta Casa devem estar na razão direta daqui
lo que pode prover no que falta no ordenamento legal da Nação e na elabo
ração de estudos econômicos, sociais, políticos, enfim, todo um rol de pro
postas que o seu superior conhecimento alcance e julgue necessárias para ins
trumentar o arcabouço jurídico do País. 

O que é essencial- como se manifesta_João de Oliveira Filho- é que 
no Congresso fique o Fórum de todas as necessidades ~a Nação para o seu 
desenvolvimento económico e para o seu adiantamento político. 

Não há como se admitir que toda nacionalidade continue a esperar para 
que, um dia; isto ocorra, se nós podemos reconquistar essas prerrogativas, 
agora. 

A .senda da Democracia é o compulsório caminho de todos os honrados 
e ilustres Membros desta Casa, se esta ótica é axiom~tica, não carecemos -
nós todos - de maiores motivações, pois que, para chegarmos ao destino do 
nosso itinerário, é essenCial, fundamental que o Poder Legislativo seja, real
mente, uma instituição forte, atuante e realizadora. 

Destaca, com muita 'clareza e muita procedência, o senhor senador Teow 
tônio Vilela, no seu Projeto Brasil, quando ergue a seguinte a:;sertiva: 

"A plenitude democrática só só serâ alcançada se o Congresso 
readquirir como Poder, autonomia e independência, e os seus 
membros amplas garantias para o desempenho de suas graves res
ponsabilidades." 

Tal entendimento aflora, face à singela constatação de que a consciência 
política de um povo se exterioriza através dos Partidos; dos Partidos v~m as 
Representações Congressuais, com eStas a legitimidade de ação, servindo 
com fidelidade à coletividade e exprimindo de forma clara a manifestação da 
vontade popular. . 

Creio~ Senhor Presidente, Senhores Senadores, nesse elenco de propósi
tos que hoje desta Tribuna reafirmo, creio que esta Casa é desaguadourO pri
vilegiado para a consecução destas metas, creio, também, que o momento na
cional exige, mais do que em outros tempos, uma sêria viagem em direção às 
nossas consciências, para ouvirmos; como êco, a resPO-sta ilitida dt que é pre-- _ 
ciso somar esforços, quebrar algemas, desatar amarras, desmistificar con
venções, porque quem está vivendo seus estertores, -quem estã em agonia, 
quem está em desalento, não ê o Poder, não 6 o Sistema, não são os Partidos, 
é, infeliz e desgraçadamente, a Nação brasileira. 

Sem -pretender ditar cátedra, afirmo que uma nação morre quando seus 
interesses são postergados; uma nação sucumbe quando a paz social desapa
rece; uma nação se exaure quando seus cidadãos não encontram no Estado o 
ente cri_ado por eles para protegê-los, mas sim um algoz, um insensível; uma 
nação se acaba quando, os que podem lutar, desertam; quando,os que podem 
falar, se calam; quando, os qu·e podem agir, se omitem. 

Não quero, Sr. Presidente e Srs. SenadoreS, ter notícia de que todas as in~ 
vestidas contra a nacionalidade tenham logrado êxito; não desejo saber, nun
ca, de que a gente brasileira esteja vivendo em convulsão social, e, também, 
não qUero saber, Jamais, de que a opressão tenha sufocado, por inteiro, o 
povo brasileiro. 

Ao rev~. minhas crenças são outras, meus anseios são distintos, meus â
nimos diferentes. 

E: assim que entendo minha passagem circunstancial por esta Casa, opor
tunidade em que não abdicarei de nenhum dos postulados que alimentam, e 
alimentaram, meu ideal político. 

O Sr. Ltinoir Vargas (PDS- SC)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DEJANDlR DALPASQUALE (PMDB - SC) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Lenoir Vargas (PDS- SC)- O aparte que vou dar evidentemente 
não se destina à apreciação do discurso que V. Ex• faz de forma magnífica, já 
que na sua est_réia isso não ~e_ adequari~; mas ê.apc nas para dizer uma palavra 
de satisfação. em verificar V. Ex• ho]e na tribuna o Senado Federal, experi
mentado parlamentar do nosso Estado e que cheg..1. a esta Casa com uma ba
gagem vasta de experiência parlamentar, antigo Presidente de partidos e que, 
por certo, haverá de dar uma gratJde contribuição aos trabalhos do Senado 
da República. ~ 

O SR. DEJANDIR DALPASQUALE (PMDB- SC)- Muito obriga
do, ilustre. S~nador Lenoir Vargas. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Permite V. Ex• um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. OEJANDIR DALPASQUALE (PMDB - SC) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - ~ com grande emoção e alegria 
que vejo a prese~Ça de V. Ex• na tribuna. Lã do Rio-Grande do Sul, acompa
nhando o seu trabalho, não apenas como Deputado estadual, mas como Pre-
sidente do nosso velho e querido MDB, tive oportunidade de acompanhar o 
esforço extraordinário, sob a sua liderança, sob o seu comando, que os com
panheiros de Santa Catarina fizeram para- de um partido que praticamente 
só tinha' existência legal - arrancar para as grandes vitórias majoritárias de 
1974/1978. A modernização do Partido, o seu trabalho, a sua capacidade, o 
seu espírito de renúncia, o seu espírito de sacrifício são realmente dignos de 
admiração e respeito por parte de todos nós, de modo especial, por parte des
te seu colega que presidindo o Partido no Rio Grande do-Sril, junto com V. 
Ex• teve ocasião de, em tantas e tantas oportunidades, juntos, estabelecerem 
metas a favor dos interesses da nossa Região, do Centro-Sul e do nosso Pars. 
A presença de V. Ex• aqui é uma-honra para todos nós! A presença de V. Ex• 
aqui no Senado Feder~! dignifica esta Casa porque V. Ex• é um homem de 
bem, é um homem capaz, é um homem culto, é um homem íntegro, é um ho
mem que traz uma bagagem de conhecimentos. Quero dizer que o pronuncia
mento que está sendo feito por V. Ex• demonstra essa sensibilidade, e já nesse 
seu primeiro pronunciamento, que deve servir de alerta para nós que estamos 
aqui. Porque V. Ex• vem do meio do povo e traz lã da sua Santa Catarina, e 
poderia dizer de todo o Brasil, exatamente o. sentimerlto da alma popular. Eu 
diria que, de certa forma, V. Ex• começa suas atividades nesta Casa trazendo 
o reclamo da sociedade, que tem suas vistas voltadas para o Congresso Na
cional e esperando a ação do Congresso Nacional. Tenhamos nós a felicidade 
de bem receber, de bem interpretar O profundo, o sério pronunciamento, tão 
indispensável, para que nós possamos corresponder à expectativa da socieda~ 

• de brasileira. E: com alegria e c~m emo9ão, não como correligionário, mas, 
diria, como amigo muito especial, que eu vejo V. Ex•, neste momento, na tri· 
buna do Senado da República. 

O SR. DEJANDIR DALPASQUALE (PMDB- SC)- Muito obriga
do, nobre Senador Pedro Simon. :E:-me honroso receber o aparte de V. Ex•, 
palavras tão bondosas, mas sei que também muito sinceras. Evidentemente 
que a intervenção de V. Ex• será, dentro do meu pronunciamento, uma parte 
muito importante, principalmente para mim, que venho, como disse V. Ex•, 
do meio do povo, do meio do povo simples e que hoje chego aqui. Muito 
obrigado, nobre Senador. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, de igual fonna, estou pronto e disposto a 
apertar toda e qualquer mão estendida, desde que, quem a estenda, proclame, 
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sem dúvidas, suas intenções; participo e vivo o diálogo, mas sem pontos de 
vista prefixados que anulam o contraditório, que esclarecem e ensejam o dou
trinário que subestimam. 

Quero, pOr fim, Senhor President~ e Senhores Senadores, que este conví
vio seja o mais cordial e mais franco, na convicção de que, juntos, poderemos 
edificar as bases de um Brasil novo, com uma Cafta Política que exprima o 
seu momento _histórico, com Um regime- democrático efetivo e não inventivo, 
com uma sociedade organizada, onde o menor, o jovem, a mulher, o traba
lhador, o sindicato, o consumidor, tenham definidos e assegurados seus direi
tos; onde a vida cultural e as conquistas do mundo hodierno sejam alcançá
veis, onde, enfim, a alternância do poder e a sucessão dos dirigentes sejam de
cididos pela tendência do povo, não por prepostos sem representatividade e 
que a escolha recaia num brasileiro que seja merecedor da honraria, pelo que 
ele é, e não pelo que ele traja. 

O Sr. José Lins (PDS- CE) -V. Ex• me permite, nobre Senador? 

O SR. DEJANDIR DALPASQUALE (PMDB - SC) - Com muito 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Dejandir Dalpasqualc, 
sem entrar no mérito do discurso de V. Ex•, discurso de estréia nesta Casa, 
que eu muito tenho apreciado, quero trazer a V. Ex• os votos de boas-vindas 
.Ja Maioria e o desejo de que V. Ex• tenha uma boa estada entre nós. Externa
mos_a certeza de que V. Ex• com o brilhatismo, com a honestidade, com a vi
são de V. Ex•, e com todos os atributos que lhe ornam, muito tem a contribuir 
para a valorização desta Casa. São os Votos do PDS, que V. Ex• se sinta bem 
entre nós e que a sua atuação contribua para a grandeza do Congresso e para 
a valorização da vida pública brasileira. Muito obrigado a V. Ex' 

O SR. DEJANDIR DA:LPASQUALE (PMDB - SC) - Agradeço o 
aparte de V. Ex•, nobre Senador José Lins, e tenho Ceiteza de que haverâ um 
bom convívTo;-e esta certeza eu a tive desde o momento em que entrei aqui, no 
dia de ontem, onde fui cumprimentado, tão simpaticamente, por V. Ex' Isso 
me dá a certeza de um convívio muito bom, muito interessante e de um bom 
entendimento entre n6s.-

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Permite-me V. Ex• um apar-
te? 

O SR. DEJANDIR DALPASQUALE (PMDB- SC)- Com grande 
prazer, nobre Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM) - Ilustre Senador Dejandir 
Dalpasquaie,--a-Suplência é um subestabelecimento do instrumento procura
tório que o povo delegou a alguém. E V. Ex', pelo seu passado, como homem 
de Oposição, como homem de trincheira popular de vanguarda, se credencia 
como suplente do ilustre Senador Jaison Barreto e temos certeza de que sabe
rã se desincumbir como o vem fazendo O iluStre titular. Nós o recebemos com 
a maior fraternidade e na certeza, na convicção inabalável de que teremos um 
companheiro para todas as horas. Muito obrigado. 

O SR. DEJANDIR DALPASQUA:lE(Pl\fDB- SC)- Muito obriga. 
do, Senador Evandro Carreira. 

Reconheço até que talvez não possa, nessa Casa, dar minha colaboração 
com a mesma repercussão, com a mesma capacidade, com a mesma inteligên
cia que o Senador Jaison Barreto, (Não apoiado!) que é, sem dúvida alguma, 
um destaque nesta Casa, que é, sem dúvida nenhuma, um grande Senador por 
Santa Catarina, e a quem eu substituo· neste instante devido o seu afastamen
to desta Casa põr quatro meses~ -para trafainento de saúde. Todavia, procura
rei, com toda sinceridade, com todo empenho, com todo esforço; prestar uma 
modesta colaboração ao meu País, ao lado dos meus ilustres companheiros 
do PMDB e dos demais companheiros desta Casa. 

Prosseguindo, Sr. Presidente, faç_o votos para que, juntos, - repito -
possamos edificar as bases de um Brasil novo sob efetiva e vivente justiÇa so
cial, em que o desenvolvimento contemple a todos e a cada um com níveis as
securatórios de saúde, educação, habitação e segurança. 

Um Brasil com política econôinica que atenda à indústria, ao comércio e 
à agricultura e que estes setores da economia deixem de ser mercadores de re
cursos, para sobreviverem. 

Um Brasil em cujo sistema financeiro não tenha no contribuinte fiscal o 
seu vetar maior, com um sistema tributário singular em todo o universo. 

Um Brasil onde o assalariado vive reivindicando aumento para suportar 
a pressão pecunlâriil-do fisco e a abusiva projeção do custo de vida. 

Um Brasil onde a degeneração diâria dO poder aquisitivo não consegue 
ser controlada, face a uma política monetariSta, que faz do País um labora
tório de pesquisas experimentais, olvidando-se, ditos milagreiras, que seus, 
ensaios irão projetar seus efeitos em uma NãçãO angustiada. 

O Sr. Lázaro Barbosa (PMDB - GO)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DEJANDIR DALl'ASQUALE (PMDB- SC)- Pois não. Ouço, 
com prazer, o aparte de V. Ex' 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Nobre Senador, V. Ex• chega a 
esta Casa com uma consCiência muito Iiftida dos problemas brasileiros, dos 
males que afligem o nosso povo e tenho certeza de que nos meses em que V. 
Ex• convivefá conosco, V. Ex• irá se comportar à altura das necessidades do 
Brasil, à altura dOs- méritos do eminente Senador Jaison Barreto e, sobretudo, 
à altura do alto mérito do grande povo -catarinense que V. Ex' representa. 
Meus parabéns a V. Ex•, eminente Senador. 

O SR. DEJANDIR DALPASQUALE (PMDB- SC)- Muito obriga· 
do a V. Ex', ilustre Senador Lázaro Barboza. 

O Sr. Ew!lásio Vieira (PP- SC)- V. Ex• dâ licença para um aparte? 

O SR. DEJANDIR DALPASQUALE (PMDB - SC) - Pois não< 
Ouço, com muito prazer, o aparte de V. Ex•, ilustre conterrâneo, Sr. Senador 
Evelásio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- Nobre Senador, a Liderança do Par
tido Popular saúda, com muita alegria, a presença de V. Ex• nesta Casa.- V. 
Ex• sempre teve a grande preocupação com os problemas comunitários. An
tes de ingressar na vida pública, sempre procurou, por todos os meios, dar a 
sua contribuiçãO para o fortalecimento da sociedade de Santa -Catarina, prin
ciPalmente em Campos Novos. Ingressando na vida pública, para ter ffielho
res condições de prestar uma contribuição maior a essa sodedade. Disputou e 
foi vitorioso à Câmara Municipal de Campos Novos; pelo seu "labor, pela sUa 
projeção, conquistou, posteriormente, a Chefia dp Exe<:utivo Municipar de 
Campos Novos, onde realizou uma administração que teve a mais profunda 
repercussão no ~tado- de Si:l.nta Catarina. Foi condUzido à Assembléia Legis
lativa do nosso Estado e lá se portou COJtlO um grande homem público do Es
tad_ode Santa Catarina. Por vontade dos seus companheiros, do nosso glorio
so rvt_DB de ontem, dirigiu o nosso partido com_ moderação, ma:s com dedi
cação e sensibilidade, e com grande clarividência, com grande tirocínio, com 
grande perspctiva, soube conduzir o nossO Partido de ontem, o MDB, para 
uma posição de destaque dentro do panorama n-acional. Vem, agora, V. Ex• 
para -o Senado da República, e fri.z urria estréia auspkiosa. pelo grande con
teúdo do seu discurso, onde faz um diagnóstico perfeito de Santa Catarina, 
das nossas dificuldades, do esquecimento do nosso Estado pelo poder Cen
tral. V. Ex• também estabelece as diretrizes que irâ cumprir nesta Casa: E 
uma grande estréia, Senador, e o melhor indicador dessa estréia portentOsa de 
V. Ex•, foram as vârias manifestações de homens do seu partido e dos demais 
partidos que atuam nesta Casa. Por tudo isto, Sénador Dejandir, as sau
dações mais efusivas do ParHa-o-Popular. 

O SR. DEJANDIR DALPASQUALE (PMDB- SC)- Muito obriga· 
do, ilustre Senador Evelãsio. Nós convivemos muito tempo juntos, lutamos 
pelo erguimento do MDB em Santa Catarina. Lutei, em 1974, pela candida
tura de V .Ex• que, honrosamente, chegou a esta Casa como o primeiro Sena
dor da Oposição após I 964. AgradeÇo, pois, a V. Ex• e a todo o Partido Po
pular. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, para.encerrar? nós desejamos um Brasil, 
enfim, nosso. 

Ã Presidência. à Mesa e às Lideranças Partidárias as minhas homena
gens, e aos meus honrados e ilustres pares a afetiva saudação. (Muito bem! 
Palmas. O orador é cumprimentado.)' 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB)- Sr. Presidente, peço a pala
vra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a palavra a V. Ex•, 
pela ordem. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) --Sr. Presidente e Srs. Senadores; 

:Solicitaria de V Exf., Sr. Pr.esidente, que fosse concedida a palavra, pela 
Liderança do PMBD, ao nobre Sena-dor Teotônio Vilela. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -V. Ex• serâ atendido na forma 
do Regimen.to Interno. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Teotôrtio Vilela, como Líder do 
PMDB. 

O SR. TEOTÚNIO VILELA (PMDB- A L. Como Líder. Pronuncia o 
seguinte disCurso. Sem revisão do orador,)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Desejo, inicialmente, cumprimentar o nobre Senador Dejandir Dalpas
qua.le que, nesta tarde, pronunciou um discurso que mereceu de todos nós a 
atenção e o respeito. · 
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A ele, portanto, eu desejo que nesta CaSã Continue a brilhar como bri
lhou hoje na sua estréia, e terá de todos nós do PMDB, como de iesto de to
dos os partidos de Oposição- segundO a manifestação do Senador Evelâsio 
Vieira - a nossa colaboração e o nosso apreço. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, sinto-me na obrigação de tratar de um 
assunto que envolve uma empresa criada por mim, mas a situação determina
da por notfciit publicada no Jornal do Brasil me obriga a subir a esta tribuna, 
como subiu à ser:nana passada, há oito dias, o Senador Saturnino Braga, para 
interpelar o Governo e a Liderança do Goveino nesta Casa, coadjuva_do ain
da o Senador Saturnino pelo Senador Humberto Lucena, pelo Senador Pedro 
Simon, pelo Senador Franco Montoro. Naquela tarde, precisamente há oito 
dias, interrogava-se aqui por "que o Governo mandara o Presidente do Banco 
do Nordeste comunicar ao Presidente da Empresa Indiana, que o ~epasse do 
BNDE não seria mais fornecido ao Banco do Nordeste, por determinações 
superiores. 

Esta a questão política que interferiu no andamento do processo. 
Além disto, o nobre Senador Franco Monto~o. em aparte, levantou 

questões jurídicas, e pediu que a Bancada do Governo se pronunciasse a res
peito. E, em terceiro lugar, o nobre Senador José Lins ocupou em seguida a 
tribuna, e comunicou que o Líder Nilo Coelho oCuparia a tribuna, no decor
rer desta semana, para responder às interpelações feitas pelo PMDB a respei
to affáire }ndiana. 

Pois bem, Sr. Presidente, chamo a atenção especial de V. Ex• para o caso 
que se coloca: todo o Senado se envolveu, na tarde de quinta-feira passada, 
numa questão que saiu do âmbito económico para o âmbito político. 

E, oito dias depois, é um assessor- eu pedi a atenção do Sr. Presidente e 
dos Srs. Senadores- é um simples assessor da Superintendência do BNDE, 
que ninguém sabe o que é isso, o Sr. Hcrval Dias, que responde ao Senado da 
República. . . _ 

Eu não estou aqui, Sr. Presidente c Srs. Senadores, para me aprofundar 
na matéria que ria semana passada foi discutida aqui, corretamente colocada 
nos seus termos, a interferência política num projeto económico de desenvol
vimento para a minha região. O que eu discuto hoje é se o Senado é ainda o 
Senado da República, se este Senado tem presidente, se este Senado tem lide~ 
rança, se este Senado tem fibra, ou se este Senado simplesmente é hoj~ uma 
repartição inferior à Assessoria da Superintência do Banco de Desenvolvi
mento Económico. Seja qual for a resposta da Presidência do Senado, seja 
qual for a resposta do Partido do Governo, em termos de omissão absoluta, a 
mim me impõe o dever parlamentar, a mim me impõe o dever cívico de lavrar 
um protesto veemente. 

Mas, há uma outra pequena etapa neste episódio que desejo esclarecer 
ao Senado. 

O assessor da Superintendência do Banco de Desenvolvimento Econó
mico declarou que a questão fora colocada em termos errados e que eu, sim
plesmente, entendera que a aprovação do projeto pela CENA L, é suficiente e 
que o projeto da Indiana estaria em estudos no BNDE. O Sr. Herval, muito 
embora esteja à altura de dialograr com o Senado da Republica, é um menti
roso; o Sr. Herval não tem méritos funcionais, em primeiro lugar, parares
ponder as nossas interpelações; em segundo lugar, repito, é um mentiroso, e é 
um mentiroso que fala em nome do Governo.' 

Esta é a questão, este é o resumo; o Governo é meritiroso, não assume a 
responsabilidade do que faz, portanto, não tem responsabilidade, escapa, fo
ge. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, trata-se evidentemente de ~a afronta 
ao Senado da República e a um empresário brasileiro, a um construtor da so
ciedade brasileira, tenho a arrogância de dizer isto. 

Repudio, com toda a força do meu ânimo, com toda a força da minha 
convicção, as palavra,s proferidas pelo assC:ssor da Superintendência do De· 
senvolvimento EconómicO. O projeto está concluído nas mãos do Presidente 
do Banco, porque foi o Presidente do Banco, o Sr. Sande quem me comuni
cou pesoalmentc. Ele que venha amanhã me contestar, ele, o Sr. Luiz Sande, 
não a sua assessoria, nem sequer a sua dirctoria. Ele, porque foi ele quem pes· 
soalntente me comunicou que o projeto estava em suas mãos para ir à reunião 
da dirctoria e que recebera ordens superiores para não colocá·los na pauta. 
Sou obrigado a referir isto, porque o jogo do Governo é um jogo sujo, 

Durante três meses, de dezembro até agora, me pediram que não tratasse 
do caso politicamente, porque jamais o Govem·o ia tratar politicamente o 
projeto, que era um projeto respeitável. Isso me foi dito pelo Sr. Luiz Sande, 
Isso me foi pelo Dr. Camillo Calazans de Magalhães, Presidente do Banco do 
Nordeste. Isso me foi dito pelo Dr. Marcos José Marques, Presidente do 
PROALCOOL, Secretário-Geral do MIC, falando em nome do Ministro. 

Não havia nada na parte t~nica, o projeto estava concluído. E tanto isso 
é verdade, Sr. Presidente, que a mim me foi mostrado, -não me foi dado ler 
- o pare<er final das duas equipes, do Banco do Nordeste c do Banco de De-

senvolvimento Económic~, co-ncluindo pela aprovação, Parecer este que le
vou o Banco do Nordeste a reunir sua diretoria e aprovar. Parecer este que es
tá em mãos do Banco de Desenvolvimento Económico e que não foi aprecia· 
do pela diretoria por interferência política. 

O Sr. Roberto Sarurnino (PMDB- RJ) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR, TEOTONJO VILELA- (PMDB - AL) - Com muito prazer. 

O Sr, Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Nobre Senador Teotônio Vi-
lela, não tive em mãos o parecer. Nã~ conheç_g o Sr. Luiz Sande pessoalmen
te, não falei com ele, mas conheço muito dos funcionários e diretores do 
BNDE. Procurei, pelo meu lado, tomar as informações do caso que conhecia 
através de diálogo com V, Ex• e com outros companheiros. E, por estas infor
mações que tomei, posso assegurar- n_ão a V. Ex•, porque V. Ex• sabe, não a 
Casa, porque os nobres colegas têm V. Ex• na devida conta e sabem que não é 
um homem leviano, de dizer coisas que não correspondem à verdade, mas, 
como estamos aqui, de certa forma, falando para a Nação, acho também que 
devo dar o meu depoimento- posso assegurar, empenho nisto a minha pala~ 
vra, que o projeto estâ com o seu estudo técnico inteiramente concluído, com 
parecer favorável da equipe do BNDE, tambêm, Estã nas mãos do Presiden
te, Sr. Luiz Sande, que não o encaminha à diretoria porque sabe que não teria 
condições de evitar que diretoria o aprovasse examinando o parecer técnico. 
Recebeu ordens do Palácio d_o Planalto e engavetou o projeto. Este é o estado 
de coisas, posso assegurar- a V. Ex• não precisaria nem aos demais colegas 
-enfim, a todos aqueles a quem a nossa voz pode chegar, que o estado ê es~ 
te, pelas informações que tive e empenho nisto a minha palavra. 

O SR. TEOTON!O VILELA (PMDB- AL)- Nobre Senador, V, Ex• 
disse a verdade, que já comuniquei à Casa, desde o debate da semana passa
da. Quem me comunicou isso foram os dois diretores dos dois Bancos, o Dr. 
Carilillo Calazans de Magalhães e o Dr. Luiz Sande. 

Portanto, apenas venho aqui fazer o reparo com relação à intromissão de 
um assessor do banco de Desenvolvimento Econômico. Eu desejo que os dois 
diretores declarem a mim que não me afirmaram isto- que o parecer estava 
pronto - e tanto é verdade que o banco do Nordeste aprovou o projeto. 

Agora, o que é que se montou durante estes três meses e o que se quer da
qui até o dia 30 de abril, Sr. Presidente? E eu pedi a atenção do Senado para 
isso. f que no dia 30 de abril esgotam·se as regras dentro das quais foi .feito o 
projeto da Indiana. 

A partir de 19 de maio, outras normas vão reger o PROÁLCOOL, modi~ 
ficando a taxa de juro, modificando o período de pagamento, modificando a 
participação de capital próprio da empresa, enfim, inviabilizando totalmente 
o PROÃLCOOL. 

Aqui estãO- as resoluções, - que não vou ler - as circulares do Banco 
CCniral. E o que quer o Governo? E o que quer o seu Superintendente? E o 
que querem as Lideranças dentro desta Casa? Protelar o assunto até o dia 30 
de abril, que estâ perto! Na primeira semana de maio, o Banco de Des_envol
vimento Econômico, que tem reunião toda quinta-feira, colocará em pauta o 
projeto em apreço, ou seja, o projeto da Indiana, e vai-se declarar que o pro
jeto não estã enquadrado nas novas normas que começaram a vigir a partir de 
l' de maio. Devolve-se então o projeto às suas origens, para que ele seja refor
mulado dentro das novas normas. Então estarâ inviabilizado e o prejuízo 
causado à empresa já está dado, porque foram adquiridas máquinas, foram 
plantadas as canas- etc. etc. etc. Este é o pagamento que o modesto Senador 
Teotônio Vilela tem que fornecer para ter o direito a ser oposicionista; so
mente isto. 

Mas, o Governo poderia ser mais correto, um pouquinho mais coreto, 
ou melhor, um pouquinho menos incorreto, que era o de assumir. Não dou 
por isto, porque se trata realmente de uma ditadura. Aqui quem manda é o 
Presidente da República; e o Presidente da República que não estã gostando 
da sua atuação política, tem o direito de interferir na vida e na morte das pes
soas, resolveu no caso interferir dentro da sua pretensão econômica. E eu não 
teria nada o que dizer. 

O de que reclamo, Sr. Presidente, é com relação à insinceridade; o de que 
reclamo, Sr, Presidente, é a falta de responsbilidade; o de que reclamo é o fato 
de se fazer um escândalo nacional, afoguentando tanta gente que hoje conhe
ce este projeto de ponta a ponta e sabe que se está fazendo uma iniqUidade. 
Os que se ocuparam dessa empresa, da qual sou apenas Um sócio entre 30 ou 
40, em que a maioria ê de jovens entre 25 e 35 anos de idade, evidentemente, 
diante de um procedimento dessa ordem, não podem olhar com respeito o 
Governo da República. 

O Governo da República é inlquo pelo seu procedimento. Não sou eu 
quem o afirma; ele faz questão de ser julgado assim, pelo seu procedimento. E 
todas as informações que obtive - e não me Jevem a contar toda a história 
como me foi dita, não me levem a isto, por favor- o que sei, o que me foi di
to, é que a interferência ê do Palácio do Planalto, a interferência foi feita por 
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quatro ministrosc pelo Senhor Presidente da República. Se V. Ex•s quiserem, · 
eu declinarei os nomes c a hora das reuniões, mas nilo gostaria de chegar a is
to; hoje, eu só estou ocupando esta tribuna para dizer que um assessor do 
BND E nilo tem autoridade para discutir ou dialogar com o Senado da R e· 
pública, porque a cquivalancia polftica do Senado está cm linha reta com o 
Pallicio do Planalto. Se o Palácio do Planalto acha que está falando pelo 
nome de um mentiroso, então, ele ~ tamb&n um mentiroso. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) ,.... V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. TEOTONIO VILELA (PMDB - AL) - Pois não. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- e profundamente compreensfvel, 
nobre Senador, o tom do pronunciamento de V. Ex• V. Ex• é um homem 
franco, leal, aberto, tem extraordinárias qualidades; sCus adversários podem 
lhe apontar defeitos, mas jamais poderão deixar de lhe reconhecer a integri
dade moral, a franqueza, a lealdade com que sempre v, Ex• agiu. Agia e dizia 
o que pensava, quando pertencia ao Partido do Governo e dele discordava; 
age e diz o que pensa, quando honra hoje o Partido da Oposição. Eu não 
acredito, nobre Senador Teotónio Vilela, que haja alguém neste País que po
nha em dúvida a palavra de V, Ex•, dita neste momento, categórica e precisa
mente que os dois diretores dos dois banc-os afirmaram que o projeto estava 
pronto, o parecer também e não ia para a paUta de votação da diretoria por 
ordem superior. Não fora o pronunciamento de V. Ex•, tem aqui o pronun
ciamento do Senador Roberto Saturriino~- ufu homem que pertence aos qua
dros do BNDE; c como sabemos que, como disse o Senador Roberto Saturni
no, foi uma medida inédita, nunca até então acontecida no Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico1 é mais do que compreensível que essa é uma 
medida que deve ser do conhecimento praticamente, hoje, de todos os ho
mens ligados ao Banco. Então, é muito importante o pronunciamento do Se
nador Roberto Saturninó, pOrq-ue -qüando ele diz que empenha a sua palavra, 
que as suas fontes de informações, aqueles com quem ele falou, colegas seus 
inclusive, do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico, dizem que o 
que aconteceu foi isso, é porque esta é a voz corrente, hoje, dentro do BNDE. 
V. Ex• tem toda razão de estar até revoltado; V. Ex• tem a nossa integral soli
dariedade, e se o problema não é pessoal, o problema é muito mais grave; 
porque até aqui O Governo cassávâ, prendia, o GovernO praticava os atos de 
arbítrio total, nomeava de tudo, mas, pelo menos, a nível de atividade, havia 
um respeito. Quando se fala em abertura, o Governo inici~ um novo procedi
mento. Deve entender a Nação que não estamos apenas aqui debatendo por
que se trata de um correligionârio1 o Seilador Teotônio ViJela; estaríamos de
batendo com a mesma intensidade, se esse tipo de ação estivesse sendo prati
cado contra qualquer setor em desenvolvimento neste País. O que nos apavo
ra é o precedente. Quando se fala e o Presidente trombeteia lá no Nordeste o 
desenvolvimento; quando o Senador Nilo Coelho vem e se apresenta como o 
herói que conseguiu o desenvolvimento para o Nordeste, um projeto que dâ 
mão-de-obra direta para mais de 7 mil pessoas, Um projeto que atinge- a mais 
de 15 mil g_essoas, um projeto de profundo alcance social e de profundo al
cance económico para um Estado que precisa, como Alagoas, vem o Governo 
-e porque o seu nome consta entre os que estão no meío do ptojeto- e diz 
não. Esta é a abertura, esta é a realidade que nós estamos vivendo. Nem na é
poca maior da repressão isto acontecia. A repressão era no campo político, a 
repressão era no campo das idéias, mas pelo menos se deixava o cidadão pro
duzir. Nem isso hoje está acontecendo. Daí o nosso protesto pelo precedente, 
e a nossa solidariedade, quando não V . .Ex•, quando não o PMDB, mas quan
do o Congresso Nacional e o Senado da República tinham que ter uma pala
vra de resposta, como diZ muito bem V. Ex•, não de um subalterno, mas de 
alguém que representasse quem diretamente está sendo apontado como res
ponsável, alguém que viesse do Palácio do Planalto. 

O SR. TEOTONIO VILELA (PMDB- AL)- Muito obrigado, nobre 
Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Lamento informar a V. Ex• que 
o seu tempo já se esgotou há dois minutos, de modo que solicitaria a V. Ex• 
que não concedesse mais apartes e na medida do possível concluísse o seu 
pronunciamento. - -

O SR. TEOTONIO VILELA (PMDB- AL)- Atendo a V. Ex• e vou 
concluir, dizendo ou repetindo o que disse o nobre Senador Pedro Simon: o 
que está em causa aqui é o preceÇente, e se bem examinado esse precedente, 
verifica-se que é um retrocesso lamentável, espanta a Nação, preocupa todos 
os empreendedores deste País, porque ninguém, Sr. Presidente, pode ter ga
rantia do seu direito; ninguém. No momento em que se faz uma discrimi
nação dessa ordem1 na medida em que se escolhe aquele que deve produzir e 
aquele que não deve produzir, na medida em que se escolhe aquele que deve 
viver e que não deve viver, no momento em que o Governo se julga com o di
reito de dizer que algúem pode gozar dos direitos da cidadania e outros não, 

então voltamos à pior forma de Governo - sem haver necessidade de decli
nar a natureza do regime - que é a feudal. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Permite V. Ex• um a >arte? 
(Assentimento do orador.) --V. Ex• vê gue é uma discriminação odit:nta e 
mesquinha. Este Governo não pode falar em renovação de costumes políti
cos. Nós estamos num retrocesso violento, aquele que se praticou anterior .. 
mente a 1930. 

O SR. TEOTONIO VILELA (PMDB- AL)- De pleno acordo, nobre 
Senador, e a minha conclusão vai dentro desse mesmo pensamento: a abertu
ra é uma farsa, há um discurso por fora e um gesto por dentro. 

Esta é que é a verdade. A cada momento estão aí, sendo presos nas ma
lhas da Lei de Segurança Nacional, o estudante, o operãrio;.agora,vão entrar 
o empresário, o político, todo o conjunto da estrutura social do País; não há 
um sinal aberto em parte alguma, todos estão fechados. E, por fora, toda essa 
encenação: Ministro sai do Ministério e vem visitar o chefe da OposiÇão
este o diálogo. 

Não, Sr. Presidente, este não é o diâlogo! Isto é um grito de imposição. O 
diálogo só existe quando as pessoas se ouvem, quando as pessoas entendem a 
natureza do assunto de que se trata, quando as pcss_oas concordam com o 
mínimo daquilo que é objeto da interlocução. Isso não é diálogo. :t: o mesmo 
diâlogo que foi eStabelecido entre a Liderança nesta Casa e o Senador -Teotó
nio Vilela, o Senador Roberto Saturnino, o Senador Pedro Simon e o Sena
dor Franco Montoro em relação ao Projeto de Indiana: simplesmente se men
te, simplesmente se arma uma farsa e se administra a farsa. sendo- que a vede
te dessa farsa é uma coisa chamada abertura, que ninguém conhece, que é pu
ramente subjetiva, exatamente para impressionar. 

Não vai, Sr. Presidente, se realizar coisa alguma de concreto em termos 
de democracia neste Brasil, quando reconhecemos que não há sinceridade 
nem responsabilidade no Governo. O que se quer é protelar a eleição, o que 
se quer é prorrogar mandato, o que se quer é manter a equipe de poder no Pa
lácio do Planalto. Todo o jogo restante é legítimo. 

Encerro! pedindo perdão aos nobres colegas por ter que tratar mais uma 
vez deste assunto, da tribuna do Senado. Mas, quero repetir: não se trata de 
uma questão econômíca, trata-se de uma questão política que bem define o 
caráter da chamada abertura, cujo julgamento não é oportuno fazer agora, 
mas o farei em outra OpOrtunidade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

o-SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador José .Lins, como Líder. 

O SR. JOSE L!NS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE· 
R!ORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Itamar Franco. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Sr. Presidente, peço a palavra 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - V. Ex• não poderá mais falar 
como Líder, porque, aliás, a Mesa foi liberal hoje e permitíu, anti
regimentalmente que o PMDB usasse duas vezes a Liderança em uma sema
na; ao PDS •• tambêm. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- O Líder pode usar da palavra a 
qualquer momento da sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Mas não pela Liderança. V. Ex• 
vai falar pela Liderança? 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB - RJ) - Pela Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Jã falou, hã poucos instantes, 
pela Liderança, o nobre Senador Teotônio Vilela. Diz o art. 66, do Regimen
to Interno: 

"Art. 66. Aos Líderes é lícito usar -da palavra em qualquer 
fase da sessão, mesmo em curso de votação, pelo prazo de 20 (vinte) 
minutos, para·aeciãriçã-o de natureza inadiãVel. 

Parágrafç único. O uso da palavra, na hipótese prevista neste 
artigo, pode ser delegado, I (uma) vez por semana, a qualquer dos 
liderados, mediante comunicação à Mesa." 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Estou falando, não na quali
dade de Delegado, mas na de Líder em exercício. 

O SR, PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Líder em exercício é o Sena· 
dor Marcos Freire. 
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O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Na ausência dele, eu respon~ 
do, como Vice-Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Para uma comunicação inadiá
vel. Pergunto a V. Ex• é uma comunicação inadiável? 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- fó inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sendo inadiável, vamos ouvir 
V. Ex•. 

Concedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ. Como Líder. Sem re· 
visão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Agradeço a V. Ex• e não vou tomar o tempo dos nobres companheiros 
que estão inscritos; apenas pãra um ligeiro esclarecimento, que acho inadiá~ 
vel, e que não pode deixar de ser dado neste preciso instante. 

É que o nobre Senador José Lins quis comparar· o caso da empresa Des~ 
tilaria Indiana com os cinqUenta e tantos projetes indeferidos pelo BNDE, o 
que absolutamente não pode ser feito. Nada tem a ver a natureza desses cin
qUenta e tantos casos com a natureza do processo da Destilaria Indiana. O 
projeto da Destilaria Indiana não·foi indeferido. Se tivesse sido indeferido, 
muito bem, poderíamos discutir as razões do indeferimento, se foram justas 
ou não. Mas ele não foi indeferido, exatamente porque os pareceres técnicos 
são todos favoráveis, porque não hã razões parà indeferir; ele foi simplesmen
te engavetado. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) -Só não liberaram o dinheiro. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMD8- RJ)- Ele foi engavetado 
para que o tempo se escoe, para que as normas s.ejam mudadas, para que o 
projeto, eventualmente, possa ser inviabilizado. Ele foi, propositadamente. 
protelado, porque o estudo se concluiu em dezembro, estamos qu~se ao meio 
do mês de abril e o projeto não foi levado à Diretoi'ia, quando já estavapron~ 
to para ir, em dezembro. Se tivesse sido levado, teria sido aprovado, simples
mente porque não há nenh ma razão para o indeferimento, de vez que o pro
jeto tem todas as qualificações, tem todos os Iriéritos cã.pazes· para obter a 
aprovação. Então, nada tem a ver este caso com os casos dos projetas indefe
ridos, que o foram por razões de natureza técnica, econômica ou qualquer 
outra, mas que estão alegadas no parecer que é levado à Diretoria, que é dis
cutido e que fundamenta a decisão da Diretoria:. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite V. Ex•? (Assentimento do ora· 
dor.)- Senador Roberto Saturnino, V. Ex• tende a particularizar, a chamar 
a atenção para uma certa natureza especial desse projeto ... 

O SR. ROBERTO SA!.URNINO (PMDB- RJ)- fó um precedente 
gravíssimo ... 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- Eu não sei onde estã essa natureza espe
cial, quando a comparamos com 50 outras que estão na mesma situação. 

O SR. ROBERTO SATURNlNO (PMDB - RJ) - ... porque nunca 
houve protelação por motivos políticos; então, é um caso muito especial; não 
ê um caso pessoal, é um caso especialíssimo ... 

O Sr. José Li1111 (PDS- CE)- E: exatamente essa a tendência da opo
sição, a de caracterizar o projeto como extraordinãrio. Ora, os órgãos de 
análise são realirnentados, eles dispões de "feed~back",de informações. Novas 
razões técnicas, eco-ilõmicaS, õu ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Então, Senador Jo· 
sé Lins, que esta razão seja alegada. Na decisão ela vem alegada, vem escrita, 
o empresário é comunicado: seu projeto foi indeferido por tais e tais razões. 
Aí é que está a diferença. No caso, não existem razões para indeferimento. 
Trata-se de uma protelação, de um mero cngavetamento. 

O Sr. José Lins (PDS --CE)- Isso diz V. Ex• Tanto houve razões que o 
projeto não foi aprovado. 

O SR. ROBERTO SATURNlNO (PMDB- RJ)- Digo, porque sei. 
Repito: digo, porque sei. O projeto não foi indeferido; foi engavetado; é mui
to diferente. E é um caso especial, caso sem precedentes no BNDE. Daí a gra
vidade, daí a nossa denúncia. daf a nossa insistência, e a nossa insistência em 
irazer à Comissão de Finanças o Presidente do BNDE, o Dr. Luiz Sande. 
Realmente me parece, a nós da Oposição rios parece imprescindível a pre~ 
sença de S. Ex•, aqui, para esclarecer em definitfvo esse caSo. Não pode pesar 
sobre a imagem, o conceito daquela instituição que é uma instituição que tem 
o melhor conceito neste País, esta mancha, esta suspeita de ter se curvado a 
direção do banco a uma interferência meramente, exclusivamente politica, di
tada pelo Palácio do Planalto. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Permite V. Ex• um aparte? (As· 
sentimento do orador) O Govei·no ê o grande interessado. Se são verdadeiras 
as alegações .... 

O SR. ROBERTO SATURN!NO (PMDB- RJ)- Diz muito bem V. 
Ex• 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- ... ele deve ser o primeiro inte· 
ressado em ter oportunidade de trazer o processo e apresentar as razões obje
tivas. Se não há razão objetiVa, existe uma discriminação, uma violação do 
princípio cOnstihiciOOal de que todos são iguais perante a lei e que houve aí 
uma violação, um abuso de poder; é o nome técnico e constitucional que se dá 
a esta operação, se não for provado aquilo que aqui foi alegado. Eu acho que 
o Governo tem a obrigaÇão, até em nome da dignidade, de trazer à Comissão 
de Finanças a documentação para provar a veracidade da sua alegação. Não 
podemos nos contentar com palavras, quando elas são contraditórias, como 
acabamos de verificar. 

O Sr. José Uns (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Eu pediria a V, Ex• que não 
concedesse mais apartes, porque se trata de uma comunicação. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Então, não conce
derei, e o Senador José Lins vai me desculpar. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Senador Roberto Saturnino, o que se 
passa ê que o Senador Franco Montoro discrimina um. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Mas ê o que está sendo discuti· 
do.~ mais fácil. Os 50 projetas seriam protelação. Um, é para provar, exata
mente, que a discussão ê sobre ele. V. Ex• está querendo difundir o problema. 
Exatamente; hã ou não hã uma dis-criminação nesse projeto? Hã uma razão 
objetiva? Qual foi? Vamos prová-la. fó muito simples. Está tudo em nossas 
mãos. Se o Governo não concordar com isso, não quer o esclarecimento da 
verdade e farâ jus à crítica ·que se lhe faz. 

(J Sr. José Li1111 (PDS - CE)- (Fora do microfone) 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, encerro. 

O que eu queria dizer estâ dito. O que o Senador José Lins pretendeu fa
zer não podemos aceitar, porque os casos não são comparáveis. E esperamos 
nós do PMDB e da OpoSiçãO, nesta Casa, 3 -presença do Dr. LLiiz Sande, Pre
sidente do BNDE, na CómisSã"ó de Finanças, para esClarecer em definitivo 
esse rumoroso processo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a palavra, enfim, ao 
nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.)- Agradeço a V. Ex• esse uenfim", que ê um 
reconhecimento da Mesa. 

Enfim, Sr. Presidente, eu quase que diria a sós, porque- como V. Ex• 
pode observar- a Bancada do Governo está vazia e o Senador José Lins até 
se retira da Bancada do Governo e vem se sentar ao nosso lado. 

Sr. Presidente, o .assurito que me traz, hoje, à tribuna e sobre que preten
dq, em seguida, apresentar a V. Ex• um projeto de lei, é uma declaração do 
Ministro do Trabalho aos jornais de hoje, dizendo que o desemprego é ape
nas setorial. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Inacreditável a declaração do 
Ministro do Trabalho. Inacreditâvel a declaração do Sr. Ministro do Traba· 
lho! Não hã desemprego no Pals. Inacreditável. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- t verdade, Senador Ro-
berto Saturnino. 

O Sr. Gi/van Rocha (PP- SE) - Permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Pois não, Senador. 

o Sr. Gilvan Rocha (PP -SE) - Mas é exatamente por isso que a Ban-
cada do Governo estâ deserta, porque como defender coisas que tais? O Sr. 
Ministro vem dizer que este País não tem desemprego; tc;>dos os órgãos - e 
não são os órgãos dos Partidos de Oposição, são órgãos inciusive de Confede
ração de Comércio, de Associações Comerciais do Pais todo - estão cha
mando a atenção para este problema gravíssimo; e o Ministro, como a Banca
da do Partido do Governo, dâ às de Vila Diogo. 

o Sr. José Lins (!'OS- CE)- Jâ que V. Ex• permite os apartes antes de 
começar o seu discurso ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Comecei dizendo aspa
lavras do Sr. Ministro. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- ... eu queria merecer a honra de que tam
bém V. Ex• concedesse um aparte. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com prazer. 
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O Sr. José Uns (PDS- CE)- Antes que V. Ex• diga realmente o que 
pensa a respeito do pronunciamento do Ministro do Trabalho, jã se deturpa o 
que o Ministro disse. 

O Ministro não disse que não havia desemprego no País. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Disse. 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- Que não havia desemprego? O que disse 
S. Ex• foi que o crescimento do desemprego era setorial, que o aumento do 
desemprego é setorial. Jamais o Ministro teria dito que não hã desemprego 
no País. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Sr. Presidente, S. Ex• o 
Sr. Ministro do Trabalho disse o seguinte: 

"O desemprego no Brasil é setorial na região do ABC'',- friso 
bem, na região do ABC- "e se restringe às indúStrias automobilís
ticas, eletro-eletrônicas. bens de capital c de implementas agríco
las." 

Tal afinnação foi feita ontem no Rio. pelo Ministro do Traba
lho, M urilo Macedo, para quem .. existe mais emprego procurando 
gente do que gente procura'ndo emprego". 

Eu creio, Sr. Presidente, que com esta frase do Sr. Ministro, que eu gos
taria de repetir, que ~·existe mais emprego procurando gente do que gente 
procurando emprego" pouca coisa eu teria- que acrescentar à minha fala. 

Mas, busco, Sr. Presidente, primeiro a-Fundação IBGE, para mostrar 
que só na Capital do meu EStadõ,- veja Sr. Presidente e vej~m Srs. Senado
res, que não é o dado de um Senador de Oposição; é o dado da Fundação IB
GE,- só na Capital do meu Estado, Sr. Presidente, existem noventa mil de
sempregados. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR.11AMAR FRANCO (PMDB - MG) - Pois não. 

O Sr. José Richa (PMDB - PR)- V, Ex• está ainda no desemprego. 
Mas, é preciso acrescentar ainda o subemprego, e, aí, então, tenho uma es
tatística que vai melhorar muito, ainda, a argumentação do seu discurso. V. 
Ex• cita noventa mil desempregados, só na Capital, Belo Horizonte, e eu cito, 
no Estado do Paranã, subemprego- por que o que ê o b6ia-fria? É o subem
pregado; ele só tem trabalho na época de colheita e eventualmente. Pois mui
to bem, estamos com quase um milhão de bóias-frias no Paranã. Mais de 10% 
da população do nosso Estado e ainda vem o Sr. Ministro gracejar, dizendo 
que não hã desemprego, que hã mais emprego procurando gente, do que gen
te procurando emprego. Bom, S. Ex• jã estã com o emprego dele garantido e 
os outros que se danem. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Mas, veja Senador José 
Richa, vou deixar, inclusive, de observar o problema de Belo Horizonte, mo
mentaneamente, para complementar o aparte de V. Ex• 

Eu costumo sempre dizer dados do próprio Governo, quando V. Ex• ci
tou o problema dos bóias~ frias. Veja V. Ex•: "Alteração na força de trabalho, 
a fonte, Bancada do PMDB, Bancada do Partido Popular? Não. Fonte: IN
CRA. 1967, assalariadOS temporários: 3 milhões e 900 mil; assalariados per
manentes: 1 milhão e 400 mil; posseiros: 700 mil. 

Veja agora o quadro de 1972. -V. Ex• se adiantou, dando a situação 
atual: assalariados temporários - 6 milhões e 800 mil; assalariados perma
nentes - 1 milhão e 200 mil, e posseiros - 500 mil. 

Tínhamos, então, de assalariados temporários em 1967, 3 milhões e 900 
mil e passamos para, em 1972, 6 milhões e 800 mil, significando exatamente o 
quê? 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- E jã estamos em 8 milhões e meio. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Significando o que, 
nobre Senador José Richa? Que a composição da força de trabalho passou a 
se concentrar exatamente onde? No subemprego. no trabalhador temporãrio, 
volante e no bóia-fria. 

O interessante, nobre Senador Josê Richa, que o próprio Ministro do 
Trabalho que dâ o argumento de que não falta emprego diz: "'o bóia-fria estã 
ganhando 1000 cruzeiros por dia. Veja V. Ex• como o Ministro estava infeliz 
na data de ontem. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Muito infeliz! S. Ex• não pode exata
nlente usar, como argumento, o que está acontecendo hoje com o bóia-fria, 
porque, lá, no Paranã, realmente, hoje, todos os bóias-frias estão tendo traba
lho. Por quê? Porque estamos com a colheita do milho, estamos com a colhei
ta da soja, com a colheita do algodão que emprega muita mão-de-obra ejã há 
propriedades começando a colheita de café. Evidentemente, não hã, hoje, 
nemhum bóia-fria sem trabalho. Mas, isto é num período curtíssimo, muito 
ca;~rto. Na maioria do tempo, o coitado do bóia-fria, não tendo vínculo cm-

pregatício com ninguém, trabalhando por dia, ele só come no dia em que tra
balha, está ê a verdade. Então, a situação é dramática, quase um milhão no 
Paraná e oito milhões e meio em todo o Brasil. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Mas, Sr. Presidente, re
torno, então, à Capital do meu Estado, que mostra exatamente o seu aspecto 
contrário; ao que diz o Ministro do Trabalho, quando diz que o desemprego é 
apenas setorial. 

Tiro o seguinte dado, Sr. Presidente: 

Belo Horizonte (O Globo) - A crise na inçiústria da cons
trução civil e a alta rotatividade no comércio fizeram de Belo Hori
zonte a capital de maior índice de desemprego no País, segundo da
dos recentes da Fundação IBGE. Quase cem mil pessoas, de uma 
população economicamente ativa de 900 mil, estão sem trabalho e 
outras 150 mil sUbempregadas. na pior crise do mercado de trabalho 
jã vivida pela capital mineira. 

E diz, Sr. Presidente, o V ice-Presidente do Sindicato dos Empregados do 
Comércio de Belo Horizonte, Paulo Pinto: 

Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Empregados no 
Comércio de Belo Horizonte, Paulo Pinto, neste primeiro trimestre 
foram demitidos 2,5 comerciârios que tinham mais de uma ano de 
casa - praticamente dez por cento dos trabalhadores no ramo. 

- A crise do comêrcio é causada pela falta de dinheiro do 
povo e pela inflação - comenta Paulo Pinto. 

O setor industrial também vem apresentando um número de 
demissões crescente. Este ano as indústrias de Belo Horizonte, Con
tagem e Betim foram responsáveis pela demissão de quase três mil 
metalúrgicos que não encontram emprego em lugar algum, confor
me informou João Silveira, presidente do Sindicato dos Metalúrgi
cos de Belo Horizonte e Contagem. 

E diz o Sr. Ministro do Trabalho que o emprego estã correndo atrâs dos 
desempregados. 

Mas, Sr. Presidente, creio que seria a hora deste Pais e do Senado Fede
ral, em particular, - lamentamos apenas a ausência dos Senadores do Go
verno- mas creio chegada a hora de se dar uma nova ordem económica e so
cial neste País. 

Mas, o que perguntamos, Sr. Presidente, é se essa nova ordem económi
ca e social, que entendemos ser necessãria, poderia ser feita neste regime, se 
não seria necessário e fundamental a participação da sociedade, no seu todo, 
examinando continuadamente o que se passa neste País, influindo com a sua 
ação na ordem política, económica e social do Brasil. 

Mas isto, Sr. Presidente, pelo menos no nosso entendimento, só serâ al
cançado quando tivermos a Assembléia Nacional Constituinte, quando o 
País, realmente, entender que estamos às portas do Século XXI e que o eco
nômico tem que ser colocado a serviço do social. Não adianta dizer que esta 
Nação ê a sétima, ou a oitava, ou a décima, ou a quinta ou a sexta na ordem 
econômica mundial, se nós temos, neste País, gente passando fome. 

E pude mostrar, outro dia, Sr. Presidente, com dados do próprio Gover
no; o problema da desnutrição brasileira. Lembrando, inclusive, a expressão 

_ de um mêdjço, que a criança brasileira já nasce desnutrida; ela jâ estâ desnu
trida no útero, Sr. Presidente. O problema da fome e do desemprego aí estão. 
E eu diria que o Governo é responsável, e ele tem que ser responsável por esse 
estado de coisa. Não naquela velha expressão, até jocosa, que nós estamos 
respo-nsabilizando o Governo por tudo que acontece neste Pais. Mas, ele é 
responsável, Sr. Presidente, porque esses desempregados, eles têm, quer quei
ram ou não, que buscar o seu apoio no Governo, no modelo concentrador 
que aí está, no modelo que empobreceu Estados e Municípios, que fez a Fede~ 
ração existir apenas no papei; Sr. Presidente. Se a União reserva a si toda a 
movimentação, em todos os campos, - no financeiro, no cambial e no eco
nômico - ela tem que ser chamada à responsabilidade neste instante. E é 
muito fácil S. Ex•, o Sr. Ministro do Trabalho, com frases sqltas e vazias, di
zer que o desemprego é setorial. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG) -Com prazer. 
O Sr. Eve/ásio Vieira (PP- SC)- O desemprego é o pior problema so

cial; é um câncer. Desde 1970 que a Oposição, o Movimento Democrático 
Brasileiro, pelos seus integrantes nesta Casa, na Câmara Federal, nas As
sembléias Legislativas, nas Câmaras Municipais, vinha condenando a estratê
gia econômica adotada neste País. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG) - E: verdade, Senador. 
O Sr. Eve/ásio Vieira (PP- SC)- E, sistematicamente, vinha nessa trilha e 

chamando a atenção. O Governo respondia que o PIB crescia. B verdade, 
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crescia, mas não se refletia na promoção social. E a maioria dos brasileiros 
empobn·cendo. E as Oposições continuai:-azri_ na mesma tecla, advertindo o 
Governo, oferecendo alternativas, pedindo uma reorientação dessa política 
sócio--económica. Mas o Governo continuou inSensível, não dando ouvidos. 
Hoje, chegamos a esta situação em que o desemprego não é setorial, é em to
dos os setores. O desemprego não é só em São Paulo, em Minas. em Santa 
Catarina. São empresários que estão venden-d~ as Sllas erD.presas para salvar a 
honra do próprio nome. Em Manaus, na Paraíba, onde estive hã dias e cons
tatei com tristeza, este ê o panorama nacional. }:lâ pouco, V. Ex• se referiu a 
um economista de Minas Gerais que aponta duas causas para o aceleramento 
do desemprego, que seriam: o pouco poder aquisitivo do brasileiro e a in
flação. Mas hâ um outro componente. Há dias, um companheiro nosso, aqui, 
disse que estamos adotando uma política de loucura neste País. E é verdade. 
Um exemplo: na hora em que a poupança se reduz, o Governo concentra ain
da mais essa reduzida poupança; na hora em que se estimulam os depósitos 
nas cadernetas de poupança, e em fins de 1979 nós tínhamos um saldo, em ca
derneta de poupança, da ordem de quinhentos bilhões de cruzeiros, em núme
ros redondos. Ao final do ano passado saltamos pára um trilhão e vinte e dois 
bilhões de cruzeiros. A estimativa, para o final deste ano, é de atingirmos dOis 
trilhões e duzentos milhões de cruzeiros. Hoje, Senador Itamar Franco, quem 
tem um pouco de recursos financeiros, uma pequena poupança, não reinveste 
na sua atividade comercial ou industrial, ele estã se dirigindo para a caderneta 
de poupança porque, apesar da rentabilidade çla caderneta de poupança não 
oferecer uma rentabilídade a nível da inflação, ainda ~ a melhor neste País. 
Ora, diante disto, o comércio não pode vender, e assim, não pode comprar 
das indústrias, e a conseqüência ê o desemprego. Chegamos àquele ponto que 
as Oposições, por unanimidade, previam: ao caos social. J:loje a preocupação 
nossajã não é o endividamento externo, já não é a inflação, não são os desní
veis sociais, nem o fatO de sermos o País campeão em carga tributária, e prin
cipalmente quem sofre essa carga é o aSsalariado. l:foje, g grande problema 
prioritário passou a Ser o desemprego. E cOm o desemprego onde é que va
mos chegar? Tudo isso a Oposição, ol~ando com sensibilidade, com perspec
tiva, advertiu o Governo, mas esfe ficoU entocado, e aí está a situação de hoje, 
nobre Senador, com esse problema sério do desemprego. E vai se ampliar a 
cada dia, porque a cada dia que V. Ex• lê os jornais encontra empresas acer
tando redução de horários; em Manaus, em todas as capitais, no interior, o 
desemprego crescendo. Meus cumprimentos a V. Ex•, principalmente pelos 
dados que indicam aquilo que o Ministro do Trabalho não vê ou não quer 
ver. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Senador Evelâsio Viei
ra, nobre Líder do Partido Popular, o aparte de V. Ex• poderia fazer com que, 
inclusive, eu eQ.Cerrasse as minhas palavras, não só pela conceituação, pelas 
verdades que V. Ex• traduz, mas, principalmente, porque V. Ex• lembra, mais 
uma vez ao Senado Federal, a nossa luta, o nosso chamamento de atenção ao 
Governo para a crise-que neste instante o País.vive. Ainda, neste momento, 
apesar de tudq_, o Ministro do Trabalho tenta encobrir. Para o Governo não 
há recessão; para o Governo não hâ o desemprego; não hã problema de ali
mentos. V. Ex•, também no seu aparte, lembrou o problema da pequena e 
média empresa. Dou testemunho, por exemplo, da minha cidade, Juiz de Fo
ra, Senador Evelásio Vieira, em que a falta de disponibilidade interna, em que 
a falta de capital de giro tem obrigado ao pequeno e médio empresário da mi
nha cidade a examinar, com mais cuidado, a sua produtividade, e a examinar, 
inclusive, a possibilidade de mandar alguns trabalhadores embora, e, até mes
mo, fechar a sua indústria, fechar o seu comércio. 

Então, não é possível, Senador Evelãsio Vieira, que o Governo não c;m
xergue estas coisas porque elas são palpáveis, hoje, elas estão apenas nas fra
ses sonoras da Oposição. E ê por isso que nós estamos aqui hoje para dizer, 
como bem diz V. Ex•, que esse desemprego não é setorial. Que o Ministro 
diga isto no Rio de Janeiro, muito bem! Mas o Ministro não poderia dizer 
isto - e o Senador José Richa lembrou muito bem- no Paranã, não pode
ria dizer em Minas, não poderia dizer cm Santa Catarina. 

.t claro que ele diz no Rio de Janeiro, porque estâ lã circundado por um 
muro impenetrável que talvez não lhe permi~a ver- e mesmo no Rio de Ja
neiro, e sobretudo também no Rio de Janeiro - a massa de desempregados 
que é de estarrecer este País. 

Mas, veja, Senador Evelãsio Vieira, que vou buscar, exatamente, a frase 
do Ministro, dizendo que este desemprego é setorial~ para apresentar hoje à 
Casa o projeto que, entre o·UtfOS~-permitirá aõ-deSCritpregado ou àquele que 
teve a sua jornada reduzida por este ou aquele motivo, que ele não tenha que 
pagar o Sistema Financeiro de Habitação, em função do seu desemprego não 
tenha que pagar a tarifa de âgua e esgoto do GoVerno. Porque, se o Governo 
reconhece que é setorial, o governo tem que reconhecer que não há desempre
gado. Se esse homem provasse então que está desempregado, ele ficaria, neste 
instante até conseguir um emprego, isento do Sistema Financeiro de Habi-

tação, por exemPlo, porque o homem desempregado nãO poderia cumprir o 
pagamento da casa própria que adquiriu e, evidentemente, depois de 3 meses, 
o Governo tentaria retomá-la para o BN}:I. 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI)- Dâ licença para um aparte, Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com muito prazer, con
cedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Creio que V. Ex• aborda um tema da 
maior importância. Lembraria que nos Estados Unidos, quando há desem
prego, como em qualquer outro país, o Governo chama a si a sustentação do 
desempregado, pagando um salário, apesar de ser quase humilhante, mas ne
cessário, senão ele morre de fome. V. Ex• propõe uma medida do maioral
cance. Jâ que não estã empregado e não tem salãrio como, vai pagar? B. uma 
forma de o Governo ajudar. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Exatamente, nobre Se
nador Alberto ~ilva. Não temos aqui o salário~desemprego- V. Ex• lembra 
que alguns países mais adiantados, ou mais desenvolvidos do que o nosso já o 
aplicam em benefício do trabalhador, razão pela qual estamos apresentando 
o seguinte projeto de lei que em seguida vamos justificâ-lo: 

Art. 19 Todo assalariado que preencha os requisitos desta lei 
poderâ requerer a suspensão do pagemento das importân_cias devi
das aos agentes do Sistema Financeiro de Habitação quando estive
rem estas vinculadas à aquisição de casa própria". 

Peço a atenção de V. Ex• para este artigo. Examine, inclusive, o que já se 
pretende neste País: a chamada redução da jornada de trabalho. 

"Artigo 2'? Fazem jus ao beneficio: 
a) o empregado demitido sem justa causa; 
h} o empregado demitido por culpa recíproca; 
c} o empregado que tenha sua jornada de trabalho reduzida, na 

forma do disposto na, Lei n• 4.923, de 29 de dezembro de 1965; 
d) o empregado de empresa que tenha cessado temporária ou 

definitivamente suas atividades, seja qual for a causa; 
e) o empregado que se encontre em gozo de auxflio-docnça, na 

forma da legislação previdenciâria. 

Veja, Senador Alberto Silva, que tento, neste projeto, fazer com que o 
Governo assuma realmente a responsabilidade que ele tem, nesse caso, com o 
desempregado, jâ que não temos o salário-desemprego. 

"Art. J• A suspensão da exigibilidade do crédito só vigorarâ 
enquanto o, assalariado permanecer desempregado ou numa das 
condições previstas nas alíneas c c d do artigo precedente e não dis
puser de outra fonte de recurso capaz de prover a subsistencia. 

Art. 49 O assalariado que desejar suspender o pagamento das 
prestações comunicará o fato, por escrito, ao agente financeiro cre
dor acompanhado dos seguintes documentos: 

Documentos esses que no meu projeto de lei eu os enumero. 

, "Art. 5• O assalariado que tenha sido demitido numa das 
condições prevista nas letras a, b e d, do artigo 29, comunicará o fa
to, nas 48 horas (quarenta e oito) horas seguintes, à Delegacia Re
gional do Trabalho que providenciará, através do órgão próprio, a 
readmissão em outro emprego adequado à qualificação profiSsional 
e respectivo nível de vencimento." 

Aqui a minha resposta a S. Ex• o Sr. Ministro do Trabalho, quando ele 
diz que o emprego está procurando gente. Então vamos verificar, nesse ins
tante, se isso é verdade. 

'~Art. 6'? Enquanto estiver suspensa a exigibilidade do crédito 
não incidirão juros, correção monetária, multa ou qualquer outro 
gravame previsto em lei ou contrato." 

B evidente, Sr. Presidente, se o contrato está suspenso, se o empregado 
não tem como pagar, porque estã desempregado, não ten:t recursos, não po.
derã incidir sobre ele juros c correção monetária. 

uArt. 7q- ó assalariado comunicarã imediatamente ao agente fi-· 
nancciro a ocorrência de hipótese que extingua a suspensão do pe.
gamento das prestações na forma do previsto no artigo 3t. 

Art. 8• O beneficio instituído por esta lei aplica-se igualmcnt 
às tarifas de âgua e luz devidas pelo adquirente do imóvel." 

Normalmente, Sr. Presidente, ou nós temos o município resulando o 
problema de ãgua. como é o caso, por exemplo, do meu município, Juiz de 
Fora, onde hã o Departamento de Águas e Esgotos, da municipaüdadc, ou 
são as próprias conccssionârias do Estado ou da própria União que r01ulam 
o problema de tarifas, de energia c16trica c de Asua, razão pela qual, tambán 
entendi que o homem desempregado terá que se haver, como lembrou bem o 
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Senador Evelásio Vieira, com o problema da alimentação, da fome; ele jã tem 
que buscar o alimento, ele não poderá arcar com o problema de pagar a tarifa 
da ãgua, da luz e da prestação da casa, porque ele é um desempregado. 

E quando falamos em alimentação, Sr. Presidente, nós nos lembramos 
que neste País se dedica, realmente, especial atenção ao problema da expor
tação, em detrimento da alimentação interna do nosso País. E nós provamos 
outro dia, aqui, com dados, também, do próprio Govc:rno. 

Continuo, Sr. Presidente: 
Tem o poder público a precípua finalidade de velar pelo bem comum e, 

num País comO- o nosso; tristeni-eritC subdesenvolvido e pobre, isto significa 
envidar, prioritariamente, esforços no sentido de minorar a penúria dos me
nos favorecidos. Entre nós, entretanto, dã-se justamente o contrário. Os par
cos recursos disponíveis são, com absoluta precedência sobre todo o resto, 
encaminhados para o atendimento das carências e necessidades dos mais 
abastados. Dispõe o Governo de um âgil instrumCOto legislativo denominado 
'"decreto-lei" que jamais foi posto a SerViço dos interesses da grande maioria 
da população brasileira. 

Isto ê verdade, Sr. Presidente, o Governo baixa o decrCto-lei- e ainda 
ontem pude comentar nesta Casa - tentou baixar um decreto-lei, inclusive, 
Sr. Presidente, indo contra a Constituição, para regular o Código Penal, mas 
é incapaz de baixar um decreto-lei, para defender', dentro daquilo que ele cha
ma de agilizar o processo legislativo, um decreto-lei para minorar o sofrimen
to dos assalariados. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM)- Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com muito prazer. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- V. Ex• me dá oportunidade de 
uma intervenção. O esfado de loucura, esse estado "hospicial" - podia se 
chamar assim - o estado de hospício em que nós vivemos, chega às raias do 
estapafúrdio. Imagine, ilustre Senador, V. Ex• está se referindo, agora, a um 
desses atos de demência, â proposta de emenda à Constituição n9 12, de 1981, 
que altera o inciso III do art. 44 e o art. 80 da Constituição. Veja bem o que 
díz a justificativa, aqui: 

"A deliberação do Congresso Nacional para a autorização em 
foco-... - · 

29 - A autorização envolve, necessariamente, o julgamento 
dos motivos da viagem." 

Veja bem: a proposta é no se!iüdo -a-e aar fíbCrêf3de-ao--P-ie5idCnte da- RC __ _ 
pública para Sua Excelência se ausentar do PaíS a seu bel-prazer, até quinze 
dias. Sua Excelência pode ir até à lua, no Colúmbia e no Shuttle, que estão 
agora jâ orbitando em torno do planeta. E é uma viagem em que se pode ir à 
lua e voltar em quinze dias, tranqUuilamente, hoje. E dizia eu: 

"A autorização envolve necessariamente o julgamento dos mo
tivos da viagem, em seus aspectos diplomâticos e administrativos, o 
que não é consentâneo com o sistema presidencial." 

Veja a que ponto nóS chegamos: numa justificativa se diz que o Presiden
te da República explicar, justificar, dar os motivos da sua ausência do País 
não é consentâneo com o regime preside.ncial. Então o é com o ditatorial. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB....::~MG)- Sem comentãrios, Sena
dor Evandro Carreira. V. Ex• me permite nem comentar o seu aparte. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM) - ExalO. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR) - Permito um aparte, nobre Sena
dor? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDII- MG)- Pois não. 
O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Apenas para completar, agora, es

sas pretensões napoleônicas da Presidência. Oritem os jornci.is noticiaram que 
o Presidente da República não pode vir ao Cong"resso pOrque não tem uma 
cadeira especial para ele, e também não tem no Supremo. Veja V. Ex• o esta
do de anarquia. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- V. Ex• está brincando, 
não? 

O Sr Leite Chaves (PMDB- PR)- V. Ex• não viu, ontem, a declaração 
do Ministro -da Justiça? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Não, não vi. Pensei que 
V. Ex• estivesse até brincando. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Veja V. Ex• que isso é um escárnio. 
O Presidente não vir ao Parlamento porque não tem uma cadeira especial. 
Sua Excelência é apenas o Presidente de um dos Poderes, lugar condigno 
como para qualquer outra autoridade. E pergunto: e nos lugares onde Sua 
Excelência está indo, existem lugares especiais para ele? Quer dizer, esses lu~ 

gares, essas cadeiras especiais? Então, veja V. Ex• que o Presidente do Supre
mo que tem o mesmo nível, o mesmo status constitucional, vem ao Congres
so, o Presidente da República não pode vir. E o Ministro da Justiça diz que o 
Presidente não pode vir porque não tem o status. não tem a cadeira, a curul à 
altura de Sua Excelência. Veja onde estamos chegando. Estamos chegando, 
agora, a um novo napoleãozinho. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM) - Remember Bokassa. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Sr. Prosideníe, profiro 
deixar, mais uma vez, de comentar o aparte, também, do Senador Leite Cha
ves. Pensei atê que S. Ex• estivesse brincando. S. Ex• confirma, realmente, 
não hâ como duvidar. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR) - Uma das razões pelas quais Sua 
Excelência não foi" à posse do Ministro, que ele indicara para exercer as 
funções de Ministro do Suprenio, apenas durante oito meses. Sua Excelência 
não foi por issó. o-·MiniStro da Justiça advertiu, mostrou que não havia um 
lugar compatível; o Presidente ia, inclusive, mas o Ministro achou que Sua 
Excelência não podia ir C ele, Ministro, então, foi indicado para representã
lo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Veja, Sr. Presidente, 
que deixando a cadeira presidencial volto ao meu desemprego. 

As medidas tomadas no campo financeiro e econômico são invariavel
mente voltadas para o atendimento das pretensões empresariais, olvidando-se 
que toda a riqueza afinal gerada tem por motor a força de trabalho. Quando 
a economia se encontra em fase de expansão, propaga-se a necessidade de ca
pitalizar a fim de promover o desenvolvimento nacional - e o Senador Evc-
lâsio Vieira tem debatido, com muita propriedade, esse assunto na Casa -
permanecendo o trabalhador a pacientemente aguardar o '6crescimento do 
bolo'', para poder auferir as vantagens a que legitimamente tem direito. Ao 
contrário, quando a economia entra em fase recessiva aprego:a-se, antes de tu
do, a necessidade de restringir os beneficias sociais c as conqUistas alcançadas 
por serem elas supostamente fontes «realimentadoras da inflação". Ao que 
tudo indica, o Brasil vive uma experiência económica suí generis pois não se 
vê nenhuma perspectiva, dentro do atua_l processo, de vir o trabalhador a par
ticipar plenamente da fruição da riqueza por ele gerada. 

É verdade, Sr. Presidente, nós, pelo menos particularmente, não estamos 
enxergando nenhuma perspectiva para o trabalhador i~fl~.ür, realmen~e, 
como ere-dCvC-iriflllir,--riOS-cfisiíiiOS-dO-rioSsõ-PaíS: Nós, pelo menos, não esta
mos enxergando. h possível atê que Cstejamos, neste momento, cometendo al
guma injustiça. 

Continuo, Sr. Presidente. 
Na verdade, toda a marcha dos acontecimentos nos últimos anos vem 

sendo conduzida exclusivamente a partir dos gabinetes executivos e segundo 
o respectivo enfoque. Tolheu-se ao Parlamento, talvez por ser o Poder que 
mais diretamente se encontra ligado ao povo, e por conseguinte, melhor capta 
seus reclamos prementes, a possibilidade de tomar qualquer iniciativa em ma
téria financeira. 

Aqui, Sr. Presidente, abro novamente um parênteses. Ainda ontem tive 
oportunidade de dabater com o Senador Evandro Carreira, o esvaziamento 
do Congresso Nacional e, em particular, do Senado Federal. Cheguei mesmo 
a afirmar a minha esperança de que um dia o eleitor brasileiro dê valor ao ci· 
dadão que vem exercer o mandato, mas exercê-lo em Brasília, não nos aviões 
de _carreira e nos a-eroportos, mas aqui, Sr. Presidente. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB - RJ) - E Exercê-lo aqui na Casa, 
não nos gabinetes ministeriais, despachando assuntos de interesse eleitoral. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- V. Ex• tem toda ara
zão, Senador Roberto Saturnino. 

· E aqui, Sr.- Presidente, temos o deVer e o direito - e fazemos com certo 
constrangimento -de cobrar a presença da Maioria nesta Casa. Ela é Maio
ria para isso, ela ê Maioria para que aqui compareça, para que debata conos
co os problemas nacionais. Porque, Sr. Presidente, estamos assistindo não 
apenas ao esvaziamento do Senado,_ do Congresso Nacional, mas o pior disto 
e que é mais grave - é o descrédiio do povo para com o Congresso Nacional, 
que normalmente não sabe que estamos tolhidos, sem força, Sr. Presidente. 
Temos que aceitar os decretos·leis, ou os aprovando ou os rejeitando; nós não 
podemos legislar sobre matéria financeira. 

Ainda ontem citei, também, o caso desta cidade de mais de 1 milhão e 
200 mil habitantes, Sr. Presidente, que sequer tem o direito de ter uma Câma
ra de Vereadores, que sequer tem o direito de debater- veja, Sr. Presidente 
- uma taxa de Iixó. Que dizer da aplicação de bilhões e bilhões de dólares 
das suas obras? Quem as fiscaliza, Sr. Presidente? 

f: este o retrato nacional, Sr. Presidente . .e por isso que disse no início da 
m]nha fala que nós queremos uma nova ordem econômica e social para este 
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País, mas não actC:dit3rrioS que essa nova ordem económica e social seja ai~ 
cançada dentro do regime político em que o Brasil vive. 

É por isso, também, Sr. Presidente, que alguns não entenderam a minha 
luta pela união das oposições.}:iojejâ não falo mais, mas não'entenderam, Sr. 
Presidente, porque acho que em I 982, muito mais importante do que vencer 
este ou aquele Governo de Estado, seria tr3zCr para o Congresso Nacional 
uma maioria oposicionista, pOrque est3. sim; sob a ordem e sob a tranqtlilida~ 
de, não pelo regime da força, mas no regime democrâtico, eleitos pelo povo, 
este Congresso Nacional em I 983, se tivesse uma maioria oposicionista, po~ 
deria alterar os rumos políticos desta Nação. Aí, sim, nós poderíamos ter en~ 
tão, aquilo que debato nesta tarde: uma nova ordem econômico~social. 

O Sr. José Fragelli (PP - MS) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com muito prazer, Se
nador José Fragelli. 

O Sr. José Fragel/i (PP- MS)- V. Ex• me perdoe, mas acho que um 
Senador, um homem público do Estado de Minas Gerais~ da sua estatura, es
tã desistindo muito cedo da sua iniciativa, da sua idéia de unir as oposições. 
Essa deve ser uma luta de todos nós da Oposição, uma luta permanente. Não 
devemos desistir dela. Ao contrário, nós devemos -vamos expressar um ter
mo - nos encarniçar neste propósito de unir as oposições; será a única ma
neira, não só de termos uma maioria no Con:gresSõ Nacional, mas através 
dessa maioria, chegarmos ao poder para fazermos as modificações, sobretudo 
de carãter político, que precisam ser feitas para' termos um regime democráti
co no qual o Congresso passe a atuar e a influir na vida econômica e financei~ 
ra do País. Sou daqueles que acreditam que num regime como o nosso, as fi
nanças chegam até a ser mais importantes do que a própria economia e, hoje, 
o Congresso não'-tem--nenhuma interferência. De sorte que eu faria até um 
apelo a V. Ex•, como um dospróceres da Oposição, homem que eu, lá no meu 
longínquo Mato Grosso, tinha aprendído- hã arios, desde a sua entrada nesta 
Casa, a admirar pela sua combatividade, pela sua energia, pela sua pertinácia, 
para que V. Ex• não desistisse, e que todos nós prosseguíssemos neste propó~ 
sito de unir as oposições, porque é a úniCa maneira dO Brasif ter novos rumos 
polítiCos verdadeiramente democráticos. 

O SR. ITAMARFRA)ICO (PMbB- MG)- Nobre Senador José 
Fragelli, antes de mais nada, muito obrigado pelas palavras carinhosas de V. 
Ex•. Mas confesso-lhe que, ao defender esta tese que, como V. Ex• reconhece, 
é autêntica, é necessária, é importante até para a ·mudança tranqUila do regi~ 
me em que vivemos, não só do desgaste que sofri, inclusive no meu Estado, ao 
defendê-la. Hoje, Senador José Frag"elli, jâ vejo~ :O~eu_s_ queira até que eu me 
engane - esse ideal de unir as Oposições bem distante. 

Acho, por exemplo, particularmente no meu Estado, que, lamentavel
mente Senador José Fragelli, é: possível, veja V. Ex•, que Minas Gerais, pela 
nossa desunião, seja a partir de I983, governada pelas forças mais retrógra· 
das, porque como as coisas se encaminham, não vejo como as Opos~ções mi
neiras possam se unir. Mas, oxalâ, quem sabe, como diz V. Ex• - e homens 
como V. Ex• é que nos dão mais ânimo, mais viBor e esperança, sobretudo
de que, ao se aproximar essa data fatal em qu~, como _costumo dizer, num 
Pais que estã se aproximando do século XXI, se nós não mudarmos em 1982, 

·sr. Senador José Fragelli, nós chegaremos ao ano 2000 sob o mesmo sistema 
de Governo. O que pretendemos é exatamente essa mudança tranqt!ila, ordei
ra, pacífica, dentro do processo democrático e, jarriais, uma mudança brusca, 
porque esta Nação deve entender que para ser uma grande Nação, como pre
tende ser no século XXI, ela tem que ter a plenitude do regime democrático. 
Muito obrigado a V. Ex•. 

Continuo, Sr. Presidente: 
A melhoria das condições de vida das grandes massas exige não só o po

der de definir prioridades mas também, e sobretudo, a possibilidade de alocar 
recursos. Esta Casa viu~se ao longo dos últimos _tempos esVaziada de ambos. 

Passados tantos anos de concentração de poderes e alienação do povo do 
processo decisório, chega~se a um estado social de verdadeira calamidade 
pública. 

E aqui, Sr. Presidente, lembro os desempregados do meu Estado, para 
continuar, dizendo: a grande maioria da população foi induzida, instada, 
forçada mesmo a procurar resolver o r~pectivo problema de moradia __ através 
do Sistema Financeiro de Hab-itaçãO. Mais uma vez, temos aqui exemplo da 
filosofia de governo errônea que vem imperando. Todo o macanismo deste 
sistema vê mutuário como simples fonte de lucro para os agentes financeiros. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB - PR) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Pois não. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Quero chamar a atenção de V. Ex• 
e da Casa para o que estâ haVerido em São Paulo: estão criando a psicose ~o 
desemprego; é um verdadeiro pânico nas classes assalariadas, e são exatamen· 

te~~ empresârios qu~ estão fazendo isso.·os bancos, os grandes favorecidos. 
que chegaram até a 500% de lucro, estão demitindo empregados, porque hou
ve uma combinação entre os grandes empresários para que os empresados se 
tornem totalmente subservientes e não pleiteiem qualquer vantagem. Então, 
agora, eles exageraram as medidas de desemprego. V. Ex• tem visto como as 
próprias firmas que pretendem 'demitir l,IO ouSO empregados estio se anun· 
ciando? Estão criando a psicose do desemprego, como uma coisa çornbinada 
entre os empresários, exatamente os maiores beneficiários desta situação, 
para que, de alguma forma, continuem a se valer de salários miscráveis .. J:Ioje, 
o indivíduo luta para manter a qualquer custo o seu emprego. Essas ameaças 
são combinadas e, na grande maioria, resultam de um determinado pacto 
através do qUal eles modifiquem inclusive, os sindicatos_ e as lideranças sindi· 
cais. Queria colocar isto no discurso de V. Ex•, porque sendo um tema de 
grande interesse nós teremos Oportunidade de uma m~ior análise. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Exatamente, Senador 
Leite Chaves, ele tem que lutar pelo seu emprego. Um País que alcança uma 
inflação em 12 meses de mais de 120%, com o custo da alimentação como esw 
tâ, Senador Leite Chaves, este homem tem que lutar pelo seu emprego. O 
problema do vestuário, da alimentação, da moradia, da farmâcia, da edu
cação, obriga este homem realmente a lutar pelo seu emprego e, às vezes, a 

- aceitar - e é por isto que chamamos a atenção do Governo- salários mise--
ráveis para poder viver. 

Nenhuma preocupação de ordem social para com o indivíduo que, mo~ 
mentaneamente, e por culpa de outrem, se encontra impossibilitado de arcar 
com os õnus contratuais. A única medida legal "eficaz" criada foi a execução 
extrajudicial. Quem não paga pronta e pontualmente vê o fruto de seu traba~ 
lho de longos anos ser leiloado pelo maior lance do dia. Não importa saber se 
a economia estã em crise, se o trabalhador ê apenas um vítima dos deSmandos 
havidos, se as conseqüências de tal atitude serão a misêria, a fome, e mais ain~ 
da, Senador Evelâsio Vieira o desespero a criminalidade. 

Chegamos a um ponto onde se impõe fazer prevalecer o social sobre o 
econõmicO. Que o Caj)itaf 3guarde a retomada da curva ascendente da ceemo
mia para auferir lucros e dividendos. O assalariado brasileiro é hoje um ho· 
mero à beira do desespero e as medidas governamentais não podem deixar de 
levar em conta esta dramática constatação, pois caso contrArio, estaremos a 
caminho de um colapso das instituições. 

Àqueles setores incapazes de se sentirem sensibilizados com o angustian~ 
te dia-a-dia do trabalhador, desejo lembrar que a entrada maciça no mercado 
imobiliãrio das centenas de imóveis adquiridos através do SFH causarã inve-
vitavelmente, uma queda de preços com efeitos obviamente negativos tam~ 
bêm para a classa abastada. 

Eles precisam ter em vista também, que não é apenas o trabalhador que, 
em dado instante, ou sempre, vai sofrer, Sr. Presidente, isso pode atingi .. los e 
atingi-los mais do que eles esperam. 

A medida ora proposta tem carãter emergencial e assim deve ser analisa
da. Não mais podemos tardar as inúteis e estéreis discussões sobre as causas 
internas ou CXternas da atual crise. Encarando a realidade constatamos que 
no momento presente resta aos responsáveis pelos destinos do País apenas 
uma alternativa: subjugar os interesses do capital às prementes necessidades 
sociais. O projeto em pauta constitui um passo neste sentido pois assegura ao 
trabalhador desempregad.o o direito de morar. 

Sr. Presidente, vou encaminhar a V. Ext esse projeto de lei, que por certo 
V. Ex •, de acordo com o Regimento, o receberã. Creio, Sr, Presidente, ao en
cerrar este meu pronunciamento, sem qualquer intervenção por parte do Go· 
verno, que as minhas palavras desta tarde poderão e deverão mesmo se perde~ 
rem. Estamos abordando um tema social, e o tema social normalmente não é 
muito levado em consideração. Mas, de qualquer forma, Sr. Presidente, como1 

representante de Minas Gerais, entendo que a nossa voz deve ser levantada 
neste instante, mesmo_ que o silêncio do Governo, mesmo que o silêncio da 
Imprensa sobre esse nosso projeto, sobre a nossa fala, amanhã se faça. Temos 
a certeza de que estamos cumprindo ou tentando cumprir o mandato outor
gado por mais de I milhão e meio de mineiros; Sr. Presidente, ou cerca de I 
milhão e meio de mineiros, na esperança de que um dia este País tenha real~ 
mente uma nova ordem econômica e social, na esperança de que um dia, ou~ 
tros Senadores que vão nos suceder nesta tribuna, daqui a alguns anos, não 
venham falar sobre o mesmo tema que nesta tarde estamos abordando: o 
problema da crise social brasileira no aspecto do desemprego e da alimen~ 
tação. 

Muito obrigado. (Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra à nobre Se
nadora Laélia de Alcântara. 

A SR• LA~LIA DE ALCÂNTARA (PMDB- AC. Lê o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores. 
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Entre os efeitos democratizantes e redistributivos do Estado moderno es
tá o acesso facilitado e gratuito à educação e à consideração do direito à saú
de como direito furi.damental do homem não podendo, por isto, estar à mercê 
da capacidade de compra da pessoa ou da família. E: que o cerne de toda ver
dadeira política social consiste na autopromoção, vale dizer, na auto~ 
sustentação das pessoas e grupos carentes e jamais na adoção de medidas pa~ 
ternalistas. 

Estas considerações vêm a propósito do ato da Assembléia Geral das 
Nações Unidas, decidindo que 1981 fosse o Ano Internacional dos Deficien
tes Físicos. Com esta decisão quis este Org"ãnismo concitar os governos, as or
ganizações e as entidades do mundo inteiro para que conjuguem esforços, no 
sentido de que seja dispensada toda a atenção possível para os problemas e 
dificuldades especiais que enfrentam os que sofrem impedimentos visuais; au
ditivos, rrientais e motores, bem como procurar atender à realização de seus 
direitos básicos a uma atenção adequada e a uma participação mais efetiva na 
vida da comunidade. 

Todos sabem que, além do aspecto puramente humano do problema dos 
excepcionafs;--sua incapacidade representa um sério obstáculo ao desenvolvi
mento, sobretudo nos países do terceiro mundo, onde vivem três quartas par
tes da humanidade. 

As incapacidades físicas e mentais, de toda a ordem, afetam, em cada 
país, pelo menos 10% da população. No mundo inteiro, há aproximadamente 
450 milhões de pessoas impedidas. Isto quer dizer que um quarto dos habi
tantes de toda a comunidade se acha diretamente afetado por este problema, 
devido ao tempo e ao dinheiro gastos pelas famílias dos excepcionais ou por 
outros membros da comunidade no cuidado e melhoria de seus males. Tal 
problema se apresenta mais grave nos países em desenvolvimento, onde só 
uma pessoa em cada dez tem acesso aos serviços de saúde; onde menos da me· 
tade das crianças pode ir à escola e mais de 30% da força de trabalho é inati-
va. 

Segundo a presidência da Federação Nacional das Sociedades Pestaloz
zi, existem -no Brasil mais de cinco milhões de deficientes mentaiS- e ceÍ'ca de 
1 O milhões de deficientes fisicos. 

Mas, o mais grave, Senhor Presidente e Senhores Senadores, é que, em 
termos de atendimento à população de excepcionais, não existe no Brasil, 
praticamente nada. 

E quanta coisa rião poderia ser feita ii(fiCrreno da prevenção, através da 
vacinação, da nutrição, da prevenção de acidentes de trabalho, de trânsito e 
no lar, de incentivos aos exames pré e perinatal, de diagnóstico e estimulação 
precoce nos casos de gravidez de alto risco. 

O retardamento mental é mal evitável, é o que provou pesquisa recente
mente realizada nos Estados Unidos entre 50 mil mulheres. 

Em curto lapso de tempo, altamente expressivos foram os progressos na 
identificação da insuficiência no desenvolvimento cerebral. 

Sabemos, hoje, que cerca de 100 lesões cerebrais podem ser eliminadas 
mediante modernos métodos terapêuticos. 

Atualmente, é possível, também, a identificação das mulheres com pro
pensão para parfos prematuros e miniStração de terapias eficazes destinadas 
aos partos a termo, através de dietas especiais, ricas em vitaminas, Proteínas e 
cálcio e em certos casos, com o uso de hormônios. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Permite V. Ex• um aparte? 
A SR• LAf:LIA DE ALCÂNTARA (PMDB- AC)- Pois não, no

bre Senador. 
O Sr. Alberto Silva (PP- PI)~ Estamos ouvindo, com_o maior interes

se, o discurso que V. Ex• faz nesta tarde, com relação não só aos deficientes 
brasileiros, mas Corri a possibilidade de evitá-los. E, neste instante, toca exala
mente naquele problema da deficiência mental, oriunda da desnutrição. Que
ro trazer, como complemento ao discurso de V. E_x• nesta tarde, brilhante
mente iniciada com a presença de V: Ex• entre nós, a de que temos dados con
cretos sobre isso. Durante o meu Governo no Estado do Piauí foi constatado 
que a alimentação da criatura que espera Uma criança - alimentação ade
quada - previne inúmeros males, decorrentes da desnutrição da própria 
mãe. E também o acompanhamento da nutrição após o parto, digamos do 
primeüo ano de vida, além de ser o ano crucial, o mais importante da criança, 
porque aí se pode gerar um deficiente-mental por falta dos nutrientes, é que 
isso é possível fazer-se. E lã, durante o meu Governo fizemos essa experiência 
numa classe da gente mais pobre, a classe das lavadeiras, através de insta
lações adequadas ao trabalho delas, centros materno·infantis com trabalhos 
adequados, alimentação para a mãe, alimentação para os filhos de O até 6 
anos, que não têm condição neste País. No País, sabemos que a instrução que 
o Governo dá começa aos 7 anos; de O a 6 anos não tem nem instrução nem 
uma alimentação adequada por parte do Governo. E possível e é viável fazer
se isto. V. Ex• traz nesta tarde uma contribuição muito grande à Casa e ao 
País, com o discurso que profere brilhantemente neste instante. 

A SR.• LAÊLIA DE ALCÂNTARA (PMDB- AC)- Muito obrigado 
pelo aparte. Faço minhas as palavras de V. Ex•, ditas com bastante proprie
dade. 

Sabemos ainda, que outras causas de lesões cerebrais relacionam·se com 
certas infecções perfeitamente controláveis, com a falta de oxigénio durante o 
parto e com erros congénitos de metabolismo. 

Pelo que sabemos, Senhor Presidente e Senhores Senadores, faltam re
cursos, no Brasil, para prevenção de doenças mentais. 

O atendimento aos excepcionais, mesmo nos centros mais adiantado~, 
nã_o está apresentando padrões qualitativos nem quantitativos satisfatórios, 
malgrado o esforço e o idealismo de muitos abnegados e da atividade desen
volvida pelas benemêritas instituições especializadas de assistência ao excep 
cional. 

Em análise publicada pela Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos do 
INEP, a professora Generice Albt-~jna Vieira, assessora do Grupo-Tarefa 
para a Educação Especial denuncia que '6 nO Brasil, merece especial destaque 
a falta de política e estratégia de atendimento ao excepcional, capaz de lhe 
proporcionar condições de desenvolver-se e de trabalhar, tornando-se ele
mento útil à comunidade em que vive". 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

A SR.A. LAÉLIA DE ALCÂNTARA (PMDB- AC)- Com prazer, 
Senador. 

O Sr. José Lins (PDS- CE) -Nobre Senadora Laélia de Alcântara, V. 
Ex• vem representar o Acre em substituição aqui a um dos homens bons, dig~ 
nos e sábios, que tem sido nosso companheiro durante anos. Certamente a es
colha do tema para estrear nesta Casa, diz bem da dimensão do coração e da 
mente de V. Ext- Congratulo-me com V. Ex• pelo seu discurso, pelo tema que 
ê de extraordinária importância para nós todos. Quero aproveitar a oportuni~ 
dade para dar as boas~vindas a V. Ex• em nome do PDS, em nome da Maio~ 
ria. V. Ex• vem do Acre, vem de uma terra onde os nordestinos imitaram os 
Bandeirantes, alargando as fronteiras da Pátria e certamente muito sofrendo 
para fazer este Brasil um pouco maior do que jã era. Certamente V. Ex• tam
bém traz, no sangue, os traços dessa grandeza e irã, com certeza, nos ensinar 
muito e nos ajudar com a contribuição que V. Ex• nos trará. Desejo uma boa 
permanência entre nós, e que o trabalho de V. Exf traga bons frutos ao País e 
ao povo brasileiro. 

A SR• LAf:LIA DE ALCÂNTARA (P~DB - AC) - Agradeço 
as palavras carinhosas do nobre Senador. Espero, ao passar esses poucos 
dias, são 120 dias, aqui trazer uma pequena contribuição, não digo bem uma 
contribuição, mas apresentar alguns dos problemas que o povo do Acre vive 
sofrendo há bastante tempo, sem ver e sem sonhar com a possibilidade de eles 
serem curados. 

De fato, Senhor Presidente e Senhores Senadores, nossa sociedade ainda 
encontra dificuldade em conceber o excepcional em sua perspectiva existeD
cial, com suas limitações e exigências, com suas possibilidades e direitos de 
um ser humano. Daí que sua educação e assistência social, de modo geral, 
não são até hoje devidamente compreendidas como responsabilidades não só 
do Governo como também da comunidade. 

A educação especial, quando existe e onde existe, é lacunosa e limita-se 
ao deficiente, em clasSes especiais, em ·escolas primárias regulares ou escolas 
especializadas até à ídade de 15, 16 ou 18 anos. 

O superdotado acha-se praticamente abandonado à sua própria sOrte. 

O que é certo é que a integração social do excepcional em termos de ocu
pação remunerada e de direitos à justiça e à previdência social é, ainda, utópi-
ca. 

O último Encontro de agosto de 1978, registrou a deficiência de escolas 
especiais na maioria dos Estados brasileiros, sendo que, alguns não dispõem 
de instituições e serviços de tratamento especializado. São mesmo poucos os 
Estados que prestam assistência e tratamento a certos tipos de deficientes. 

_A maioria dos Estados proporciona tratamento especial restrito a deter· 
minadas deficiências e, de modo geral, verifica-se a falta de infra-estrutura 
têcnico-administrativa para O serviçO, falta de pessoal especializado e insufi
ciênCia de recursos para a educação especial. 

Não fosse a iniciativa privada, que ainda mantém a seu cargo a maior 
parte do atendimento aos excepcionais, e bem mais aflitivos seriam os proble
mas que teriam de enfrentar. 

E, no entanto, Senhor Presidente e Senhores Senadores, mesmo encara~ 
do do estrito ponto-de-vista econômico, o atendimento aos excepcionais pode 
representar um investimento compenSador. t que a educação dos deficientes, 
embora de custo alto, permitirá que, na maioria dos casos, eles venham a se 
incorporar à força de trabalho e participar da vida da sociedade ... Se eles fica~ 
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rem dependentes a vida inteira .. , afirmou ilustre técnico em educ3çào espe
cial, .. custarão muito mais ao País e ao Gove:tno." 

De fato, a ciência já próvou à saciedade a iei~úividade da carêncía do ex
cepcional. Provado estã que os excepcionais, mi sua maioria, são' pessoas ap
tas a de~envolver, de maneira surpreendente, capacidades co!J1pensadoras 
que os habilitam a serviços e a atividades de alto valor social e econômico, 
graças não só às técnicã.S modernas de recuperaÇão e-reabilitação, como à ex
traordinária tenacidade, à enorme força de vontade e à impressionante acui
dade intelectual e sensitiva de muitos dependentes físicos. Portanto, o proble
ma deles não deve ser visto como obstáculo a ser equacionado e resolvido 
dentro da relação custos-beneficias. 

É lamentável constatar, Senhor Presidente e Senhores Senadores, que os 
deficientes mentais nãO contem, até hoje, com nenhum tipo de amparo legal 
no Brasil, depedendo sua integração na sociedade desta ou daquela insti
tuição filantrópica. 

Muito pouco têm valido, na prática, os preceitos contidos na Declaração 
dos Direitos dos Deficientes -FísiCos, segundo Os~ql.iils -têm eles direito indecli
nável a medidas que visem a capacitá-los e a se tornarem autoconfiantes, 
através de tratamento médico-psicológico e funcional adequados; direito à 
aquisição de aparelhos protéticos e ortóticos e aos serviços de aconselhamen
to e de emprego. 

Os deficientes brasileiros, Senhor Presidente e Senhores Senadores, rei~ 
vindicam muito pouco; reivindicam o fim da discrimitiação social de que são 
vítimas; a liberação de verbas destinadas à aql!isição de aparelhos ortopédi
cos; a adoção de meios de transportes apropriados; a instalação de aparelhos 
e equipamentos técnicos; a construção-de maior número de centros especiali~ 
zados de :r.atamento e reabilitação; uma legislação trabalhista igualitária, de 
acordo com o mandamento constitucional; a inclusão do teste funcional, em, 
vez do teste físico, para a obtenção de emprego; a construção ou a adaptação 
de acessos a locais públicos; a obrigatorie_da~e_de entrada facilitada nos cole
ti vos para as cadeiras de roda; mais oportunidades de trabalho, uma vez que_, 
de 12% da população deficiente, apenas 3% está produzindo. E, no entanto, 
pelo menos 8% _do total dos deficientes poderiam perfeitamente trabalhar 
após um determinado período de adaptação profissional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores 
Urge acabar com as seculares barreiras que entravam a integração dos 

deficientes em nossa sociedade. 
E: inconcebível que ainda se reprimam as potencialidades do excepcional 

que, como ensinam os psicólogos e educadores, podem e devem ser aproveita
das ao máximo. 

Importa que o Governo se decida, de vez, a pôr cm prática todos os 
meios e recursos ao seu alcance para a reabilitação de nossos deficientes. 

Não pode permitir o GovernO cjui:: se cori.Cretize a estiMativa so~bria se~ 
gundo a qual o Brasil atingirá, em poucos anos, o alarmánte índice de 30 mi
lhões de excepcionais. Cabem-lhe reconhecer que o nível de assistência que 
ministra é ínfimo. Cabe-lhe elaborar com urgência um. programa amplo de 
prevenção e pesquisa contra os acidentes. Cabe-lhe implantar um instrumen
to jurídico de base capaz de dar atendimento às justas aspirações dos excep
cionais brasileiros. 

Só assim poderão eles ver eliminado~_~s entraves e as práticas discrimi
natórias que tanto lhes afetam nos campos educacional c laboral. 

de. 

Só assim poderão desfrutar de melhores condições de vida e de trabalho. 
Só assini põderão alcançar a tão justa e almCjada integração na socieda-

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem/ Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Evandro Carreira. 

o·sR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA. DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador M aura Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Em circunstanciada Exposição de Motivos que endereçaram ao Presi
dente da República, ao Ministro do Interior, ao Superintendente da SUDE
NE e ao Governador do CCarl., os trabalhadores rurais de meu Estado anali~ 
saram a atual conjuntura vivida pelo Nordeste, assinalada, inicialmente, pela 
estiagem e, jA agora, pelas quedas pluviométricas irregulares, que chegaram a 
inundar algumas áreas do território cearensc. 

Tendo por base a programação de emergência cumprida no ano passado, 
_ a Federação dos Trabalhadores na Agricultura fez contundentes críticas às 

medidas governamentais então postas em prãHCa,- alinhando distorções gri
tantes constatadas êm muitas faixas do Polígono das Secas. 

Aliás, em 1980, tive oPortunidade de focali:i:ar~ desta tribuna, vários asw 
pectos da calamidade climática que se abateu sobre o Nordeste, defendendo a 
reformulação de algumas medidas. com a audiência prévia das entidades re~ 
presentativas do homem do campo. 

Da mesma forma como trouxe a debate, neste plenário, as inúineras e 
oportunas sugestões de órgãos vinculados ao empresariado, sinto-me no de
ver de, igualmente, reclamar dos selares oficiais competentes um exame deti
do de tudo quanto os rurícolas pleiteam em seu favor, numa compatibilização 
de propostas que haverá de resultar benéfica para a nossa Região. 

Destaque-se que, em março último, submeti à apreciação do Congresso 
Nacional projeto de lei alterando a composição do Conselho Deliberativo da 
SUDENE, de forma a permitir a presença, ali, com direito a voz e voto, dos 
representantes de categorias econômicas e profissionais. 

As primeiras manifestaçães de apoio já recolhidas são as mais gratifican
tes, numa demonstração irretorquível de que a participação indicada passa a 
constituir aspiração justa da indústria, do comércio, da agricultura e dos tra
balhadores rurais nordestinos. 

No documento da FETRACE, ora mencionado neste pronunciamento, 
são feitas as seguintes solicitações bâsicas: 

"a) participação da Federação dos Trabalhadores na Agricul-
tura no GESCAP-Cearã; ~~. 

b) participação dos sindicatos nos escritórios municipais do 
GESCAP no interior do Estado, com direito a opinar sobre alista
mento, indicação de obras a serem realizadas e fiscalização do paga
mento dos alistados; 

c) participação doS sindicatos nõs programas de distrib1,1ição 
de sementes pela CODAGRO, no inteiior do Estado, com direito a 
vetar iniciativas que contrariem as determinações dos planos gover
namentais, com o deliberado objetivo de servir a interesses escusas; 

d) participação dos sindicatos na fiScalização dos preços e dos 
produtos vendidos pela COBAL, com direito a vetar iniciativas que 
contrariem os seus objetivos_ sociais." 

Ressalte-se que outras postulações da FETRACE, constantes de memo
riais anteriores, não mereceram por parte das autoridades um estudo acura
do, capaz de ensejar a correção de erros e omissões chocantes, ocorridos nas 
programações da emergência. 

Ao reportar-!fl_e., hoje, a essa nova tomada de posição dos trabalhadores ru
rais cearenses, estou certo de qUe a participação reivindkada será acolhida, 
num reconhecimento a direito legítimo, cuja postergação passaria a significar 
clamoiosa e indefensável injustiça. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A Câmara Municipal de SantoS aprovou requerimento subscrito pelo 
Vereador Kosei lha e outros senhores vereadores, manifestando a solidarie
dade do legislativo santista à luta contra a instalação de usinas nucleares em 
Peruíbe. 

Os posseiros instalados na ârea em que o governo pretende implantar as 
usinas n.ucleares estão preocupados com as notícias de que serão despejados e 
têm feito vários protestos, afirmando que lutarão para manter o único bem de 
que dispõem, o pequeno pedaço de terra para plantar. 

Juntamo~nos à Câmara Municipal de Santos no apoio aos posseiros, 
lembrando, mais uma vez, ao Governo Federal a necessidade de se tomar me~ 
didas urgentes para a solução do grave problema da terra em nosso País. 

Ao mesmo tempo. registro aqui as conclusões do I Encontro Nacional 
dos Profissionais Liberais, que decidiu mobilizar a categoria para uma Cam
panha Nacional pela Reformulação da Política Salarial do Governo. 

As entidades que apoiam a Campanha decidiram lutar pelos seguintes 
pontos: 

I. reformulação do Decreto-Lei n• 1.820/80; 
2. reformulação da Lei n• 6.886(80; 
3. respeito à legislação que concede o salârio mínimo profissio~ 

nal, bem como sua extensão às categorias que ainda não estão am& 
paradas pelo beneficio; 

4. garantia de reajuste salarial que recomponha o poder aquisi
tivo e direito à livre negociação; 

5. reajustes trimestrais de salários; 
6. salário mínimo nacional; e 
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7. apoio às reivindicações dos servidores públicos, como a fi
xação de índices de reajustes mais adequados, correção salarial se
mestral, 139 salário, equiparação dos proventos dos aposentados, 
direito à sindicalização, participação na discussão do anteprojeto do 
Estatuto' dos Servidores Públicos Federais c ampliação do mercado 
de trabalho na ãrea do poder público. 

Ao Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, que me enviou as 
conclusões do Encontro, o testemunho do meu apoio ao Movimento Nacio
nal no qual estã empenhado. 

Finalmente, Sr. Presidente, desejo solicitar ao Sr. Ministro da Previdên
cia e Assistência Social a instalação de um posto de atendinl.ento médico em 
Araras., São Paulo, em terreno doado pela Prefeitura Municipal ao INPS, há 
dez anos. 

A população de Araras reclama esse beneficio, revoltada com o atendi
men~o precário dispensado aos filiados da Previdência Social naquela cidade. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Gastão MUller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Mato Grosso vem, aos poucos, conseguindo ser incluído entre os Esta
dos produtores de café. 

Existem, como é natural, vârias reivindicações daqueles quejã produzem 
café, quanto a beneficies que eles merecem, bem como maior atenção do IBC 
(Instituto Brasileiro do Café). 

Por exemplo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, luta-se, já faz algum tempo, 
para que se instale, na Capital do Estado (Cuiabã), uma Agência do JBC. 
Para se poder reivindicar essa Agência, hã que existir argumentos e estes exis:.. 
tem, pois, Mato Grosso, conforrile as-previsões -para a safra de 81/82, terá 
aproximadamente 60 milhões de pés, 480 mil sacas de 40,5 kg de café em co
co, 160 mil sacas de 60,5 kg de café beneficiado; sendo esta a produção de 
Mato Grosso. 

Há outro argumento, ou seja, no momento, esse órgão do IBC em Cuia
bá, atenderá os Estados do Acre e Rondônia, já que forçosamente a Capital 
de Mato Grosso é a passagem da rota rodoviária para O sul do Brasil, do café 
produzido naqueles dois Estados citados, até que, no futuro, tenham eles as 
suas próprias Agências do JBC. 

E para terminar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo ressaltar que, en
trando Mato Grsso, no "Clube Fechado dos Estados Brasileiros Produtores 
de Café", deseja-se que este novo setof da economia matogrossense, não fi
que na pior, devendo a comercializaçãO do café ser executada de acordo com 
o aumento da produção, reduzindo como se aspira a ter a desburocratização 
que atualmente perdura e atrapalha o andamento do comêrcio do café, em 
Mato Grosso. 

Cabe ao IBC agilizar um processo que venha beneficiar os produtores de 
café de Mato Grosso. Um dos primeiros passos será implantar-se uma Agên
cia do JBC em Cuiabá. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Martins Filho. 

O SR. MARTINS FILHO (PDS- RN. Lê o seguinte discurso.) Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores: 

O meu Estado foi -sem dúvida aquele que recebeu o maior impacto ~as 
enchentes que fustigaram vários Estados Nordestinos, no período compreen
dido entre a segunda quinzena de março e os dias inciais do presente mês. 

A sua população - antes padecendo as conseqUências de uma longa es
tiagem - novamente seria submetida à dura prova, em função de enchentes 
devastadoras que iriam destruir e isolar cidades, arrasar reservatórios de á
gua, danificar estradas, isolando o Estado, cobrando impiedosamente, inclu
sive o pesado tributo de vidas humanas. 

Esta lista de infortúnios qUe desabou sobre minha gente ainda não estava 
completa. A queda de várias torres transmissoraS Ida Colocar o Rio Grande 
do Norte na mais negra escuridão, permitindo que todo o seu territóriO ficas
se sem suprimento de energia elétrica, durante 106 longas e angustiantes ho-
r as. 

Venho, perante a Casa, trazer o -depoimento dos norte-riograndenses 
atormentados e, ao mesmo tempo, solicitai' a melhor atenção do governo da 
Nação e o seu empenho, no sentido de minimizar a dramática situação com 
providências imediatas. 

No Rio Grande do Norte, os efeitos da catástrofe podem ser considera
dos como brutais, destruindo parcialmente uma cidade e danificando seria
mente outras tantas. 

O município-de Santa Cruz; situado na região do Trairi, com uma popli~ 
lação de 22.719 habitantes, foi praticamente arrasado pelas ãguas evadidas 
dos açudes Mãe D'Água e Santa Cruz, reservatórios estes, cujas estruturas 
não resistiram à fúria das torrentes. 

Após a hecatombe, o saldo de sua passagem seria de 1.227 residências 
completamente destruídas -cuja visão dos destroços traz a aparência de pe
sado bombardeio sofrido -'e mais duas mil seriamente danificadas. 

Como conseqüência de tal situação, o número estimado daqueles que fi
caram privados de seus lares pode ser colocado como de 6.000 pessoas, con
tingente este precariamente instalado em prédios públicos, clubes e nos acam
parnentos construídos, apressadamente, com barracas de lona, cedidas pelo 
Governo Federal. 

Deve-se somar a este número, desabrigados de outros municípios, nota
damente Campo Redondo e São Gonçalo do Amarante, elevando para 8.000 
a população sem teto. Outros setores também sofreram a fúria das enchentes. 
A capacidade de armazenamento de água - jâ precâria e insuficiente- foi 
perigosamente reduzida. Nada menos de 542 açudes- pequenos, médios-~ 
grandes- tiveram suas paredes arrombadas. Neste número, devem ser com
putados reservatórios particulares e públicos. embora o quantitativo não seja 
final, pela dificuldade de atingir numerosas fazendas, onde existem reserva
tórios, cuja situação não é ainda conhecida. 

Pode-se estimar a perda de capacidade de armazenamento em 100 mi
lhões de metros cúbicos, patamar que poderá sofrer sensíveis acréscimos. 

Fãcil é imaginar o que significa esta perda e concluir o quanto representa 
de doloroso a destruição de um pequeno açude naquela região. 

Outra conclusão surge de imediato e reporta-se ao quanto será neces
sário investir pitra cOlocar os níveis de armazenamento na situação de antes, 
que, repito, já eram iitsuficientes. 

As ligações rodoviárias foram seriamente cOmprometidas. Três BRs., 
que servem ao Rio Grande do Norte, sofreram danos significativos, levando 
ao isolamento, em determinados momentos, todo o seu território. A 304, na 
altura do seu km 229, teve mais de 100 metros de aterro destruído; a 226 per
deria uma ponte sobre o Rio Inharê com seus acessos de aterro destruídos nas 
proximades do km 108. Por último, a BRwlOl sofreria danos de monta próx"i: 
ma à cidade de São José de Mip"ibu- km 37- com grandes estragos no ater
ro da ponte e perda de um dos seus pilares. 

Considerando-se estas BRs como responsáveis pelo maior contingente 
de tráfego para outros Estados e mesmo dentro do território norte
riograndese, é possível detectar o quanto sofreu a economia do Estado neste 
período. 

O drama seria acrescido em sua dimensão catastrófica pela falta de ener
gia durante 106 horas, na quase totalidade dos municípios- exccção feita a 
alguns poucos servidos pela empresa SAELPA, que chega ao Estado através 
do município de Catolé do Rocha, na Paraíba -pouco representativos, em 
termos de consumo global. 

Os demais, servidos por energia da C:E:fESF, sofreram colapso, em virtu
de da queda das torres de transmissão localizadas na região do Trairi, princi
palmente na cidade de Santa Cruz. 

Não é fácil retratar o drama de uma população de 1.889.725 habitantes, 
obrigada a suportar, por dias seguidos, todos os efeitos correlatas da falta de 
energia, que tr3z, no seu bojo: a escassez de água e tantos outros serviços bã
sicos, sendo desnecessário citar a insegurança e o temor daquela população, 

A Capital do Estado padeceria mais do que qualquer município as 
agrúras da falta de energia. Com. 416.906 habitantes privados de todos os 
equipamentos urbanos - inclusive com sua rede de hospitais praticamente 
paralizada - Natal atravessou dias de tensão e pavor. 

Mais grave ainda é a possibilidade não remota de repetir-se a tragédia 
com toda a sua gama de seqiielas constrangedoras e indesejáveis. 

O meu Estado recebe todo o seu suprimento de energia elétrica através 
de Campina Grande, na Paraíba, exceção feita a 40 municípios que- represen
tam três por cento do consumo total, supridos pelo sistema SAELPA. Fica 
assim, o Rio Grande do Norte sujeito aos efeitOs de calamidades como a últi
ma, e sem soluções alternativas ao seu alcance. 

Lamentável é constatar quanto sofrimento poderia ter sido poupado 
para a população norte-riógrandense- pelo menos no tocante ao colapso.de 
energia elétrica, geradora de quantos outros problemas- se construída fora, 
dentro dos cronogramas originais, a subestação abaixadora da Companhia 
Hidrelétrica do São Francisco, na cidade de Mossoró, como havia sido pre
visto, origirialmente. 

Este projeto visa trazer suprimento de energia elétrica, por intermédio da 
cidade de Russas, no Estado do Ceará, Implantando uma subestação abaixa
dora de 230/69 KV, cuja inauguração deveria ocorrer no mês de outubro do 
jâ agora longínquo anq de 1979. Assim não aconteceu, sendo a sua conclusão 
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adiada para o ano seguinte, c, depois postergada para o mês de outubro do 
corrente ano. 

O adiamento definitivo viria com os cortes sofridos nos orçamentos das 
estatais que operam no Nordeste Brasileiro - repito Nordeste, pois as suas 
similares de outras regiões receberam acr6scimos- c, neste momento, o pro
jeto não acalenta qualquer perspectiva de prazo para a sua implementação. 

e. do meu conhecimento estar a CJ:iESF com todos os equipamentos, ne
cessários à construção da referida subestação, comprados e estocados em seus 
pátios. 

Se usados, de imediato, para a sua destinação, eles evitariam futuras ca
tâstrofes. 

Se alocados recursos para as obras de engenharia civil e montegem 
e1etro-mecânica, a subestação abaixadora poderia, com certeza, estar con~ 
cluída ainda este ano, visto a companhia distribuidora de energia· já contar 
com todos os ~uipamentos imprescindíveis à obra. 

Devo esclárecer que a linha transmissora vinda de Russas até Mossoró 
estâ completamente concluída e, efetivamente, tornou possível- embora de 
maneira precária - minimizar os prejuízos, suprindo a cidade de Mossoró, 
durante certo tempo, da crise vivida pelo Rio Grande do Norte. 

· Concluída a construção da subestação abaixadora de Mossoró, seria 
possível e de imediato, prover grande parte do Estado pelo novo sistema, in
clusive, transferir para o sistema CHESF aos 40 municípios oestanos, hoje 
servidos de maneira extremamente precária. 

Para complementação, torna~se nec'essãrio dotar todo o Estado de uma 
segunda linha de suprimento, alocando competentes recursos que permitam o 
início e conclusão das linhas transmissoras Mossoró- Aço em 230 KV, per
mitindo, desta maneira, contar todo o território do Estado de duas alternati
vas de suprimento de energia elétrica. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Entendo serem necessárias uma gama de providências muito vasta para 

recuperar a economia do Rio Grande do Norte dos efeitos das enchentes. En
tretanto, devo esclarecer que, neste pronunciamento, limitar-me-ei a solicitar 
do Governo Federal, através dos seus órgãos competentes, duas delas, neces
sárias e inadiáveis, por não permitirem delonga na suas consecussões, como 
está sobejamente provado na apresentação deste relato-testemunho. 

Pretendo visitar o meu Estado o mais breve possível, para avaliação pre
cisa da conjuntura. 

Ao retornar, colocarei perante à Casa outras reivindicações que certa· 
mente são necessárias. 

Assim, lanço um can-dente apelo ao Governo Federal, através dos Mínis
térios do Interior e Minas e Energia, para a solução dos dois problemas mais 
urgentes: 

1 - Apelo ao Sr. Ministro do Interior, Mário David Andreazza, para 
que sej~m tomadas medidas urgentes para a reconstrução da cidade de Santa 
Cruz, com recursos em moldes compatíveis com a realidade do poder aquisiw 
tivo daquela população que teve grande parte dos seus lares destruídos. 

Sua Ex• visitou o meu Estado e a região mais danificada, constatando a 
extensão dos prejuízos. Certamente, depois de testemunhar a devastação 
ocorrida, tomará as medidas cabíveis e aqui solicitadas. 

2- Apelo para S. Ex• o Ministro das Minas e Energia, Dr. Cesar Cais, 
para que sejam alocados, imediatamente, recursos para a construçãO da su-

bestação abaixadora da Cf:IESF, em Mossoró, trazendo suprimento de ener
gia da cidade de Russas. no Cearã, bem como o início da construção da linha 
transmissora Mossoró - Açu, possibilitando , ao meu Estado condições de 
possuir alternativas, recebendo suprimento de energia elétrica através de 
Campina Grande e Russas. Estas providências evitarão que se repitam os 
dramâticos instantes vividos pelo Rio Grande do Norte e suas trágicas conse
qUências. 

Sr. Presidente t; Srs. Senadores: 

fi~ consignado o meu apelo para a realizã.ção destas duas obras tão im
portantes no momento atual do Rio Grande do Norte. 

Conclamo a todos, principalmente o Poder Público, para uma tomada 
de posição frente à grave problemática norte-riograndense, e. entendendo-a, 
ajudar o meu Estado na superação de tão gravê momento da sua históri3. 
Obrigado! {Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)~- Nada mais havendo que tra· 
tar, vou encerrar a presente sessão, designando, para a sessão extraordinária 
das 18 horas e 30 minutos, a realizar-se hoje, a seguinte. 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Finanças sobre a 
Mensagem n• 30, de 1981 (n• 45/81, na origem), de 24 dcfevereiro do corren· 
te ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do doutor Vida! da Fontoura para exercer o cargo de Mi .. 
nistro do Tribunal de Contas da União, na vaga decorrente da aposentadoria 
do Ministro Gilberto Monteiro Pessôa. 

2 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Finanças sobre a 
Mensagem n• 32, de 1981 (n• 52/81, na origem), de 9 de março do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submente à deliberação do 
Senado a escolha do doutor João Nogueira de Rezende para exercer o cargo 
de Minisro do Tribunal de Contas da União, na vaga decorrente da aposenta~ 
doria do Ministro Mauro Renault Leite. 

3 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre a Mensagem n• 36, de 1981 (n' 69/81, na origem), de 16 de 
março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do doutor Antônio Carlos de Scixas Telles 
para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga de
corrente da aposentadoria do Ministro Lima Torres. 

4 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exte
riores sobre a Mensagem n' 39, de 1981 (n• 79/81, na origem). de 25 de 
março'do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Antônio Corrêa do Lago, Mi· 
nistro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Estado da Cidade do Vaticano. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Estâ encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.) 

ATA DA 35~ SESSÃO, EM 9 DE ABRIL DE 1981 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura 

- EXTRAORDINARIA-

PRESIDtNCIA DO SR. JARBAS PASSARINHO 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Laélia de Alcântara- Evandro Carreira- Raimundo Parente- Aloy
,sio Chaves- Jarbas Passarinho- Alexandre Co.sta- Luiz Fernando Freire 
-Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto
José Lins - Mauro Benevides- Dinarte Mariz·- Martins Filho - Cunha 
Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Marcos 
Freire- Nilo Coelho - Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Gilvan Ro
cha- Lourival Baptista- Passos l'ôrto- Jutahy Magalhães- Llilz Viana 
-João Calmon- Amaral Pe1xoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro
Roberto Satur1,1ino -Itamar Franco- Tancredo Neves -Amaral Furlan 

- Franco Montoro - Orestes Quércia - Benedito Ferreira - Henrique 
Santillo - Uizaro Barboza- Benedito Canelas- Gastão MUller- Vicente 
Vuolo- José Fragelli- Mendes Canale- Saldanha Derzi- Affonso Ca· 
margo - José Richa- Leite Chaves - Evelâsio Vieira- Dejandir Dalpas· 
quale - Lenoir Vargas - Pedro Simon - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de S5Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

-Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do Expediente. 
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E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES NoS 106 E 107, DE 1981 

PARECER No 106, DE 1981 

Da Comissão de Finanças, sobre o Oficio "S" - n' 40, de 1980 
(n'~ 153/80- na origem), do Senhor Governador do Estado do Rio 
Grande do Norte, solicitando autorização do Senado Federal para 
contratar empréstimo~externo,-no valor de USS 20,000,000.00 (vinte 
milhões de dólares norte-americanos), destinado a }inanciar Progra
mas de Empreendimentos Industriais, Agroindústria, Infra-Estrutura 
e Promoção Social. 

Relator: Senador Martins Filho 
Na forma do disposto no art. 42, item IV, da Constituição, o -Seilhor Go

vernador do Estado do Rio Grande do Norte solicita ao Senado Federal, a 
necessãria autorização, para que possa aquele Estado contratar uma ope
ração de empréstimo externo no valor de USS 20,000,00.00 (vinte milhões de 
dólares norte-americano), destinado ao financiamento de projetas da mais 
alta significação para a economia do Estado, como sejam, Empreendimentos 
Industriais, Agrõindústria, Infra-Estrutura e Promoção Social. 

2. O Governo do Estado pretende aplicar USI 60,0 milhões em 3 
exercícios consecutivos, em parcelas de US$ 20,0 milhões. 

3. Os programas e as respectivas· parcelas, são as seguintes: 
3.1 Empreendimentos Industriais = USS 2,200 milhões 
3.2 Agroindústria = US$ 0,8 milhão 
3.3 Infra-estrutura = US$ 50,5 milhões 
3.4 Promoção Social = USI 6,5 milhões 

Total = USS 60,0 milhões 

4. Para atender as disposições do Regimento Interno e da legislação 
pertinente, foram anexados ao processado os seguintes documentos: 

a) Cópia da Lei Estadual n• 4.820, de 28 de junho de 1980, autorizando 
o Estado a contratar uma operação de crédito externo até o valor de US$ 60,0 
milhões em três exercícios; 

b) Aviso n9 984, de 4 de novembro de 1980, da Secretaria de Planejamen
to da Presidência da República, reconhecendo o carâter prioritário da ope
ração, bem como a capacidade de pagamento do Estado; 

c) Exposição de Motivos n' 245, de 12 de novembro de 1980, do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente da 
República, propondo o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os fins 
do art. 42, item IV, da Constituição e, 

d) Ofício (FIRCE-CREDE-80/199) do Departamento de Fiscalização e 
Registro de Capitais Estrangeiros, credenciando a operação em pauta, con
forme atribuições conferidas pelo Dec. ·n9 65.071, de 27.8.69 e pelo :Oec. n'>~ 
84.128, de 29.10..79. - · 

5. O exame das condições creditícias da operação serâ efetuado pelo 
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos 
termos do art. 1~', inciso II do Dec. n9 74.157, de 6 de junho de 1974, assim que 
apresentada a respectiva minuta de contrato com o grupo financiador. 

6. No caso, foram cumpridas as exigências do art. 403, alíneas a, b, e c, 
na forma do art. 108, item VI, ambos do Regimento Interno, o que nos per
mite opinar favoravelmente à solicifação, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 20, DE 1981. 

Autoriza o Governo do Esttido do Rio Grande do Norte a realizar 
operação de empréstimo externo; no valor de USS 20,000,000.00 (vinte 
milhões de dólares), destinado a financitir Programas de Empreendi
mentos Industriais, Agroindústria, Infra-Estrutura e Promoção Social. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo l'i'- É o Governo do Estado do Rio Grande do Norte autoriza

do, a realizar com garantia da União, uma operação de empréstimo externo 
no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos) 
ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a 
ser indicado sob a odeotação do Ministério da Fazenda e do Banco Central 
do Brasil, destinado a financiar Programas de Empreendimentos Industriais, 
Agroindrústria, Infra~Estrutura e Promoção Social, naquele Estado. 

Artigo 2'i'- A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder 
Executivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação a 
ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Cen
tral do Brasil, nos termos do art. }'i' item II, do Decreto n9 74.157, de 6 de ju
nho de 1974, o.bedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da 

execuçãó da política econômico-financeira do Governo Federal e, ainda o 
disposto na Lei Estadual no 4.820, de 28 de junho de 1980. 

Artigo 39 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 9 de abril de 1980.- Franco Montoro- Presidente 

---A..fartins Filho, Relator- Bernardino Viana- José Fragel/i- Mauro Be-
ne~·ides - José Richa - Affonso Camargo, com restrições. - -Almir Pinto -
Roberto Saturnino. 

PARECER N• 107, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Reso
lução nP 20, de 1980, da Comissão de Finanças, que "autoriza o Gover
no do Estado do Rio Grande do Norte a realizar operação de emprésti
mo ...externo no ,·alor de USJ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares) 
destinado a financiar Programas de Empreendimentos Industriais, 
Agroindústria, Infra-Estrutura e Promoção Social. 

Relator: Senador Martins Filho 
De autoria da Comissão de Finanças, o presente projeto de resolução, na 

forma do que estabelece o seu artigo 19, autoriza o Governo- do Estado do 
Rio Grande do Norte a realizar, com a garantia da União, uma operação de 
empréstimo externo no valor deUS$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares 
norte-americanos) ciu o equivalente em outras moedas, de principal, junto a 
grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e 
do Banco Central do Brasil, destinado a financiar Programas ..: Empreendi
mentos Industriais, Agro-Indústria, Infra-Estrutura e Promo~~·.o Social, na
quele Estado. 

2. O artigo 29 diz que "a operação realizar-se-ã nos termos aprovados 
pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da 
operação a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o 
Banco Central do Brasil, nos termos do art. 19 item II, do Decreto n9 74.157, 
de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarrega
dos da execução da política econõmico-tinanceira do Governo Federal, e, 
ainda, o disposto na Lei Estadual no 4.820, de 28 de junho de 1980". 

3. Encontram-se no processado, os seguintes documentos, todos minu
ciosamente examinados pela Comissão de Finanças, a saber: 

a) Cópia da Lei Estadual no 4.820, de 28 de junho de 1980, autorizando 
o Estado a contratar uma operação de crédito externo até o valor deUS$ 60,0 
milhões em três exercícios; 

h) Aviso n9 984, de4 de novembro de 1980, da Secretaria de Planejamen
to da Presidência da República, reconhecendo o carâter prioritârio da ope
ração, bem como a capacidade de pagamento do Estado; 

------cy-Cxpo-si~ão-deMottvos-n-y-24$-âe t2 de-novembro-d€:-198ô~ do Senh"or 
Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente da 
República, propondo o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os fins 
do arL 42, item IV, da Constituição; e 

d) Ofício (FIRCE-CREDE-80(199) do Departamento de Fiscalização e 
Registro de Capitais Estrangeiros, credenciando a operação em pauta, con
forme atribuições conferidas pelo Dec. no 65.071, de 27.8.69 e pelo Dec. no 
84.128, de 29.10.79. 

4. Do exame do processado, verifica-se que foram obedecidas as exi
gências e trâmites legais estabelecidos pelo pelo Decreto n9 74.157, de 6 de ju
nho de 1974, para pedidos de exame para contratação de empréstimo, ope
rações de créditos ou acordos externos, de interesse dos Estados, do Distrílo 
Federal e dos Municípios, para fins da manifestação do Poder Executivo Fe
deral, de que trata o art. 42, item IV, uin fine", da Constituição. 

5. Como se verifica do exposto, a matêria foi examinada pela Comissão 
de Finanças, que, após cumpridas todas as exigências regimentais, opinou 
pela aprovação da solicitação do Governo do Estado do Rio Grande do Nor
te, nos termos do projeto de resolução que apresentou. 

6. No que compete .a esta Comissão examinar - aspecto jurídico
constitucional - nada há que possa ser oposto, podendo o projeto ter trami
tação normal. 

Sala _d_as Comissões, 9 de abril de 1981. - Aderbal Jurema, Presidente, 
em exercício- Martins Filho, Relator- Bernardino Viana- Murilo Badaró 
-Leite Chaves- João Calmon- Orestes Quércia- Lenoir ; ~argas- Almir 
Pinto. 
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PARECERES N•s 108, 109 E 110, DE 1981 
PARECER N• 108, DE 1981 

Da Comissao de Finanças. Sobre o Ojlcio us" nP 12, de 1981 (nP 
526/81, na origem), do Senhor Prefeito do Municipjo de São Caetano 
do Sul, .solicitando autorizaç4o do Senado Federal para contratar em
préstimo externo, no valor de US$ 20,0 (vinte milhões de dólares), des
tinados a financiar o Programa de Investimentos Urbanos daquele 
Municlpio. 

Relator: Senador Roberto Saturnino 
Na forma do disposto no art. 42, item IV, da Constituição, o Senhor Pre

feito Municipal de São Caetano do Sul soliciia·ao SCnado Federal, a neces
sária autorização para- que ·possa aquele Munidpio contratar uma operação 
de empréstimo externo,. no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de 
dólares norte-americanos) de principal, com a garantia da União. 

O Oficio do Senhor Prefeito de São Caetano do Sul esclarece que "os re
cursos oriundos da referida operação destinar-se-ão ao Programa de Investi
mentos Urbanos daquele Município. 

Anexo ao Oficio do Chefe do Executivo Municipal de São Caetano do 
Sul, acham-se, além dos documentos indispensáveis para apreciação de pedi
dos da espécie, os seguintes elementos: 

A) cópia dos demonstrativos da capacidade de endividamento do Mu
nicípio em 31-3-81; 

B) projetas de viabilidade técnica e econômico-financeira dos investi-
mentos, contendo: 

a) justificativa dos investimentos; 
b) programa e plano de investimentos; 
c) cronogramas de dezembro/80; 
d) planos de amortização; 
e) cronogramas de retorno dos investimentos e 
f) comparativos de viabilidade dos investimentos. 
Os recursos destinam-se, basicamente, para a construção de um terminal 

urbano e rodoviário de passageiros, naquele Município, considerado investi
mento prioritário, "dadas as condições e ritmo de desenvolvimento desse nú· 
cleo urbano que, dentro da Região Metropolitana de São Paulo, é o de maior 
densidade demográfica''. 

A Prefeitura Municipal, Com o objetivo de s.olucionar o problema, reser
vou uma área, situada junto à estação rodoviária local, para a construção do 
terminal, permitindo, assim, a integração do transporte urbano e rodoviário 
com o ferroviário, e ao mesmo tempo, incentivando a transferência do trans
porte individual para o coletivo, por meio da- Construção de um estaciona
mento para veículos particulares. 

O mesmo documento acrescenta que .. o elemeiito básico que-levou ao es
tabelecimento de um programa municipal visando a implantação de um ter
minal urbano e rodoviário de passageiros em São Caetano do Sul foi a si
tuação de desenvolvimento em que se encontra o Município, em termos 
sócio-econômicos. que não encontra respaldo na organização atual do siste
ma de transportes coletivos, por ônibus". 

Assim, existem e circulam no Município de São Caetano do Sul, 35 li
nhas de ônibus, de diversas características. Deste valor, 25 linhas têm seus 
pontos terminais localizados em locais imprópriOs, junto à área central da ci
dade, com 3.670 viagens/dia realizadas pelas 35 linhas de ônibus, com 
109.000 passageiros/dia embarcados ou desembarcados na área central de 
São Caetano do Sul. 

Há a acrescentar que o índice diário de passageiros na área central de 
São Caetano do Sul e- bastante relevante, pois temos: 40% de passageiros ur
banos; 30% de passageiros interurbanos e 30% de passageiros intermunici
pais. 

Consta do processado um específico estudo da ''projeçà_o de demandas" 
que justifica, plenamente, a execução por parte do Poder Executivo Munici
pal, do projeto do Terminal Urbano e Rodoviário de Passageiros. 

Paralelamente ao projeto em pauta, estão previstas, dentro dos recursos 
orçamentários, obras em vários trechos urbanos compreendendo, dependen
do das necessidades, serviços de pavimentação, repavimentação e recapea
mento. 

Para atender as disposições do Regimento Interno e da legislação perti
nente, foram anexados ao processado os seguintes documentos: 

a) cópia da Lei Munícipal n' 2.624, de II de julho de 1980, autorizando o 
Município a Contratar uma operação de crédito externo até a importância de 
US$ 20,0 milhões; 

b) Aviso n' 186, de 11 de março de 1981 da SEPLAN, reconhecendo oca
ráter prioritário da operação para fins de outorga da garantia da União; 

c) Exposição de Motivos nll' 063, de 2 de abril de 1981, do Senhor Minis
tro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente da Re-

públiCa, propondo o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os fins do 
art. 42, item IV. da Constituição; 

d) oficio (BACEN-FIRCE n• 81/059) do Departamento de Fiscalização 
e Registro de Capitais Estrangeiros, credenciando a operação em pauta, con
forme atribuições conferidas pelo Dec. n• 65.071, de 27-8-69 e pelo Dec. n' 
84.128, de 29-10-79; 

e) comportamento da dívida municipal (Interna e Externa- posição em 
31-3-81). 

O exame das condições creditícias da operação serã efetuado pelo Minis
tério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos 
do art. 1•, inciso II do Dec. n'74.157, de 6 de junho de 1974, assim que apre
sentada a respectiva minuta de contrato com o grupo financiador. 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 21, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Munfciptil de São Caetano do Sul (SP) a 
realizar operação de empréstimo externo, no valor de USI 
20,000,000.00 (vinte mflhões de dólares norte-americanos), destinado 
a financiar o Programa de Investimentos Urbanos. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 É a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, Estado de São 

Paulo, autorizada a realizar, com a garantia da União, uma operação de em
préstimo externo no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares 
norte-americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a 
grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e 
do Banco Central do Brasil, destinado a financiai o Programa de Investimen
tos Urbanos daquele MunicípfO. 

Art. 211 A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Exe
cutivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação a ser 
efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do 
Brasil, nos termos do art. 111, item II, do Decreto nll74.l57, 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 Municipal no 2.624, de 11 de julho de 1980. 

Art. 3~' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 9 de abril. de 198 I.- Franco Montoro, Presidente

Roberto Saturnino, Relator - José Fragel/i, vencido - Martins Filho -
Mauro Benevides - Bernardino Viana - José Richa - Alfonso C amargo, 
vencido - A lmir Pinto. 

PARECERES No 109 E 110, DE 1981 

Sobre o Projeto de Resoluçaõ n? 21, de 1981, da Comissão de Fi
nanças, que "autoriza a Prtifeitura Municipal de São Caetano do Sul a 
realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 
20.000.000,00 (vinte milhões de dólares norte-americanos) destinado a 
financiar o Programa de Investimentos Urbanos,-•. 

PARECER N• 109, DE 1981 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Orestes Quércia 
Apresentado pela Comissão de Finanças, o projeto de resolução, na for

ma do seu art. IIli, autoriza a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, Es
tado de São Paulo, "a realizar, com a garantia da União, uma operação de 
empréstimo externo no valor de USS 20.000.000,00 (vinte milhões de dólares 
norte-americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a 
grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e 
do Banco Central do Brasil, deStinado a financi3.r o Programa de Investimen
tos Urbanos daquele Município". 

2. O artigo 29 do projeto , ora sob exame, diz que "a operação de finan
ciamento realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, 
inclusive o exame das condições crítícias da operação a ser efetuado pelo Mi
nistério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos ter
mos do art. i', item II, do Decreto n• 74.157, de06 de junho de 1974, obedeci
das as demais exígências dos órgãos encarregados da execução da política 
econômico-finãn-ceira do Governo Federal e, ainda, o disposto na Lei Muni
cipal n• 2.624, de II de julho de 1980". 

3. Encontram-se no processado, além dos documentos acima referidos, 
mais os seguintes, todos minuciosamente examinados Pela Comissão de Fi
nanças:--

a) cópia da Lei Municipal n9 2.624, de I I de julho de 1980, autorizando o 
Município a contratar uma operação de crêdito externo atê a importância de 
US$ 20,0 milhões; 
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h) Aviso n• 186, de II de março de 1981 da SEPLAN, reconhecendo o 
carãter prioritário da operação para fins de outorga de garantia da União; 

c) Exposição de Motivos n' 063 de 2 de abril de 198 I, do Senhor Minis
tro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente da Repú
bica, propondo o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os fins do 
art. 42, item IV, da Constituição; 

d) Oficio (BACEN-FIRCE n• 81/059) do Departamento de Fiscalização 
e Registro de Capitais_Estrangeiros, credenciando a operação em pauta, con
forme atribuições conferidas pelo Dec. n9 65.071, de 27-08-69 e pelo Dec. n,.. 
84.128, de 29-10-79; e, 

e) Corilpotfamento da dívida municipal (Interna e Externa - posição 
em 31-3-81). 

4. Corito se verifica, do exposto, a matéria foi detalhadamente examina
da pela Comissão de Finanças, que, a:pós cumpridas todas exigências regi
mentais, opinou pela aprovação da solicitação da Prefeitura Municipal de 
São Caetano do Sul, nos termos do projeto de resolução que apresentou. 

5. No que compete a esta Com-issão examinar - aspecto jurfdico
constitucionãl- nada há que possa ser opostO, podendo o projeto ter trami
tação normal. 

Sala das Comissões, 9 de abril de 1981.- Aderba/ Jurema. Presidente em 
exercício; Orestes Quércia, Relator-- Murilo Badaró- Leite Chaves- Ber
nardino Viana -João Ca/mon - Martins Filho - Lenoir Vargas- Almir 
Pinto. 

PARECER N• 110, DE 1981 

Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Orestes Quércia 
Vem ao exame desta Comissão, Projeto de Resolução da Comissão de 

Finanças do Senado Federal, como conclusão do seu parecer sobre o Ofício 
.. S" n~' 12, de 1981, do Sr. Prefeito de São Caetano do Sul, que, pelo seu artigo 
19, autoriza a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, Estado de São 
Paulo, .. a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo 
externo no valor de USS 20.000.000,00 (vinte milhões de dólares norte~ 
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo 
financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do 
Banco Central do Brasil, destinado a financiar o Programa de Investimentos 
Urbanos daquele Município". 

2. A proposição-mereceu da Comissão de Constituição e Justiça o enca
minhamento favorável, no que diz respeito aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

3. A Comissão de Finanças, na forma regimental, examínou os aspectos 
formais prévios, reqUeridos pela legislação pertinente, para a concretizaÇão 
do empréstimo, tendo sido satisfeitas todas as sUaS- exigências. 

4. A operação envolve interesse direto de Município, razão porque a ma
téria veio ao exame deste órgão têcnico, e, tendo em vista a Resolução n9 132, 
de 1979, que criou a Comissão de Municípios, cabe a esta Comissão opinar 
sobre proposições pertinentes, entre outras de "operações de crédito, inter
nas, e externas, de qualquer natureza, em que um ou mais Municípios sejam 
parte interessada". (Art. 21', Item IV). 

5. Ante o exposto, cumprido o disposto no Regimento Interno, opina
mos pela aprovação do presente Projeto de Resolução. 

Sala das Comissões, 9 de abril de 1981. -Agenor Maria, Presidente em 
exercício; Orestes Quércia, Relator - Almir Pinto - Raimundo Parente
Aderbal Jurema- Murilo Badaró- Lenoir Vargas- Benedito Ferreira
José Richa. 

PARECER N• 111, DE 1981. 

Da Comissão de Constituição e Justiça, Sobre o Profoto tle Reso
lução n? 14, de 1981, que t'dá nova redação ao artigo 484 do Regula
mento Administrativo do Senado Federal (Resolução nP 58, de 1972), 
alterando a Resolução n~' 57, de 1976". 

Relator: Senador Orestes Quércla 
O Projeto de Resolução, sob exame, altera a redação do artigo 484, caput, 

do Regulamento Administrativo do Senado Federal, na forma da Resolução 
nl' 57, de 1976, com o objetivo dç estabelecer que os Conselhos de Supervisão 
do Centro Gráfico (CEGRAF) e do Centro de Informática e Processamento 
de Dados (PRODASEN), serão doravante presididos por um membro da Co
missão Diretora, por ela indicado, e não mais obrigatoriamente· pelo 1~'
Secretãrio, conforme estabelece a norma vigente. 

A medida, em síntese, retorna o problema à situação anterior ao atual 
texto do artigo 484 do Regulamento Administrativo, isto é, comete qualquer 
um dos membros da Comissão Diretora a Presidência daqueles órgãos, a 
cada gestão administrativa. 

Na justificação do Projeto, assinala o Ex9 Sr. Presidente do Senado Fe
deral, que o acúmulo e ampliação das atribuições do Primeiro-Secretário 
cresceram tanto através dos anos, que o desempenho dessas incumbências "e
xige do titular enorme sacrifício, sendo quase impossível desincumbir-se de 
todas". ao mesmo tempo em que ••as demais Secretarias estão esvaziadas, fi
cando os titulares das demais funções sem outra atribuição senão a de substi
tuir o Primeiro·Secretário em- seus impedimentos". 

Verifica-se, portanto, que o Projeto visa a corrigir parcialmente essa si
tuação, fazendo retornar a indicação do Presidente dos Conselhos de Super
visão do CEGRAF e do PRODASEN às normas anteriores. 

Diante do expostO e como ineXisteni óbices à constitucionalidade ejuri
dicidade, nosso Parecer é, inClusive no mérito, pela aprovação do presente 
projeto. 

Sala das Comissões, 8 de abril de 1981. - Aloysio Chaves. Presidente
Orestes Quercia, Relator - Hugo Ramos- Aderbal Jurema- Murilo Bada~ 
ró- Almir Pinto- Raimundo Parente- Lenoir Vargas- Bernardino Viana 
- Franco Montoro. -

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

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. }9-Secretârio. 
São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 59, DE 1981 

uAitera a redação de dispositivos do art. 7?, da Lei nfl605, de 5 de 
janeiro de 1949." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 As alíneas .. a", "b" e "c" docaputdoart. ?~',da Leinl'605, de5 

de janeiro de 1949~ passam a viger com a seguinte redação . 

"Art. 7• 

a) para os que trabalhBm por dia, semana, quinzena ou mês, 
à de um dia de serviço, computadas as horas suplementares; 

b) para os que trabalham por hora, à de sua jornada normal 
de trabalho, incluídas as horas complementares; 

c) para os que trabalham por tarefa ou peça, o equivalente ao 
salário correspondente às tarefas ou peças feitas durante a semana, 
no horário normal de trabalho e horas suplementares, dividido pe
los dias de serviço efetivamente prestados ao empregador;" 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3~? Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

De acordo com as prescrições contidas no art. 71', da Lei n' 605, de 5 de 
janeirO -de 1949, não são computadas para fins de cálculo da remuneração do 
repouso semanal as horas de trabalho suplementares. 

Tal exclusão, a nosso ver, era justificável ao tempo em que foi elaborado 
o referido diploma leg3.l, nos idos de janeiro de 1949, quando ainda era inci
piente o processo de industrialização brasileiro. 

Todavia, em nosso tempo, não mais é admissível a exclusão das horas~ 
extras da aludida remuneração, pois a crescente industrialização do País tor
nou comum a prorrogação da jornada normal de trabalho. 

Aliás, reconhecendo tal situação de fato, o E. Tribunal Superior do Tra· 
balho, atravês do PrCjulgado n' 52, determinou que no cálculo do repouso se
manal remunerado sejam incluídas as horas suplementares de trabalho. 

Em assim sendo, é nosso objetivo exclusivamente incluir, no diploma le
gal próprio, a sábia decisão cónsagrada pela Justiça do Trabalho. 

Sala das Sessões, 9 de abril de 1981. - Orestes Quérc/a. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 605 - DE 5 DE JANEIRO DE 1949 

Dispõe sobre o repouso sema!Ull remunerado e o pagamento de 
salário nos dias feridados civis_ e religiosos. 

Art. 79 A remuneração do repouso semanal corresponderá: 
a) para os que trabalham por dia, semana, quinzena ou mês, à de um 

dia de serviço, não computadas as horas suplementares; 
h) para os que trabalham por hora, à de sua jornada normal de traba

lho, excluídas as horas complementares; 
<:) para os que trabalham por tarefa ou peça, o equivalente ao saltirio 

correspondente às tarefas ou peças feitas durante a semana, no horário nor· 
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mal de trabalho, divido pelos dias de serviço efctivamentc prestados ao em
pregador. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 60, DE 1981 
Suspende em relaçao aos desempregados a exigibilidade dos cré

ditos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitaçllo, I dá outras pro
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Todo assalariado que preencha os requisitos desta lei poderá re

querer a suspensão do pagamento das importâncias devidas aos agentes do 
Sistema Financeiro da Habitação quando estiverem estas vinculadas à aqui
sição de casa própria. 

Art. 29 Fazem jus ao beneficio: 
a) o empregado demitido sem justa cÇJ.usa; 
b) o empregado demitido por culpa recíproca; 
c) o empregado que tenha sua jornada de trabalhos reduzida, na forma 

do disposto na Lei n' 4.923, de 29 de dezembro de 1965; 
d) o empregado de empresa que tenha cessado temporária ou definitiva

mente suas atividades, seja qual for a causa; 
e) o empregado que se encontre em gozo de auxílio-doença na forma da 

legislação previdenciária. 

Art. 3~- A suspensão da exigibilidade do crédito só vigorará enquanto o 
assalariado permanecer desempregado ou numa d~ condições previstas nas 
alíneas c e d do artigo precedente e não dispuser de outra fonte de recurso ca
paz de prover a subsistência. 

Parágrafo único. Será motivo de cancelamento do beneficio recusar o 
desempregado oferta de emprego feita pelo órgão -próprio do Ministêrio do 
Trabalho, desde que este seja adequado à sua qualificação profissional e res
pectivo nível de ven_çimento. 

Art. 4'1 O assalariado que desejar suspender o pagamento das pres
tações comunicarâ o fato, por escrito, ao agente financeiro credor acompa
nhado dos seguintes documentos; 

a) cópia da carteira de trabalho em se tratando das hipóteses previstas 
nas alíneas a, h, e d do artigo 29; 

b) cópia da carteira de trabalho e do aco.rdo coletivo ou decisão judicial 
em se tratando da hipótese prevista na alínea c do artigo 2'1; 

c) cópia da carteira de trabalho e do atestado médico fornecido pela au~ 
toridade previdenciâria na hipótese da alínea d do artigo 2"'; 

d) prova de haver comunicado o fato a Delegacia Regional do Trabalho 
em se tratando das hipóteses previstas nas alíneas a, b e d do artigo 29; 

e) cópia da última declaração de rendimentos e bens, quando estiver 
obrigado a prestâ-la. 

§ 19 Não sendo possível obter os documentos á que se refere este artigo, 
poderão os mesmos ser substituídos por declaração do interessado que se 
comprometerá a apresentá-los no prazo de 3 (três) meses, salvo motivo de 
força maior. 

§ 29 Reputar-se-á suspensa a exibilidade do crédito com a simples co
municação do fato ao agente financeiro. 

Art. 59 O assalariado que tenha sido demitido numa das condições pre
vistas nas letras a. b e d do artigo 29, com_unicarã o fató, nas 48 (quar~nta e oi
to) horas seguintes, à Delegacia Regional do Trabalho que providenciará, 
através do órgão próprio, a readmissão em outro emprego adequado à quali
ficação profissional e -:h!Spectivo nível de vencimento. 

Art. ~9 Enquanto estiver suspensa a exibilidade do crédito não incidi
rão juros, correção monetária, multa ou qualquer outro gravame previsto em 
lei ou contrato. 

Art. 7'1 O assalariado comp.nicar_â i_m_edüttamente ao agente financeiro 
a ocorrência de hipótese que extingua a suspensão do pagamento das pres
tações na forma do previsto no artigo 39 

Art. 89 O ben_e_fíçio institui do por esta lei aplica-se igualmente às tarifas 
de água e luz devidas pelo adquirente do imóvel. 

Pàrãgrafo único. No que for aplicável, inCidirão, para este efeito, as 
normas da p·resente lei. 

Art. 99 Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 
15 (quinze) dias; 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11. São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Tem o poder público a precipua finalidade de velar pelo bem comum e, 
num País como o nosso, tristemente subdesenvolvido c pobre, isto significa 
envidar, pri<?ritariamente, esforços no sentido de minorar a penúria dos me-a 
nos favorecidos. Entre nós·, entretanto, dá-se justamente o contrário. Os par
cos recursos disponíveis são, com absoluta precedência sobre todo o resto, 
encaminhados para o atendimento das carências e necessidades dos mais 
abastados. Dispõe o Governo de um ágil instrumento legislativo denominado 
'"decreto-lei" que jamais foi posto a serviço dos interesses da grande maioria 
da população brasileira. As medidas tomadas no campo financeiro e econô-· 
mico são invariavelmente voltadas para o atendimento das pretensões empre
sariais, olvidando-se que toda a riqueza afinal gerada tem por motor a força 
de trabalho. Quando a e_conomia se encontra çm fase de expansão, propaga
se a necessidade de capitalizar a fim de promover o desenvolvimento nacio
nal, permanecendo o trabalhador a pacientemente aguardar o "crescimento 
do bolo" para poder auferir as vantagens a que legitimamente tem direito. Ao 
contrário, quando a economia entra cm fase recessiva apregoa-se, antes de tu
do, a necessidade de restringir os beneficias sociais e as conquistas alcançadas 
por serem elas supostamente fontes urealimentadoras da inflação". Ao que 
tudo indica o Brasil vive uma experiência económica sul generis pois não se vê 
nenhuma perspectiva, dentro do atual processo, de vir o trabalhador a parti~ 
cipar plenamente da fruição da riqueza por ele gerada. 

Na verdade, toda a marcha dos acontecimentos nos últimos anos vem 
sendo conduzida exclusivamente a partir dos gabinetes executivos c segundo 
o respectivo enfoque. Tolheu-se ao Parlamento, talvez por ser o Poder que 
mais diretamente se encontra ligado ao povo e por conseguinte melhor capta 
seus reclamos-prem-entes, a.possibilidade de tornar qualquer iniciativa em ma
téria financeira. 

A melhoria das condições de vida das grande massas exige não só o po
der de definir prioridades mas também, e sobretudo, a possibilidade de alocar 
recursos. Esta Casa yiu-se ao longo dos últimos tempos esvaziada de ambos. 

Passados tantos anos de concentração de poderes~ alienação do povo do 
processo decisório, chega-se a um estado social de verdadeira calamidade 
pública. Só na capital de meu Estado hã atualmente cerca de 90.000 desem
pregados. Que se diga ser normal existirem altas taxas de desemprego nas 
economias desenvolvidas é, se não admissível, pelo menos tolerável. Numa 
Nação como a nossa entretanto, que não assegura nenhum tipo de seguridade 
soci_al_ eficaz, torn11-se caótica uma tal ~ituação. Tudo isto passa a ser alar~ 
mante quando constatamos o agravamento da tendência recessiva na econo
mia brasileira. E é bom frisar que assim nos encontramos hoje sem que o 
povo tenha tido a menor parcela de responsabilidade porque as decisões não 
foram tomadas por seus representantes legítimos. 

A grande maioria da população foi induzida, instada, forçada mesmo a 
procurar resolver o respectivo problema de moradia através do Sistema Fi
nanceiro da Habitação. Mais uma vez, temos aqui exemplo da filosofia de go
verno errônea que vem imperando. Todo o mecanismo deste sistema vê o mu~ 
tuário como simples fonte de lucro para os agentes financeiros. Nenhuma 
preocupação de ordem social para com o indivíduo que, momentaneamente, 
e por culpa de outrem, se encontra impossibilitado de arcar com os ônus con
tratuais. A -Unicã. inedida legal "eficaz" criada foi a execução extrajudicial. 
Quem não paga pronta e pontualmente vê_ o fruto de seu trabalho de longos 
anos- ser leiloado pelo maior lance do dia. Não importa saber se a economia 
está em crise, se o _ _tra_balhadOi'-é apenas uma vítima-dos desmandos havidos, 
se as conseqUências de tal atitude serão a miséria, a fome, o desespero, a cri
niinalidade. 

Chegamos a um ponto onde se impõe fazer prevalecer o social sobre o 
económico. Que o capital aguarde a retomada da curva ascendente da econo
mia para auferir lucros e dividendos. O assalariado brasileiro é hoje um ho
mem à beira do desespero e as medidas governamentais não podem deixar de 
levar em conta esta dramática constatação- pois, caso contrário, estaremos a 
caminho de um colapso das instituições. 

AqUeles setores incapazes de se sentirem sensibilizados com o augustian
te dia a dia do trabalhador, desejo lembrar que a entrada maciça no mercado 
imobiliário das centenas de imóveis adquiridos através do SFH causará, ine-
vitavelmente, uma queda de preços com efeitos obviamente negativos tam
bém a classe abastada. 

A medida ora proposta tem carãter emergencial c assim deve ser analisa
da. Não mais podemos tardar as inúteis e estéreis discussões sobre as causas 
internas ou externas -da atUal crise. Encarando a realidade constatamos que 
no momento presente resta aos- responsáveis pelos destinos do Pafs apenas 
uma alternativa: subjulgar os interesses do capital às prementes necessidades 
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sociais. O projeto em pauta constitui uril pas-so neste sentido pois assegura ao 
trabalhador desempregado o direito de morar. 

Sala das Sessões, 9 de abril de 1981. - Itamar Franco. . 

(Às Coiizi.iSões de ConstitUição e Justiça, de Legislação Social, de 
Economia tFâe Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pa;sarinho) - Os projetas lidos serão 
publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 1 'i'-Secretário. 
São lidas as seguintes 

OF. GL-PMDB No 056(8! Brasllia, 09 de abril de 198L 

Senhor Presidente, _ 
Em virtude de encontrar-se licenciadO O S~~ador Jaison Barreto, dare

presentação do PMDB da Santa Catarina, indico para substituí-lo, na Comis
são de Legislação Social, e de MunicípiOs, o Senador Dejandir Dalpasquale. 

Os protestos de elevada estima e distinto apreço.- Marcos Freire, Líder 
do PMDB. 

OF. GL-PMDB No 057/81 Brasília, 09 de abril de 198L 
Senhor Presidente, 
Comunico a V. Ex• que, em virtude do licenciamento do Senador Adal

berto Sena, da represeiliaçãO do PMbs; do Acre, indico para substituí-lo nas 
Comissões de Educação e Cultura, do Distrito Federal e de Saúde, a Senado
ra Laélia de Alcântara. 

Os protestos de elevada estima e distinto apreço.- Marcos Freire, Líder 
do PMDB. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Na sessão ordinária de 3 
do corrente foi lido o Ofício S/ II, de Í98l, do Governador do Estado de 
Mato Grosso do Sul, solicitando autorização do Senado para realizar ope
ração de emprêstimo externo no valor de trinta milhões de dólares norte
americanos, para o fim que especifica. 

A matéria ficou aguardando, na Secretaria-Geral-da Mesa, a comple
mentação dos documentos necessários. 

Tendo a Presidência recebido os r~feridos documentos, despach~rá a 
matéria às Comissões de Finanças e de ConstitUição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item I: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Fi~ 
nanças sobre a Mensagem n'i' 30, de 1981 (n'i' 45/81, na origem}, de 
24 de fevereiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a escoJha do Doutor 
Vida! da Fontoura para exercer o cargo de Ministro _do Tribunal de 
Contas da União, na vaga dCcorrente da aposentadoria do Ministro 
Gilberto Monteiro Pessôa. 

Item 2: 

Discussão, em turftó único, do ParCcer da Comissão de Fi
nanças sobre a Mensagem no 32, de 1981 (no 52/81, na origem), de 9 
de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor João 
Nogueira de Rezende para exercer o cargo de Ministro do Tribunal 
de Contas da União, na vaga decorrente da aposentadoria do Mi~ 
nistro Mauro Renault Leite. 

Item 3: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça, sobre a Mensagem n' 36, de 1981 (no 69/81, na ori
gem), de 16 de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presiden
te da República submete à deliberação do Senado a escolha do Dou~ 
tor Antônio Carlos de Seixas Telles para exercer o cargo de Minis
tro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposenta
doria do Ministro Lima Torres. 

Item 4: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores sobre a Mensagem no 39, de 1981 (n° 79/81, na 
origem), de 25 de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete ~ delib~raçào do Senadç a escolha do 
Sr. Antônio Corrêa do Lago, MinistrO de Primeira Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto ao Estado da Cidade do Vaticano. 

As matérias constantes da pauta da presente sessão, nos termos da alínea 
h do art. 402 do Regimento Interno, deverão ser apreciadas em sessão secreta: 

Solicito aos Srs. Funcionários as providências necessárias, a fim de que 
seja respeitado o dispositivo regimental. 

(A sessão torna-se secreta às 18 e40 minutos e volta a ser pública às 19 
horas e 25 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Diante do atraso da sessão 
extraordinária do Senado, a sessão do Congresso Nacional foi adiada para as 
19 horas e 30 minutos. -

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando 
para a se.lsão ordinária de amanhã a seguinfe 

ORDEM DO DIA 

I 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 70, DE 1980 
(Em regime de urgência- art. 371, '"c", do Regimento Interno) 

ProjetO de Lei do Senado n'i' 70, de 1980, do Senador Humberto Lucena, 
que dispõe sobre coligação partidária, e dá outras providências, tendo pare
cer oral, da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e, no mérito, pela rejeição. 

2 

Votação, em turno ún,ico, do Projeto de Lei do Senado nQ 303, de 1979-
DF, que institui a taxa de limpeza pública no Distrito Federal, e dâ outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob nos 710 a 712 e 1.029a 1.031, de 1980, das Comissões: 

-de ColiiiftuiÇào e Justiça -i" pronunciamento: pela constitucionalida~ 
de ejuridicidade; 2P pronunciamento: (reexame solicitado em plenário), favo~ 
râvel, com emenda n'i' 3-CCJ, que apresenta; JP pronunciamento: (prestando 
esclarecimento solicitado pela Comissão do Distrito Federal); 

..:.... do Distrito Federal- J? pronunciamento: favorável, nos termos das 
Emendas de n~'s I e 2-DF, que apresenta, com voto vencido, em separado, do 
Senador Itamar Franco; 

2? pronunciamento: favorável ao projeto e à emenda da Comissão de 
COnstituição e Justiça; e 

-de Finanças, favorável ao Projeto e às emendas da Comissão do Dis
trito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e José Ri
cha. 

3 

Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade,, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n'i' 305, de 1977- Complementar, do Senador Itamar Franco, que dã nova 
redação aos parágrafos 29, 39, 49 e 59, e acrescenta parágrafos (antigos e no~ 
vos) à Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), 
tendo 

PARECERES, sob nos 222 e 1.233, de 1979, e 1.013, de !980, da Comis-
são_ 

-de Constituição e Justiça, JP pronunciamento- pela inconstitucionali
dade, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves, Cunha Lima, Hugo 
Ramos e Amaral Furlan; 

2" pronunciamento- (reexame solicitado em plenário), ratificando seu 
parecer anterior; e _ 

JP pronunciamento- (reexame solicitado em plenário), mantendo seus 
pareceres anteriores, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha 
Lima. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9172, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusãO de seu Parecer nQ 1.258, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estadq de Mato Grosso do Sul a elevar 
em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão setecentos e oitenta e cinco milhões seis.
centos e Vinte mil, cento e cinqUenta e sete cruzeiros e setenta e cinco centa~ 
vos) o montante: de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.259 e 1.260, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nQ 177, de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 1.273, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipa.l de Mossoró (RN) a elevar em 
Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze milhões, quatrocentos e sessenta e 
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quatro mil, seiscentos e cinqUenta e dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de RCsoluçâo n9 178, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conClusão de seu Parecer n9 1.277, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a elevar 
em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e três mil e 
seiscentos e quarenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob nos 1.278 e 1.279, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constituciorüi.lidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

7 

Votação·, em turno único, do Projeto de Resolução n9l79, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conClusão de seu Parecer n9 1.280, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a elevar 

"TI Cr$ 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o mon
Lante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.281 e 1.282, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9180, de 1980 (apre
sentado pela comissão de Economia como conclusãO de seu Parecei-Ji9 1.283, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a elevar em 
Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões: 
- de ConstituiÇão -e Justlça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 181, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.286, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arêas (RN) a elevar em Cr$ 
1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oíto mil e cem cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

10 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n9 182, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.289, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a ele
var em Cr$ 23.600.000,00 {Vinte e três milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões: 
-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

11 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 183, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia comO conClusão de seu Parecer n9 1.292, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos (GO) a elevar 
em CrS 895.100,00 (oitocentos e noventa e cinco mil e cem cruzeiros) o mon~ 
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

12 

Votação, em turnõ único, do Projeto de Resolução no 184, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como cOnclusão de seu Parecer n9 1.295, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré (GO) a elevar em CrS 
767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mii e setecentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, faVorável. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9l89, de 1980 (apre
sentado pela Comíssão de Economia Como conclusão de seu Parecer n91.310, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a elevar 
em Cr$ 2.909,300,00 (dois milhões, novece-ntos e nove mil e trezentos cruzei
ros ), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n• 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 194, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia coino conclusão de seu Parecer n9 1.325, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a elevar em 
Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e tre
zentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de MunicípioS, favoráVel. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 201, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.3.45, 
de 1980, com voto vencido, em separado, do Senador Lãzaro Barboza), que 
autoriza o Governo do Estado de Goiãs a realizar operação de empr~timo 
externo, no valor de US$ 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dólares 
norte-americanos) destinado a financiar programas do Estado, tendo 

PARECER, sob n• !.346, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justica, pela constitucionalidade e juridicidade. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 I, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 4, de 
1981, com voto vencido do Senador Lázaro Barboza), que autoriza o Gover
no do Estado de Pernambuco a realizar empréstimo externo no valor de US$ 
25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou o equi~ 
valente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuârio do Es~ 
tado, tendo 

PARECERES, sob n•s 5 e 6, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

17 

Votação, em primeiro turrio (apreciação preliminar dajuridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de lei do Senado n9 
357, de 1979, do Senador Oreste 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 Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador A der~ 
bal Jurema. 

18 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali~ 
dade, nos ternos 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 no 1.034, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

19 

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. 

20 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 45, de 1980 
(n9 1.761/79, na Casa de origem), que regulamenta o exercício da profissão de 
supervisor educacional, e dâ outras providências, tendo 

PARECERES, sob nos 91 a 93, de 1981, das Comissões: 
-de Constituirão e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável; 
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-de Educação e Cultura, favoráVel, com emenda que apresenta de n9 1-
CEC; e ~ 

-de Leg!Jla(:ào Social, favorável ao Projeto e à emenda da Comissão de 
Educação e Cultura. 

(Dependendo da votação do Requerimento n9 58, de 1981, do Senador 
Aderbal Jurema, de adiamento da discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 26 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALOYSIO CHA· 
VES NA SESSÃO DE 7-4-8) E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para discutir parecer. Sem re
visão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, no exame desta matêria 
desejo fazer algumas colocações pr~vias. A primeira, quanto à distribuição e 
tramitação do Projeto de Lei n9 70/80, de autoria do ilustre Senador Hum
berto Lucena, na Comissão de Constituição e Justiça. 

Realmente, quando essa Comissão foi presidida pelo eminente Senador 
Henrique de La Rocque, em maio do ano passado, foi-me distribuído, para 
relatar, este projeto. 

O objetivo primeiro que levou o autor da proposição a apresentá-lo ao 
Senado está expressamente declarado na justificação do se~ projeto de lei, 
que depois examinarei sob outros aspectos. Díz S. Ex• na justificação: 

.. E importante, portanto, que, desde logo, vão-se fixando as re
gras que deverão disciplinar a formalização de coligação, sobretudo 
se levarmos em conta que, ainda este ano, pelo calendário eleitoral, 
deverã se realizar o pleito municipal, para escolha, por via direta, de 
milhares de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores." 

O motivo da urgência de S. Ex• era, então, a realização do pleito para 
prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, em 1980. 

O Sr. Humberto Luceno (PMDB- PB)- V. Ex• me permite? Leia, por 
obséquio, o parágrafo anterior. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Como, em virtude de emen
da constitucional, a eleição para prefeito deixou de se realizar, a motivação 
imediata do projeto de lei também cessava, porque S. Ex•, no parágrafo ante
rior, a que se alude, referia-se igualmente à conveniência de definirmos as re~ 
gras para os pleitos de 1982. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o pleito urgente, para o qual indis· 
pensâvel regulamentação imediata, por que deveria realizar-se dai a alguns 
meses, era o municipal. 

Cessada essa urgência com relação ao pleito municipal, a matêría, para o 
pleito de 1982, que não envolve apenas coligação, como outros importantes 
institutos no Direito Eleitoral, poderia ser, a vagar, examinada pelo Senado e 
pela sua Comissão de Constituição e Justiça. 

Em face, portanto, Sr. Presidente, ·das dezenas e dezenas de projetas de 
lei que passam obrigatoriamente pela mencionada Comissão, e da distri· 
buição feita aos seus membros, temos, nós Senadores, de estabelecer uma es
cala de prioridade e de urgência para o atendimento. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Jâ ouvirei V. Ex• Um mo
mento. 

O Sr4f!umberto Lucena (PMDB- PB)- Só para não deixar passar a 
oportunidade. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Não passará a oportunida
de. Vou responder a todo pronunciamento de V. Ex• Em qualquer momento 
V. Ex• terá - com muito p'razer de minha parte - oportunidade de debater 
este assunto. 

Portanto, este foi o critl:rio adotado. Não investigo aqui as suas razões 
-e sou Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, substituindo o Se
nador Henrique de La Rocque, desde o 29 semestre do ano passado, em carA
ter efetivo, este ano - não investigo a razão porque outros projetas, nessa e 
em outras Cómissões também de grande importância, estão ainda retidos nas 
mãos de ilustres membros da Oposição, para emitir parecer. Poderia listá-los, 
mas isto t: um assunto de economia interna da Comissão, e não, no momento, 
deste Plenãrio. 

O nobre Senador Humberto Lucena, com relação ao parecer, impugnou 
também o fato de ter sido designado relator o eminente Senador Aderbal Ju
rema. S. Ex• o foi cm virtude de disposição expressa do Regimento, face ao 
regime de urgência aprovado para este projeto de lei. 

Na 4• sessão consecutiva, o projeto deveria voltar a Plenário, c como a 
Comissilo de Constituição e Justiça reunir-se-A a.manhã, era impossível S. Ex• 

levar este projeto à Comissão. Como seria impossível na 2•-feira ou na 6•
feira passada, por inexistência de quorom, promover sessão extraordinária 
para exame deste projeto, designei, para relatâ-lo, o Senador Aderbal Jure-
ma. 

Aliás, esta ê a praxe que encontrei nesta Casa. Esta, a maneira de enca
minhar ou de dar seguimento a esses projetas de lei, inclusive com designação 
de relator, na Comissão de Constituição c Justiça e nas demais Comissões. 

De sorte que o nobre Senador Aderbal Jurema, designado, como foi, 
pelo Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, emitiu o seu parecer. 

Ouço o nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Apenas registro, mais uma 
vez, que V. Ex' tinha um prazo regimental para dar o parecer, e V. Ex' não 
pediu sequer prorrogação, Passou um ano com o projeto e não relatou o pro
jeto. Que V. Ex• tivesse aduzido as suas razões, que agora traz ao Plenário, no 
seu relatório e no seu parecer, mas não deixasse o projeto em sua gaveta,-sem 
que se dignasse emitir o seu ponto de vista, que seria, então, debatido pela 
Comissão de ConstituiÇão e Justiça, porque, de qualquer maneira, V. Ex• não 
pode negar que se trata de uma iniciativa de carâter político com importância 
para a vida nacional. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA) - Na realidade, nobre Sena
_dor Humberto Lucena, iniciativas de caráter político surgem muitas, e sob 
este rótulo poder-se-ia determinar um exame imediato com preferência sobre 
outras matérias, tambêm relevantes, na Comissão ou nesta Casa do Congres
so Nacional. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - No prazo do Regimento. 

O SR. ALOYSIO CHA VllS (PDS- PA) -No prazo do Regimento, 
que V. Ex• invoca agora tão ciosamente, e que não invoco, como Presidente 
da Comissão de Con-stituição e Justiça, com relação a eminentes colegas dessa 
Casa, ... 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Deve invocar. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- ... porque esta matêria não 
está em debate. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, tenho, nas mãos, na Ordem do Dia de 
hoje, um projeto de lei de autoria do eminente Senador Orestes Quércia, que 
pretende apenas alterar a redação do art. 69 da Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos; para dar à Comissão Diretora Nacional Provisória outras atri
buições. 

Veja V. Ex' como esses projetas se multiplicam, todos de natureza políti
ca e muitos deles sem caráter de urgência, e agora já sem oportunidade, por
que com relação ao partido de V. Ex• e ao meu partido, por exemplo. este 
projeto de lei jâ estâ superado. 

Não hã o propósito, absolutamente, de retirar do debate a matéria, por
que a eleição para a qual a norma poderã prevalecer ê de 1982 e não de 1980, 
quando, então, o projeto de V. Ex• teria merecido o parecer e a apreciação da 
Comissão no tempo oportuno. 

Aliãs, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o projeto do eminente Senador 
Humberto Lucena trata da instituição da coligação partidária, nas eleições 
majoritárias, ao mesriio tempo em que revoga o Decreto-lein'~1.541, de 1977, 
que cuida das sublegendas nas eleições para prefeito e senador. 

O caráter sucinto e incompleto do projeto de lei, eu ressaltarei a seguir. 
Quero apenas ritostrar, evidenciar que esta matéria estâ colocada a debate e a 
exame do Senado e da Câmara, e da classe política, desde o advento da 
Emenda Constitucional n'~ 11, porque a Emenda Constitucional n'~ I, de 1969, 
proibiu as coligações partidárias no item VIII do art. 152, mas a Emenda 
Constitucional n9 11, ao dar nova redação a esse artigo, não mais se referiu à 
proibição. 

Em conseqüência dfsso, e·-atê mesmo porque o bipartidarismo agoniza
va, o legislador ordinário resolveu abrir oportunidade à coligação partidária 
e o fez ao acrescentar o item IV ao art. 19 da Lei Orgânica dos Partidos Políti· 
cos, como se vê da Lei n9 6.767/19. O dispositivo citado não se refere à coli
gação para eleições majõritârias, mas apenas a proíbe nas eleições à Câmara 
dos Deputados, às Assembléias Legislativas e às Câmaras Municipais. 

O Projeto de Lei n9 70/80 estende as eleições majoritárias:para governa
dor, senador e prefeito e, para ficar coerente, revoga o Decreto-lei n9 1.541, 
que institUi a sublegenda nas eleições para prefeitos e Senadores. O projeto é 
deficiente, data venia d~eu eminente autoi-. Define a aliança de partidos sin
gelamente e permite que eles se unam, dois ou mais, para a disputada às 
eleições sem regular o modus faciendi dessa união. 

O Projeto de lei do eminente nobre Senador Humberto Lucena no art. I'~ 
define de maneira singela a coligação partidária. No art. 29 estabelece que na 
coligação partidária os candidatos a diversos postos eletivos poderão ser filia-
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dos a diferentes partidos. No art. 3•, dispõe que o Tribunal Superior Eleito
ral, dentro de 60 dias, baixará instruções sobre a coligação partidária e, no 
art. 4•, revoga o Decreto-lei n• 1.541, de 14 de abril de 1977. 

Eis aí: dois importantes institutos, a coligàção partidária c a sublcgcnda, 
estão tratados apenas cm dois artigos destê projeto de lei. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA) - Jâ chegarei a V. Ex• 
Ora, nobre Senador Humberto Lucena, se V. Ex• verificar que o 

Decreto-lei n• 1.541, de 14 de abril de 1977, que V. Ex• pretende revogar, ao 
instituir a sublegenda o fez em 14 artigos, dispondo de uma maneira minucio~ 
sa, de uma maneira completa a respeito dessa matéria, se V. Ex• examinar a 
legislação com relação à coligação partidária na legislação pret~rita, vai veri
ficar, sem dúvida alguma, que a matéria mereceria, no seu projeto, um outro 
tratamento, niio esse tratamento sumário, nãó esse tratamento simples que no 
art. 2~ admite coligação, no art. 39 remete ao Tribunal Superior Eleitoral are~ 
gulamentação e no seguinfe rCVõga o decreto da sublegenda. 

Ouço V. Ex• 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Nobre Senador, eu não pode
ria deixar de ser simples e objetivo, porque acho que a lei tem que ser assim. 
Evidentemente, que qualquer ampliação da mat!:ria, qualquer abordagem de 
outros aspectos poderia ser feita através de emendas, inclusive de V. Ex•, que 
é um emérito prOfessor de Direito e cultor da ciência poHtica. Seria muito 
mais elegante apresentar emendas aperfeiçoando a minha singela proposição 
do que simplesmente colocar-se contra ela por ser inoportuna. Agora, quero 
dizer a V. Ex• que, quanto a coligações, V. Ex• se engana, não hâ nenhuma le
gislação no passado sobre coligação. A coligação, simplesmente, no pluripar~ 
tidarismo do passado, no Brasil, era permitida, não havia o problema da fi~ 
liação -e este é o fulcro do meu projeto, permitir que nas coligações os can
didatos ... 

. O' SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Vou respondera V. Ex•, se 
me permitir. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- ... poderão ser filiados a dife
rentes partidos- e, simplesmente, o Tribunal Superior Eleitoral baixava ins~ 
truçõcs estabelecendo como as coligações se faziam. Mas, agora, como hâ 
exigência da filiação, então, teria que haver uma nova lei possibilitando que 
nas coligações os candidatos aos diversos postos eletivos possam ser filiados a 
diferentes partidos, sem o que não se chegará -:a.-oS-Objetivos colimados. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Pediria a V. Ex• que con
cluísse. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Vou concluir. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA) _::Apenas queria pedir a S. 
Ex• o nobre Presidente do Senado deduzir no meu tempo o que está sendo 
consumido neste longo aparte. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- V. Ex• estã fazendo uma críti
ca ao meu projeto e eu tenho que me defender. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA) - V. Ex• estã fazendo uma 
crítica a minha decisão, como Presidente ~a Comissão. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Eu fiz e V. Ex• já se defendeu. 
Estou, agora, defendendo-me das críticas de V. Ex• porque, sou o autor do 
projeto e tenho o dever moral e intelectual de explicar-me perante V. Ex• e o 
Senado. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- V. Ex• jã o fez, anterior
mente, com muito brilho. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Mas eu não terminei. V. Ex• 
está tumultuando o debate ... 

O SR. ALOYSIO CHA. VES (PDS - PA)- Estou com a palavra e tu
multuo o debate? 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - V. Ex• me deu um aparte e 
não quer que eu conclua? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA) __:.·Não, quero apenas que o 
aparte de V. Ex' não se transforme num discurso Paralelo. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Quero terminar o aparte di
zendo a V. Ex' que, quanto ao decreto-lei das sublegendas, por mais longo 
que ele fosse, por mais estenso, não me cabia demorar~me na matê:ria porque 
eu queria simplesmente, através de um dispositivo,- revOgá-lo; foi o que eu fiz, 
fica revogado o decreto-lei número tal. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Sr. Presidente, respondo, 
nessa parte, à intervenção do nobre Senador Humberto Lucena. 

O projeto deixa tudo a cargo da justiça eleitoral. O Tribunal Superior 
Eleitoral é órgão do Poder Judiciário e, pela Constituição, poderá baixar ins
truções, mas estas não se afastam da lei e, no caso cm análise, não existe na lei 
regulamentação do assunto. 

Tenho o mais alto apreço pela justiça eleitoral e à contribuição inestimá· 
vel que ela trouxe ao aperfeiçoamento da legislação eleitoral no Brasil -irei 
reportar-me a este assunto logo a seguir- mas entendo que ao elaborar uma 
lei desta natureza o Poder Legislativo deverá fazê-lo de maneira cuidadosa, 
detalhada, completa, deixando apenas para as instruções c as interpretações 
de caráter normativo a parte de índole puramente regulamentar e que, mui
tas vezes, escapa à lei que não pode ser casuística. Mas o Congresso abrir 
mão, em princípio, da faculdade de legislar sobre tais temas e deixar de fazê~ 
lo de maneira completa, tornando a lei, tanto quanto possível, perfeita e, tan
to quanto possível, abrangente de toda a matêria que está sendo objeto de 
exame, nesta Casa ou na Câmara dos Deputados, não é, no meu entendimen
to, a melhor maneira de fazê-lo. O Projeto de Lei n9 70 nesse artigo define a 
Coligação, noutro estabelece que .. os candidatos, aos dive~os postos eletivos, 
deverão ser filiados a diferentes partidos; finalmente no artigo 39 remete tudo 
o mais à regulamentação. 

Ora, daqui en diante, iríamos legislar assim. Não, nós devemos legislar, 
fazer a lei abrangente, a mais completa possível. E, naturalmente, na parte 
que escapa a este poder geral da lei, ficará a norma para a interpretação ou a 
instrução do Tribunal Superior Eleitoral. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- V. Ex• permite outro aparte, 
nobre Senador? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA) - Adiante ouvirei V. Ex• 
Veja que, no caso da sublegenda, como jã me referi, o pecreto-le_i n9 

1.541 regula à exaustão a matéria. Creio que em relação à coligação é o que 
deve ser concretizado. No caso de fusão e incorporação de partidos, prevista 
no art. 110 da Lei Orgânica dos Partidos, esta matéria está regulamentada nas 
iristruções do Tribunal Superior Eleitoral, Resolução de n~ 10.760, nos arts. 
158 e seguintes. Veja V. Ex• que esta RCsõlução tem muito mais de uma cente
na de artigos, e ela passou a ter uma importância tão grande que supriu legis
lação que deveria, mais completa, ter saído do Congresso brasileiro. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Eu só quero concluir essa 
argumentação. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Apenas para dizer a V. Ex• que 
é perfeitamente natural que o Superior Tribunal Eleitoral, em fazendo uma 
regulamentação, a fizesse de forma clara, gastando para isso cinqüenta, cem 

. !)U duzentos artigos. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Eu ouvirei V. Ex• oportu
namente. 

- Resumindo, ~r. Presidente, julgo ser conveniente um amplo debate ares~ 
peito da coligação partidária. E por que penso assim? Porque o art. 19 da Lei 
Orgânica se limitou a declarar que ela é proibida para as eleições à Câmara 
dos Deputados, às Assembléias Legislativas e às Câmaras Municipais. Impli
citamente, admite para as eleições majoritárias. 

Esta conclusão, Senador Humberto Lucena- sem envolver juízo defini
tivo a respeitO dessa matéria -, mais se robustece se atentarmos para o fato 
de que a Emenda Constitucional no;a 11 excluiu da Constituição, onde a inseriu 
a Emenda Constitucional n" I, de 1969, item VIII- proibição de coligações 
partidárias. -- - . · 

Por que a Emenda Constitucional n9 lI veio excluir a proibição de coli~ 
gação partidária? Para deixãr ao legislador comum o exanl.e e a decisão dessa 
matéria. Por que o legislador comum vem e proíbe expressamente a coligação 
partidária nas eleições à Câmara dos Deputados, às Assembléias Legislativas 
e às Câmaras Municipais? Ê o que está no art. 19, da Lei n9 6.767: 

••t proibido aos partidos: 

IV - Fazer coligações com outros partidOs para as eleições à 
Câmara_ dos Deputados, às Assembl~ias Legislativas e Câmaras 
Municipais:-· -

Por que a proibição em relação às eleições proporcionais? Porque esta 
matéria não tem sido sempre uniformemente entendida, e em certos momen~ 
tos prevaleceu entendimento até contrário ao espírito constitucional, à letra 
da Constituição. 

Sirvo-me do ti:'ãbalho do eminente jurista, professor e ex-Presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral, Edgard Costa, na obra intitulada "Legislação 
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Eleitoral Brasileira". A respeito de alianças ou coligações partidárias, escre
veu esse eminente magistrado: 

.. 0 princíp-io da representação proporcional dos partidos polí
ticos, instituído pela ConstitUiçãO Federal, artigos 59 e 134, (na 
atual é o art. 39)_ na composição da Câmara dos Deputados, implica 
na inadmissibilidade de alianças ou coligações partidárias para essas 
eleições.'' 

Posteriormente, porêm, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu tambêm 
ser possível a coligação partidária eril eleição proporcional, interpretação que 
encontrou na doutrina, corno no seio da própria Magistratura, combate; e 
para prevenir qualquer dúvida a esse respeite · 1ue a atual Lei n9 6.767, no 
item IV do art. 19, a proíbe. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quanto à oportunidade da decisão ares
peito deste assunto- não do debate -_o debate julgo oportuno e convenien
te - declarei jâ que a Emenda Constitucional n9 11, ao excluir a proibição, 
foi para deixar ao legislador ordinário a decisão desta matéria. Não proibição 
de ordem constitucional a coligação partidária. E é preciso que se entenda 
que foi a_ EO:ien_da ConstituciOOal n9 11 que iniciou o proceSso de abertura 
política no Brasil. 

Portanto, não se trata de um casuísrno do Governo, não se trata de um 
casuísmo do PDS, não se trata de uma orientação que está sendo estimulada 
para atingir um alvo que afinal seria a proibição da coligação, porque foi a 
então Aliança Renovad_ora Nacional, foi o Governo, foi o Congresso que, 
através da Emenda Constitucional n9 11, eliminou do texto constitucional a 
proibição da aliança partidária. 

O Sr. Murilo Badaró (PDS - MG) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Ouço o eminente Senador 
Murilo Badaró. 

O Sr. Murilo Badarô (PDS - MG)-,-, Senador Aloysio Chaves, é só 
para perguntar a V. Ex~ se, após o advento do texto da Constituição de 1967, 
que proíbe coligações partidárias, no seu art. 152, teria havido por parte da lei 
ordinária a complementação no espírito da letra da Constituição? 

O SR. ALOYS!O CHAVES (PDS- PA)- Não, nobre Senador Muri
lo Badaró. A Constituição proibiu toda coligação partidária; portanto, não 
havia o que regulamentar. Se -ela prOíbe, não há o que regulamentar. Ela, 
como norma geral, colocou-se acima de qualquer outra norma. 

O Sr. Murilo Badaró (PDS- MG)- O único texto é esse, citado por V. 
Ex•, que está na lei mais recente, de 1970? 

O SR. ALOYS!O CHAVES (PDS- PA)- A Emenda Constitucional 
n'? 11 excluiu do texto constitucional a vedação à coligação, e a Lei Orgânica 
dos Partidos, n9-6.767, que ã proíbe, no item IV do art. 19, exclusivamente 
com relação à Câmara Federal, Assembléias Legislativas e Câmaras Munici
pais, pelas razões jã indicadas. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALOYS!O CHAVES (PDS- PA)- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- P_B) -,-V. Ex• disse que não há ne-
nhuma orientação contra as coligações, etc. Mas, como V. Ex• explica a en
trevista, que foi amplamente divulgada pela imprensa, do Senador Jarbas 
Passarinho, dizendo que o GoYerno e O PDS votariam contra as coligações, 
iam proibir as coligações? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS.- PA) ~Eu não interpreto o pensa
mento do Senador Jarbas Passarinho; ele mesmo o fará, desde que V. Ex• co
loque como jã colocou perante o Senado Federal, esta ·questão. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB)- Mas, eu tenho que colocar, 
pois trata-se do Presidente do Senado. 

O SR._ ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Exato. Mas, V. Ex• quer 
que eu interprete o pensamento do -Presidente do Senado. Creio que V. Ex• 
endereçou errado a pergunta. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Não é isso, não; ê que V.Ex• 
disse que não há orientação. Se não há orientação, como é que o Presidente 
do Senado fala em nome do Governo? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- O nobre Senador Jarbas 
Passarinho não falou em nome do Governo. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB)- Ele declarou. 

O SR. ALOYS!O CHAVES (PDS- PA)- V. Ex• jâ está fazendo aqui 
uma extensão do que ele disse ou tirando uma ilação que não se contêm abso
lutamente na entrevista feita. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB)- Ele declarou que o Governo 
proibiria as coligações. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Ele falou na sua condição 
pessoal, de Senador. A entrevista E: pessoal, nem invocou a condição de Presi
dente do Senado. De sorte que o Senador Passarinho naturalmente dirâ a V. 
Ex•, no decorrer do debate a respeito desta matéria, qual6 o seu exato pensa
mento. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Permite V. Ex• um aparte'? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS~ PA)- Ouço o nobre Lrder Mar
cos Freire. 

O Sr. Marcos Freire (PM_DB- PE)- Se o Senador Jarbas Passarinho, 
como· Presidente do Senado, não interpretou o pensamento do Governo, pos
sivelmente V. Ex•, que é um dos vice-lideres do Partido governista, poderia 
fazê-lo, pelo menos para dissipar dúvidas que têm sido veiculadas pela im
prensa. Sabe-se,jâ diz o ditado popular, que onde há fumaça há fogo. E, con
seqüentemente, como sabemos que outras investiqas que houve contra insti
tutos redemocratizadores deste País terminaram concretizados, seria interes
sante se V. Ex' jã pudesse adiantar qual o pensamento do Governo a respeito 
dessas noticias veiculadas, de que haveria uma orientação oficial no sentido 
de se contrapor às coligações. 

O SR. ALOYS!O CHAVES (PDS- PA)- V. Ex• pode identificar as 
notícias, porque a imprensa está divulgando no.tícias as mais diferentes passi
veis. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Caso.especffico de coligações 
partidárias) 

O SR. ALOYS!O CHAVES (PDS- PA)- Tanto quanto tenho conhe
cimento, o Governo ainda não se posicionou a respeito âa matéria, e fa-lo-â, 
sem dúvida nenhuma, depois de receber a contribuição do seu partido. A po
sição do PDS está resumida na decisão tomada tão logo foi eleita a ComiSsão 
Executiva Nacional, de constituir uma comissão de Senadores e Deputados 
para realizar, como está escrito nessa decisão, um ·exame amplo da legislação 
eleitoral para sistematizá-la e atualizá-la. 

Incumbido de presidir essa comissão, tomei como data referência para o 
nosso trabalho 15 de janeiro de 1981, quando a Comissão Executiva consti· 
tuiu esta Comissão especial para exame da legislação eleitoral. A primeira de· 
cis;-::0 tomada pelo meu Partido, Sr. Presidente, logo depois da Convençâo 
N, :mal revela a preocupação_ do PDS com·esta matêria, a alta prioridade 
que ele dá e o desejo que alimenta de que através do debate, no seio do Parti
do, e depois com os demais Partidos que têm assento no Congresso Nacional, 
se possa elaborar uma sólida legislação, capaz de conduzir o processo eleito
ral e permitir a realização livre e limpa de eleições em 1982. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex• um aparte'? 

O SR. ALOYS!O CHAVES (PDS- PA)- Essa é a declaração reitera
da que tenho feito na minha condição de Presidente dessa Com_is_são e d~ inte-
grante do PDS. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Ainda não pude completar 
a minha resposta à sua pergunta. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, entendemos porém, que esta matéria não 
pode ser resolvida, como talvez o PMDB a res-olva, ou pelo menos como su
geriU o nobre Senador Humberto Lucena, tomando decisão de cúpula, sem 
maior debate partidário. Desejamos qUe essa decisão, envolvendo matêria 
eleitoral como esta, possa ter uma participação completa do Partido; já expe· 
dimos circular aos Srs. Senadores e Deputados para que encaminhem à Co
missão o seu ponto de vista sobre sublegenda, sobre coligação, sobre qual
quer outro tema, tanto do Código Eleitoral como da Lei Orgânica dos Parti
dos. Nós nos dirigimos e demos um prazo até 30 de abril para que os Dire
tórios estaduais recolham das Assembléias Legislativas, e se possível das Câ
maras Municipais, o seu pensamento, o seu posicionamento a respeíto--dessa 
matéria e o encaminhem à Comissão. A Comissão, entende, Srs. Senadores 
que nós não recebemos uma incumbência do Partido para dizer-lhe o que 
pensam os ll membros que integram essa Comissão, mas para dizer aquilo 
que é a média do pensamento político do meu Partido. E eu não posso ex presa 
sar esta média do pensamento político do PDS sem ouvir os Srs. Senadores, 
sem ouvir os Srs. Deputados, sem ouvir os diretórios estaduais, em outras pa
lavras, as bases do meu Partido. 

Ê isto tudo, Sr. SenadQr Humberto Lucena, Sr. Senador Marcos Freire 
que está sendo objeto de exame pela referida Comissão, está sendo objeto de 
um cronograma de trabalho só fixado pela Comissão e é objeto de preocu-
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pação do Partido de V. Ex' que, segundo a impfensa, já constituiu também 
uma ~omissão co·m o mesmo objetlvo. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Ouço V. Ex•, com muito 
prazer. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Gostaria de registrar a satisfação 
de ouvir o ilustre Líder do Governo afirmar da prioridade em que coloca o 
exame deste assunto, tendo esclarecido, inclusive, que deu um prazo para aus
cultar a opinião dos companheiros, em todo o território nacional, até 30 de 
abril. Em face da importância da matéria, que ê fun-damental até para o de
senvolvimento do processo político brasileiro, estou certo de que, como con
seqUência desse critério -prioritário que fÕf dado ao exame do assunto logo 
após o dia 30 de abril, a Comissão por certo diHgCnciarâ para que no mais 
curto espaço de tempo, no máximo algumas semanas, não deveria exceder de 
um mês, o Partido gover~ista com a responsab.ilidade que tem de ser majori
tário no Congresso Nacional, sem dúvida alguma, jâ teria definido a sua 
orientação a esse respeito. E eu-até faria um apCio, como líder do PMDB nes
ta Casa, à Liderança do PDS, para que não permitiSse a procrastinação de 
uma matéria de tão grande importância e se V. Ex.'s então, realmente, instru
mentalizados ... 

O SR. ALOYSTO CHAVES (PDS- PA)- Mas, Ex•, não estamos pro
crastinando. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- ... -não estou afirmando isto
mas, se V. Ex• concorda que até o final deste mês terâ os subsídios solicitados 
e como esta matéria não é nenhuma inovação, não é nenhum instituto sui ge~ 
neris, e V. Ex~. como emêrito jurista que é, sabe.que é um instituto já incorpoN 
rado inclusive à tradição do nosso Direito. Então, neste instante, eu gostaria 
de apelar - nã.o vai aí nenhuma crítica a V. EX' - para que esta Comissão 
conclua rapidamente esses estudos tão logo tenha esses subsídios em mãos. 
Acredito que não diga bem do Parlamento, do Partido de V.Ex•, da própria 
classe política que não" possamos resolver isso, no máximo, no decorrer deste 
semestre, porque isso ~eria permitir o tumulto da legislação em relação a algo 
de ~nta importância. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS_;_ PA) ·_Vou responder a V. Ex• jã 
que a Mesa começou a me advertir exigüidade do meu tempo. 

Posso declarar a V. Ex•, nobre Senador Marcos Freire, que os eminentes 
colegas que compõem a Comissão ... 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA) - Espero poder responder 
primeiro à intàvenção do nobre Líder do PMDB. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Estou pedindo, regimentalmente, um 
aparte a V. Ex•. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Ouvireí V. Ex•, com muita 
satisfação, mas espero apenas que me permita: .. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Não parece set corh muita satisfação, 
Ex• 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Bom, é um critério de ava
liação, o meu é esse, o de V. Ex• não sei qual é. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE) Porque V. Ex' foi muito áspero com o seu 
companheiro. 

O SR. ALOYS!OCHAYES (PDS- PA) _;_E como isto é uma questão 
de foro íntini.o e só eu POSso julgar, posso dizer a V. Ex' que é com muita sa
tisfação. Mas, prec~so responder porque senão meu discurso fica completa
mente tumultuado. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Mas, V. Ex• hã de entender que só pos
so pedir o aparte pelo microfone, Ex' 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA) - Vou responder à inter
venção do nobre Senador Marcos Freire e ouvirei V. Ex• com muita satis
fação, logo a seguir. 

Nobre Senador Marcos Freire, posso dizer a V. Ex' que aos membros 
que compõem a comissão do PDS, Deputados e Senadores- e aqui vejo pre
sente no plenário desta Casa, o Relator, nobre Deputado Prisco Viana, -
desde o momento - primeiro da instalação desta comissão, como nas reu
niões subseqüentes, encareci aos meus eminente's colegas um exame priori
târio ... 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - Muito bem! 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA) - ... para que pudéssemos 
cumprir, no mais curto espaço de tempo, esta tarefa. E tomei, repito, como 

dado de referência do prazo de 180 dias que o Partido nos deu, a data de 15 de 
janeiro - período de recesso - como .data de referência para a contagem 
desse prazo e não a data em que a comissão pôde se instalar, depois de inicia~ 
dos os trabalhos desta sessão legislativa. 

Recebidas es~~as sugestões, como elas não envolvem apenas o problema 
de coligação parr Jária mas toda a legislação eleitoral, é evidente que dentro 
do mesmo critério de príoridade vamos-nos esforçar para ultimar esse docu
mento no mais curto prazo de tempo_e encaminhá-lo ao Partido, como docu
mento que ele apreciará, aprovará ou não e depois, através do seu Presidente, 
que é o eminente Senador José Sarney, fará os entendimentos que julgar ne
cessários com todos os partidos de Oposiçãp. 

Ouço agora o nobre Senador Gilvan Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Lembro ao nobre orador que se 
esgotaram os 30 minutos que lhe competiam. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Mas, com a permissão de 
Y_: Ex• este apa!te já estava concedido..: 

O Sr._ Gilvan Rocha (PP - SE) - Serei extremamente breve Ex• Tive o 
cuidado de anotar aqui as diversas desculpas dos oradores do Partido do Go
verno porque não votavam a favor desse projeto. E são elas: o projeto é cons
titucional- não poderiam deixar de dizer que não o era- 6jurídico- não 
podiam deixar de dizer que não era; mas alguns .iisseram que ele era inopor
tuno; outros disseram, apesar de tê--lo conservac ' um ano nas suas gavetas, 
que mere~ü. uma ampla discussão, que era um 1 rojeto incompleto; e, mais 
adiante, que não consultou o Partido e, ainda, qut; o Partido, por isso mesmo, 
não tem posição.Ora, maS existe um fato concreto, o projeto estâ aí para ser 
discutido e votado. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) - Hã mais de um ano. 

O Sr Gilvan Rocha (PP- SE)- E não há por onde não ter condições de 
se respor ler num fato absolutamente pensado, sob pena de considerarmos 
que 9 Gcverno não tem nemhum plano político para o futuro, porque se ele 
tiver qualquer plano político, indelevelmente a coligação tem que ser discuti
da e pensada. Então vê-se que há uma grande dose de insinceridade que atin
ge,_principalmente, o Partido do Governo, mas que salpica todo o Congresso 
Nacional, 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) - Muito bem! 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA) -Sr. Presidente, o exame fei
to de uma maneira isolada deste assunto pode, aparentemente, dar uma certa 
consistência à intervenção do nobre Senador Gilvan Rocha, mas nem o 
PMDB, riem o PP, nem o PDS, estão interessados em fragmentar essa legis
lação, submentendo-a a nítido processo de atonização dessa legislação, de tal 
maneira que não se possa, depoís, manuseá-la, trabalhar sobre ela e apresên
tar ao País uma Legislação capaz de realmente, como eu disse, contribuir 
para a abertura democrática, que é o compromisso maior de todos nós. 

Não hâ apenas o problema da coligação, há dezenas de questões, não é 
exagero, há dezenas Oe questões, além dessas que estão colocadas publica
mente para debate, e que se prendem à necessidade da revisão dessa Legis
lação Eleitoral e deve ser objeto de estudo e também de decisão por parte do 
Senado e da Câmara dos Deputados. Tomar, portanto, apenas um instituto 
desses, deixando os demais, no momento, em que há um exame conjunto de 
toda a matéria, não me parece que seja o melhor caminho para atingir esta 
meta. Pode ser um atalho, mas não será nunca, como disse o nobre Senador 
Jutahy Magalhães, o caminho para atingir corretarru:nte esta meta. 

Sempre considerei, Sr. Presidente e Srs, Senadores, como fundamental 
dentro do processo de abertura, a adequada e correta estruturação dos Parti
dos Políticos. 

Não se pode pensar em estabelecer regime democrático sólido, regime 
democrâtico capaz de, através do exercício reiterado de eleição, interpretar a 
opinião política nacional, sem ter partidos políticos muito bem organizados e 
estruturados. _Os defeitos que porventura surgirem na estruturação desses 
partidos, no momento, irão se refletir mais tarde, sem dó.vida alguma, na es
tabilidade do regime democrático. 

Nós ainda não temos nenhum partido, sequer, com registro definitivo, 
Sr. Presidente, mas, no entanto, questões definitivas e graves como essas, que 
dizem respeito à revisão de toda legislação eleitoral, pretende-se impor à deli
beração imediata do Plenário, como se fosse uma questão vital, dentro desse 
processo, e apenas ela, esquecendo todas as demais que estão vinculadas à 
problemática do processo de redemocratização nacional. 

Sr. Presidente, eram estas as razões que queria apresentar ao nobre Rela
tor da matéria, Senador Humberto Lucena, ao Senado, para concluir que 
realmente o nobre Senador Aderbal Jurema.bem procedeu em remeter o exa
me desta m3.téria para um momento oportuno. momento que já foi definido 
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pelo PDS e pelo PMDB, que é o da revisão completa da legislação eleitoral 
que ambos Partidos reaUzam. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DINAJI.TE MA
RIZ NA SESSÃO DE08.04 . .81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN. Para uma comunicação.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: - --- -

Estou chegando do Nordeste, o meu Nordeste tão contraditório, o Nor
deste que ontem clamava por medidas para amparar os flagelados vítimas da 
estiagem e o Nordeste que quase que imediatamente apelava o Governo a fim 
de que levasse medidas capazes de amparar àquela população vítima de inun
dações. 

Contraditório e sofrido, a verdade ê que sobre o meu Estado 9.esabou um 
crise provocada pelas enchentes, talvez a de maior conseqUência em toda a 
história da nossa região nordestina. Não fosse, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, o milagre de um aviso dado por uma telefonista alguns minutos antes, co
municando o arrombamento de uma barragem, e hoje estaríamos aqui tra
zendo ao conhecimento desta Casa a notícia da morte de milhares e milhares 
de conterrâneos nossos, tragados pela voragem das águas, 

Foi o milagre desse aviso que permitiu que a população de um bairro in
teiro abandonasse suas casas evitando que milhares e milhares de pessoas 
morressem por afogamento. Cerca de quase mil residências foram destruídas, 
e hoje restam ruínas e desolação, destroços e tristezas, onde reinava a alegria 
trazida pela benção das chuvas tão ansiOsamente esperadas. 

Mas isso não impede que o clamor da nossa gente seja realmente atendi
do e o seu sofrimento socorrido com a presteza que a calamidade impõe, em 
horas tão graves e-dramáticas como as que estamos atravessando. Pronuncio 
estas palavras aqui, Sr. Presidente, para enaltecer as medidas oportunas e rá
pidas tomadas pelo Governador Lavoisier Maia, do meu Estado, que, ime
diatamente à frente do seu Secretariado, dirigiu-se ao focal do desastre e de
terminou todas as providências cabíVeis, e ao seu alcance, apelando para os 
Poderes da República, porque, realmente, sem medidas urgentes, não só o so~ 
frido povo de Santa Cruz, mas todo o Rio Grande do Norte, hoje, estaria 
numa situação bem mais precária, gravíssima e catastrófica. 

A crise se agravou com a falta de energia, com a destruição da rede elétri
ca para 2/3 do Estado. A cidade de Natal ficou totalmente sem energia du
rante cinco dias, e isto significa dizer que também faltou água, com prejuízos 
collsiderâveis nO setor industrial, enfim, em todas as atividades humanas. 

Deixo aqui o agradecimento, em nome do povo do Rio Grande do Nor
te, ao Goyerno da República, que atendendo ao apelo do Governador, teve a 
sensibilidade de, imediatamente, adotar as medidas que foram capazes e sufi
cientes para fa~er retornar a energia, evitando assim, podemos dizer, uma dé
bácle na economia e na vida social da minha terra. 

Hoje estÁ no Rio Grande do Norte, essa figura extraordinária que ê o 
Ministro MáriO Andreazza, autorizando a execução imediata de algumas me~ 
didas e, pessoalmente, examinando, verificando, analisando e dimensionando 
todos os a:tos que se tornam neCeiiSá!íO-s para que a população possa, dentro 
do mais breve possível, ter o atendimento merecido, e se recuperar dos prejuí
zos sofridos. 

São as cidades de Santa Cruz e de Campo Redondo as mais atingidas, as 
grandes vítimas da calamidade. 

Torna-se necessário começar, de logo, a grande tarefa de reconstruir o 
que fcii destruído, principalmente e com prioridade reerguer as casas derruba
das, os lares destroçados e as oficinas de trabalho arrasadas. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
FinaliZando, expresso minha solidariedade aos -conterrâneos alcançados 

por tão cruel tragédia e a confiança na ação dos Governos do Estado e da 
Nação em beneíicio de todos, e na assistência devida ao povo. (Muito bem!) 

(*)ATO DO PRESIDENTE N' 77, DE 1980 

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 n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo 
n' 004711/80. 

Resolve aposentar Sarah Abrahão, ocupante do cargo isolado de provi
mento efetivo de Assistente do SecretáriO-Geral da Presidência, Código SF
DAS.l02.3, do Quadro Permanente do Senado Federal, com base nos artigos 
101, inciso III, parâgrafo ónico e 102, inciso !,alínea "a", da Constituição da 
República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 403, inciso p, 
404, inciso I e 392, § 4' da Resolução SF no 58, de 1972 e artigo 405, inciso I, 
da mesma Resolução, alterada pela Resolução SF n"' 21, de 1980, com pro
ventos correspondentes ao venciffieõ.to do cargo em comissão de Secretãrio
Geral da Mesa Código SF·DAS 101.6, acrescidos de 60% na representação 
mensal prevista no artigo 69 da Resolução SF n9 21, de 1980, e a gratificação 
adicional por tempo de serviçO a que tem direito, nos termos do artigo 49, § 29 
da Lei n' 5.900, de 1973 e artigo 10, § 1' da Lei n' 4.345, de 1964. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1980.- Luiz Viana, Presidente do Se-
nado Federal. 

{*)Republicado por haver saldo com incorreções no DCN- Seçiio II- de 6.12.80 c l7J.8L 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I- ATA DA 36• SESSÃO, EM 10 DE ABRIL DE 1981 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Ol'ícios do Sr. 1<~-Sccretário da Câmara-dos Deputados 

l~ncaminhando à revisão -do Sena_(/ v autógrafos dos segu(ntes projetos: 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 28/81 (fl9 47/79, n~ Casa de origem), 
que altera a redação do art. 379 da Conso(jdação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decrcto-leí n"i' 5,452, de J9 de maio de 1943. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 29/8 I (n• 960/79, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o_s requisitos para a venda de espingarda de ar comprimi
do. 

- Projeto de Decreto Legislativo n~' 6J81 (n'i' 63/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Tratado de Amizade, CooPeração e 
CóinérCio cn"trC o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da República de Zâmbia, concluído em Lusaca, a 5 de junho de 1980. 

1.2.2 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n~' 61 /81, de autoria do Sr. Senador Luiz 
Cavalcante, que inclui no Almanaque do Ministério do Exércíto, no Posto 
de General-de-Exército. o nome do Tenente-Coronel João Carlos de Vila
grà Cabrita. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Marginalização do empre
sariado nacional, ligado ao sctor mineral, no Programa Grande Carajás. 

SENADOR PEDRO SIMON- Alto-custo dos produtos agrícolas. 

1.2.4 - Requerimento 

- N9 64/81, de autoria do Sr. Senador Bernardino Viana, solicitando 
que não sejam realizadas sessões do Sen_ado nos dias 16 e 17 de ãbril do 
corrente, nem haja expediente erri sua Secretaria. Aproudo. 

1.2.5 - ComUnicação da Presidência 

-Designação do Sr. Senador José Rieha para representar o Senado 
na XXI Exposição AgrOpecu.:íria- e Industrial de Londrina-PR. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n' 70/80, do Senador Humberto Luce
na, que dispõe sobre coligação p:1rtidária, e dá outras providências. Apre
ciação adiada por falta de "quorum". 

-Projeto de Lei d0 Senado n9 303(79-DF, que institui a taxa de Hm
peza pública no Distrito Federal, e dá outral!: providências. \'otação adiada 
por falta de "quorum", _ 

- Projeto de Lei do Senado n<? 305/77-Complementar, do Senador 
Itamar Franco, que d:.í. nova redação aos parágrafos 2", 39, 49 e 59, e acres
centa parágrafos (antigos e novos) à Lei n~' 5, 1.72, de 25 de outubro de 1966 

(Código Tributário Nacional). (APreciação preliininar da constitucionali
dade.) Votação adiada poe falta de .. quorum". 

- Projeto de Resolução n"' 172/81, quC ãuioriza o Governo do Esta
do de Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, 
setecentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e vinte mil, cento e cin
qüenta e sete cruzeiros e setenta e cincó centa-vlis) o montante de sua dívi
da consolidada, _Votação adiada por falta de ''quorum". 

-Projeto de Resolução n9 177/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Mossoró (RN) a elevar em Cr$ 315A64.652)6 (trezentos e quinze 
milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinqüenta e 
dois cruzeiros e trinfa e seis centavos) o montante de sua dívida consolida
da. Votacão adiada por falta de "quorum". 

- Projeto de Resolução n"' 178/80, que autoriza a Prefeitura M unici
pal de Rio das Pedras (SP) a elevar em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e nove mi
lhões, novecentos_ e oftcnta e três_ mil e seiscentos e quarenta e cinco cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, Votação adiada por falta de 
"quorum". 

- Projeto de Resolução n" 179/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Joaquim (SC) a elevar em Cr$ 1.530.000,00 (um milhão, qui
nhentos e trinta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. \'o
tação adiada por falta de "quorum". 

-Projeto de Resolução n9 180/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Araripina (PE) a elevar em Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscen~ 
tos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada 
por falta de "quorum". 

_--Projeto de Rt:soluçào n9 181/80, que autoríi-a a Prefeitura Munici
pal de A rês (RN) a elevar em CrS 1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e 
quarenta e oito mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falta de "quorum". 

- Projeto de Resolução n"' 182/80, que autoriza a Prefeitura M unici
pal de Campina Grande (PB) a elevar em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três 
milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de "quorum''. 

-Projeto de Resolução n~' 183/80, que'autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campos Belos (GO) a elevar cm Cr$ 895.100,00 (oitocentos e no
venta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de "quorum". 

-Projeto de Resolução n9 184/80, que autoriza a Prefeitura Munici-
-~al de Dueré (GO) a elevar em Cr$ 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete 
mil-e Setecentos cruzeifoS) o moritante de sua- díVida -consolidada. \ 1otação 
adiada por falta de "quorum". 

-Projeto de Resolução n"' 189(80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Pedro Velho (RN) a elevar cm Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, no
vecentos e nove mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada. Votação adiada por falta de "quorum". 

-Projeto de Resolução n9 194/80, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pai de Teresina (PI) a elevar em CrS 37.265.300,00 (trinta e Sete milhões, 
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duzentos e sessenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de "'quorum". 

-Projeto de Resolução n"' 201/80, que autoriza o Governo do Esta
do de GoiáS ã realizar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 
35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dólares norte-americanos) desti
nado a financiar programas do Estado. Votação adiada por falta de "quo
rum". 

-Projeto de Resolução n"' 1/81, que autoriza o Governo do Estado 
de Pernambuco a realizar empréstimo externo no valor de US$ 
25,000,000.00 (vinte e cinco niilhões de dólares norte-americanos) ou o 
equivalente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuário 
do Estado. Votação 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 juricidade.) Vo
tação adiada por falta de 'quorum". 

- Projeto de Lei do Senado n• 142/80, do Senador Orestes Quércia, 
alterando dispositivo da Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe 
sobre a Lei Orgânica da Previdência Social. (ApreciaçãO preliminar da 
constitucionalidade.) 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 constitucionalidade e juridicidade.) Votação 
adiada por falta de .. quorum". 

- Projeto de Lei da Câmara n• 45/80 (n• l.76l/79, na Casa de ori
gem), que regulamenta o exercício dri pfófissão de supervisor educacional, 
e dá outras providências. Discussão sobrestada" por falta de "quorum" 
para votação do Requerimento nq 58/81, de adiamento da discussão. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR GASTÃO MULLER- Procrastinaçâo que estaria ocor
rendo na realização âe concorrência para o asfaltamento da BR-364. 

SENADOR ROBERTO SATURNINO- Deferimento pelo Tribu
nal Federal de Recursos de m~.ndado de segurança impetrado pelo 
Capitão-Tenente Engenheiro Naval José Miguel VanOlez. 

SENADOR MILTON CABRAL- Posição ae S. Ex• contrária à in
clusão da Bacia de Campos nas prOximas licitações dê conirato de risco. 

SENADOR BERNARDINO VIANA - Atuação desenvolvida pelo 
Banco do Brasil como agente financeiro do Gover~o FederaL 

SENADOR ROBERTO SATURNÍNO -Observações sobre o resta
belecimento da política de subsídios para as exportações de manllfatura
dos. 

SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Necessidade da elevação da 
quota de saída de mercadorias estrangeiras através da Zona Franca de 
Manaus. 

l.S- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO ANTERIOR 
Do Sr. Marcos Freire pronunciado na sessão de 8-4-81 
Do Sr. Humberto Lucena pronunciado na sessão de 9-4-81 

3- RETIFICAÇOES 

- Ata da 51!' Sessão, realtzada em 12-3-81. 
-Ata da 26• Sessão, realizada em f<i'-4-81. 
- Ata da 27• Sessão, realizada em 2-4-81. 
- Ata da 28• Sessão, realizada em 2-4-81. 
-Ata da 29• Sessão, realizada em 3-4-81. 
-Ata da 7• Sessão, realizada em 13-3-81. 

4- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA 

5- ATAS DE COMISSÃO 

6 - MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

SUMÁRIO DA ATA DA 29• SESSÃO, 
REALIZADA EM 3 DE ABRIL DE 1981 

RETIFICAÇÀO 

Na publicação do Sumário, feita no DCN - Seção II -de 
4.4.81, na página 826, I' coluna, no item 1.2.4 ~Discurso do Expe
diente, 

Onde se lê: 

SENADOR JOSE R/CHA - Recursos à medida anunciada 
pelo Governo Federal, referente à concessão de crédito-prêmio às 
exportações de manufaturados. 

Leia-se: 

SENADOR JOSE RICHA - Reparos à medida anunciada 
pelo Governo Federal, referente à concessão de crédito-prêmio às 
exportações de rnanufaturados. 

ATA DA 36~ SESSÃO, EM 10 DE ABRIL DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDf::'>CIA DOS SRS. PASSOS PÔRTO, JUTAHY MAGALHÃES E 
GASTÃO MÜLLER 

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

Laéiia de Alcântara- RaimundO Parente- Aloysio Chaves-- Jarbas 
Passarinho - Alexandre Costa - Alberto Silva - Bernardino Viana -
Helvídio Nunes- Almír Pinto- José Lins- Martins FilhO- Cunha Lima 
-Humberto Lucena- Milton Cabraf- Aderbal Jurema- Luiz Cavalcan
te- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Maga
lhães- Luiz Viana -João Calmon- Amaral Peixoto -Nelson Carneiro 
- Roberto Saturnino - Henrique Santíllo - Bened[to Càn~las- Gastão 
Müller- José Fragelli- Affonso Camargo.....:. Dejandir Dalpasquale __.: Le
noir Vargas - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 33 Srs. Sen_adOres. Ha.Yendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Soh a protcção de Deus iniciam.os nossos trabalhos. 

O Sr. !<:>-Secretário procederá à le.itura do Expediente. 

t lido o seguint~ 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. /'~-Secretário da Cãmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 28, DE I981 
(N" 47/79, na Casa de origem) 

Altera a redaçào do art. 379 da Cons_olidaçào das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-lei n? 5.452, de ]r de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. [ ~' O art. 379 da Consolidação das Leis do Trabalho passa a vigo
rar com a seguinte redação: 

"Art. 379. É permitido o trabalho noturno da mulher maior 
de 18 (dezoito) anos, salvo em empresas ou atividades industrias. 
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§ J9 A proíbição quanto aO trabalho em empresas ou ativida
des industriais não se aplica: 

I - à mulher que ocupe posto de direção ou de qualificação 
técnica com acentuada -responsabilidade; e 

II - à mulher empregada em serviços de higiene e de bem
estar, desde que não execute tarefas manuais com habitualidade. 

§ 29 As empresas que se dedicam à industrializaçãO de bens 
perecíveis, durante o período de safra, presumem-se autorizadas e 
empregar mulheres em trabalho noturno, quando ocorrer necessida
de imperiosa de serviço. 

§ 39 A permissão de que trata o§ 29 deste artigo estende-se às 
empresas cuja linha de produção utilize matérias-primaS ou ·ma
térias em elaboração suscetíveis de alteração rápida, quando neces
sãrio para salvá-hiS -de perda irreparável. 

§ 49 Com a autorização, poderão ser exigiO.os da empresa 
meios especiaiS de proteção ao trabalho, inclusive de natureza am
biental, como os referentes à iluminação e veniiiação, bem como o 
funcionamento de lanchonete e refeitórlóS riO -perlod6 noturno. 

§59 O trabalho da mulher em honário noturno, de qualquer 
modo, só será permitido qu3ndo a aptidão para executá-lo houver 
sido atestado no exame médico a que alude o art. 380 desta Consoli
dação, anotada a circunstância no livro ou ficha de Registro de Em
pregados. 

§ 6~ As autorizações referidas rieste artigo poderão ser cance
ladas, a qualquer tempo, em relação à empresa que deixar de obser
var as normas de segurança e medicina do trabalho de que trata o 
Capítulo VI do Título IV desta Consoliaaçào. 

§ 79 As empresas comunicarão à autoridade competente, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a circunstância excepcional que 
as levou ao emprego de mulheres em horário noturno. 

§ 89 Para atender a interesse naclonal relevante e ouvidas as 
correspondentes organizações sindicais de empregadores e trabalha
dores, a proibição do trabalho noturno da mulher, em empresas ou 
atividades industriais, poderá ser suspensa: 

I - por decreto do poder Executivo, sem limitação quanto ao 
período de serviço noturno; 

II- por port<.~ria do Ministro do Trabalho, até às 24 {vinte e 
quatro) horas." 

Art. 29 Esta lei cntrarCt em vigor na data de _sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em conúflrio. -

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 
Apro,-ada pelo Decreto-lei n9 5.452. de I'.' de maio de 1943 

TITULO Ill 
Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho 

CAP!TU LO lli 
Da Proteçào do Trabalho da :\1ulher 

SEÇÃO I 
Da Duração e Condições do Trabalho 

Art. 372. Os preceitos que regulam o trabalho masculino são aplicáveis 
ao trabalho feminino, naquilo cm que não colidirem com a proteção especial 
instituída por este Capítulo. 

Parágrafo único. Não é regído pelos dispositivos a que se ·refere este ar
tigo o trabalho nas oficinas em que sirvam ex_clusivamente pessoas da família 
da mulher e esteja esta sob a direção do esposo, do pai, da mãe, do tutor ou 
do filho. 

Art. 373. A duração normal de trabalhO da mulher será de oito horas 
diárias, exceto nos casos para ás- qUais for fixado duração inferior. 

Art. 374. A duração normal diária do trabalho da mulher poderá ser o 
máximo elevada de 2 (duas) horas, independentemente de acréscimo salarial, 
mediante convenção ou acordo colctivo nos termos do Título VI desta Con
solidação, desde que o excesso de horas em um dia seja compensado pela di
minuição em outro, de modo a ser obs~rvado o limite de 48 (quarenta e oito) 
horas semanais ou outro inferior legalmente fixado. 

Art. 375. Mulher nenhuma poderá ter o seu horário de trabalho pror
rogado, sem que esteja para isso autorizada por atestado médico oftcial. cons
tante de sua Carteira de TrabalhO c Previdência. Social. 

Parágrafo único. Nas loc;.i.lidades em- que não houver serviço médico 
oficial, valerá para os efeitos legais-o a"t<!stado firmado por médicos particula
res em documento em separado. 

Art. 376. Somente em casos ~xcepcionais, por motivo de força maior, 
poderá a duração do trabalho diurno elevar-se além do limite legal ou con
vencionado, até _o máximo de doze horas, e o salário-hora será, pelo menos, 
25%-(virite e cinco por~-cento) superiÇ>r ao da hora normal. 

Parágrafo único. A·-prorroga"ção extraordinária de que trata este artigo 
deverá ser comunicada por escrito à autoridade competente, dentro do prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas. 

ArL377. A adoção de medidas de proteção ao trabalho das mulheres é 
considerada de ordem pública, não justificando, em hipótese alguma, re-
dução de salário. 

Art. 378. Na Carteira de Trabalho e Previdência Social da mulher se
rão feitas-em folhas especiais, as anotações e atestados rnêctTCos previstos nes~ 
te Capítulo, de acordo com os modelos que forem expedidos. 

SEÇÃO II 
Do Trabalho Noturno 

Art. 379. É vedado-~ m-ul-h~r _o trabalho noturno, exceto às maiores de 
18 (dezoito) anos empregadas: 

I- em empresas de telefonia, radiotelefonia ou radiotelegrafia; 
II- em serviço de saúde e bem-estar; 
III- em casas de diversões, hotéis, restaurantes, bares e estabelecimen~ 

tos congéneres; 
IV - em estabelecimentos de ensino; _ _ . . 
V- que, não executando trabalhü contínuo, ocupam cargos técnicos ou 

postos de direção, de gerência, de assessoramento ou de confiança; 
VI- na industrialização de produtos perecíveis a curto prazo durante o 

período de safra quando ocorrer necessidade imperiosa de serviço, bem como 
nos demais casos em que o trabalho se flzer com matérias-primas ou matérias 
em elaboração suscetíveis de alteração rápida, quando neC"eSs-ário o trabalho 
noturno para salvá-las de perda inevitável; 

VII- em caso de força maior (art. 501); 
VIII- nos estabelecimentos bancários, nos casos e condições do art. JO? 

e seus parágrafos do Decreto-lei n9 546, de 18 de abril de 1969; 
IX- em serviços de processamentos de dados para execução de tarefas 

pertifienteS à cOinputação eletrônica; - --
X- em indústrias de manufaturados de couro que mantenham contra

tos de exportação devidamente autorizados pelos órgãos públicos competen-
tes. 

Parágrafo único. Nas hipóteses de que tratam os itens VI e VII, o tra
balho nortuno dependerá de: 

a) concordância prévia da emprl!gada, não constituindo sua recusa justa 
causa para despedida; 

b) exame médico da empregada, nos termos do art. 375; 
c) comunicação à autoridade regional do trabalho, no prazo de48 (qua~ 

renta e oito) horas do início do período de trabalho noturno. 
Art. 380. Para o trabalho a que se refere a a1inea e do artigo anterior, 

torna-se obrigatória, além da fixação dos salários por parte dos empregado
res, a apresentação à autoridade competende dos docuq1entos seguintes: 

a') atestado de bons antec_edentes, fornecido pela autoridade competente; 
b) atestado de capacidade física e mental, passado por médico ofiCiaL 
Art. 381. O trabalho noturno das mulheres terá salário superior ao 

diurno. 
§lO? Para os fins deste artigo, os salários serão acrescidos duma percen

tagem adicional de 20% (vinte por cento), no mínimo. 
Q 29 Cada hora do período noturno de trabalho das mulheres terâ cin~ 

qüenta e dois mi~utos e trinta segundos._ 

SEÇÃO Ill 
Dos Períodos de Descanso 

-Art. 382. Entre duas jornadas de trabalho, haverá urn intervalo de onze 
horas consecutivas, no mínimo destinado ao repouso. 

Art. 383. Durante a jornada de trabalho, será concedido à empregada 
um período para refeição e repouso não inferior a uma hora nem superior a 
duas horas, salvo a hipütese prevista no art. 71, § )9 

Art. 384. Em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório 
um de..o.;canso de 15 (quinze) minutos, no míniino, antes do início do período 
extraordinário do trabalho. 

Art. 385. O descanso semanal será de 24 (vinte e quatro) horas conse
cutivas e coincidirá no todo ou parte com 0 domingo, salvo motivo de conve
niência pública ou necessidade imperiosa de serviço, a juízo da autoridade 
comPCtente, na forma das disposições gerais, caso em que recairá em outro 
dh. 

Parágrafo único. Observar-se':'ào, igualmente, os preceitos da legis
lação geral sobre a proibição de trabalho nos feriados civis e religiosos. 
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Art. 386. Havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala 
de revezamento quinzenal, que favoreça O rep-ouSo dominical. 

SEÇÃO IV. 
Dos Métodos e locais de Trabalho 

Art. 387. É proibido o trabalho da mulher: 
a) nos subterrâneos, nas minerações em subsolo, nas pedreiras e obras de 

construção públiCa ou particular; ----------
b) nas ativldades perigosas ou insalubres, especificadas nos quadros para 

este fim aprovados. 
Art. 388. Em virtude de exame e pãrecerâa autoridade competente, o 

Ministro do Trabalh_o poderá estabelecer derrogações totais ou parciais às 
proibições a· que-alude o artigo anterior, Quando tiver desapãrecído, nos ser
viços considerados perigosos ou insalubres, todo e qualquer carãter perigoso 
ou prejudicíal, ·mediante a aplicaçã9 de_novos métodos de trabalho ou pelo 
emprego de medidas de ordem preventiva. 

Art. 3.89. Toda empresa é obrigada: 
I - a prover os estabelecimentos de medidas concernentes à higieni

zação dos métodos locais de trabalho, tais como ventilação e iluminação e 
outros que se fizerem necessáriOs -à Segurança e ao conforto das mulheres, a 
critériO da autoridade competente; 

II- a instalar bebedouros, lavatórios, aparelhos sanitários; dispor de 
cadeiras ou bancos, em número suficiente, que permitam às mulheres traba
lhar sem grande esgotamento físico; 

III- inStalar vestiários com armários individuais, priv.itivos das mulhe
res, exceto os estabelecimentos comerciais, escritórios, bancos e atividades 
afins, em que não seja exigida a troca de roupa, e outros, a critério da autori
dade competente em matéria de segurança e higiene do trabalho, admitindo
se como- suficientes as gavetas Ou escaninhos, onde possam as empregadas 
guardar seus pertences; . 

IV- a fornecer, g-rattiitimente, aTUízo da autoridade competente, os re~ 
cursos de proteção individual, tais como óculos, máscaras, luvas e roupas es
peciaís, p~tra ã defesa dos olhos, do aparelho respiratório e da pele, de acordo 
com a natureza do trabalho. 

§ 19 Os estabelecimentos em qüe trabalharem pelo menos 30 (trinta) 
mulheres, com mais de 16 (dezesseis) anos de idade, terão local apropriado 
onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilânciil. e assistência os 
seus filhos no período da amamentação. 

§ 2"' A exigêi:Jda do § 19 poderá ser suprida por meio de creches distri
tais mantidas, diretamente ou mediante _convênios, com outras entidades 
públicas ou privadas, pelas própriaS empresas, em regime comunitário, ou a 
cargo do SESI, do SESC, da LBA ou de entidades sindicais. 

Art. 390. Ao empregador é vedad_o empregar a mulher em serviço que 
demande o emprego de força muscular superior a 20 (v_tnte) qtiilos, para o tra
balho contínuo, ou 25 (vinte e cincótquilos, para o trabalho ocasional. 

Parágrafõ i.íriíco. -Não está compreendida na determinação deste artigo 
a remoção de material feita por irilj)Ulsão ou tração de vagonetes sobre tri
lhos, de carros de mão ou quaisquer aparelhos mecânicos. 

SEÇÃO V 
Da Proteção à Maternidade 

Art. 391. Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato do 
trabalho da mulher, o fato de haver contraído matrimônio, ou de encontrar
se em estado de gravidez. 

Parãgrafo Urlico. Não serão permitidos em regulamentos de qualquer 
natureza contratos coletivos ou individuais de trabalho, restrições ao direito 
da mulher ao seu emprego, por motivo de casamento o~ de gravidez. 

Art. 392. É proibido o trabalho da mulher grávida no periodo de 4 
(quatro) semanas antes e 8 (oito) semanas depois do parto. 

§ 19 Para os fins previstos neste artigO, o irlício do afastamento da em
pregada de seu trabalho será determinado por atestado médico nos lermos do 
art. 375, o qual deverá ser visado pela empresa. 

§ 29 Em casos excepcionais, os períodos de repouso antes e depois do 
parto poderão ser aumentados de mais de 2 (duas) semanas cada um, median
te atestado médico, na forma--do§ J9 

§ 39 Em caso de parto antecipado, a mulher terá sempre direito às -12 
(doze) semanas previstas neste Urtigo. 

§ 49 Em casos excepcionaiS; mediante atestado médico, na forma do§ 
19, é permitido à mulher grávida mudar de função. 

Art. 393. Durantt;! o período a que se refere o art. 392, a mulher terá o 
Direito ao salário integral e, quando variável, calculado, de acordo com a mé
dia dos 6 (seis) últimos meses de trabalho, bem como os direitos e vantagens 
adquiridos. sendo~lhc ainda facultado reverter à função que anteriormente 
ocupava. 

Art. 394. Mediante atestado médico, à mulher grávida é facultado 
romper o compromisso resultante de qualquer contrato de trabalho, desde 
que este seja prejudicial à gestação. 

Art. 395. Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado 
médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 (duas) semanas, 
ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de 
seu afastamento. 

Art. 396.. Para amamentar o próprio fitho, até que este complete 6 (Se L_,._, 

meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho. a çloi. 
descansos especiais, de meia-h-o-ra cada um. 

Parág'fafõ UnicO.- Qllãndo o exigir a saúde do filho, o período de 6 (sei5 
meses poderá ser dilatado, a critério da autoridade competente. 

Art. 397. O SES!, o SESC. a LBA e outras entidades públicas destina· 
das à assistência à infância manterão ou subvencionarão, de acofdo com suas 
possibilidades financeiras, escolas maternais e jardins de infância, distribuí~ 
dos nas zonas de maior densidade de trabalhadores, destinados especialmente 
aos filhos das mulheres empregadas. 

Art. 398. (Revogado.) 
Art. 399. O Ministro do Trabalho conferírá diploma de benemerência 

aos empregadores que se distinguirem pela organização e manutenção de cre~ 
ches e de instituições de proteção aos menores em idade pré-escolar, desde 
que tais serviço"s se recomendem por sua generosidade e pela eficiência das 
respectivas instalações. 

-Art. 400. Os locais destinados à guarda dos filhos das operárias, duran
te o período da amamentação, deverão possuir, no mínimo, um berçário, 
uma saleta de amamentação, uma cozinh~ dietética e uma instalação saní
râria:. 

SEÇÃO VI 
Das Penalidades 

Art. 401. Pela infração de qualquer dispositivo deste Capítulo. será im· 
posta ao empregador a multa de 1/5 (um quinto) do salário mínimo a 2 (dois) 
salários mínimos regionais, aplicada pelas Delegacias Regionais- do Trabalho" 
ou por autoridades que exerçam funções delegadas. 

§ 19 A penalidade será sempre aplicada no grau máximo: 
a) se ficar apurado o emprego de artificio ou simulação para fraudar a 

aplicação dos dipositivos deste Capítulo; 
b) nos casos de reincidência. 
§ 2~' O processo na verificação das infrações, bem como na aplicação e 

cobrança das multas, será o previsto no Título "Do Processo de Multas Ad
ministrativas", ObserVadas as dispoSições deste artigo. 

DECRETO No 62:150. DE 19 DE JANEIRO DE 1968 
Promulga a Convenção n<1 I II da OIT sobre discriminação em 

matéria de emprego e profissão. 

O Presidente da República: 
Havendo o Congresso Nacional aprovado pelo Decreto Legislativo n9 

104, de 1964, a Convenção n"' 111, sobre Discriminação em Matéria de Em
prego e Ocupação, adotada pela Conferência Internacional do Trabalho em 
sua quadragésima-segunda sessão, a 25 de junho de 1958; 

E havendo a referida Convenção entrado em vigor, em relação ao Brasil, 
de conformidade com o art. 8"', § 39, a 26 de noVembro de 1966. isto é, doze 
meses após o registro do Instrumento brasileiro de ratificação, efetuado pela 
Repartição Internacional do Trabalho a 26 de novembro de 1965; 

Decreta que a mesma, apensa, por cópia, ao presente decreto, seja execu
tada e cumprida tão inteiramente como nela se contém. 

- Brasília, 19 de janeiro de 1968; 147~' da Independência e 809 da RePúbli
ca. -A. COSTA E SILVA - José de Magalhães Pinto. 

(À Comissão de Legislação Social.) 
PROJETO DE LEI DA CÃ~IARA No 29, OE 1981 

(N' 960/79, na Casa de origem) 

Dispõe sobre os requisitos para a J'enda de espingarda de ar com
primido. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL J9 A venda de espingarda de ar compdmido obedece às condições 

estabelecidas na presente lei. 
Art. 29 Nenhuma espingarda de ar comprimido será vendida sem que o 

comprador apresente os seguintes requisitos: 
I - carteira de sócio de clube de tiro ao alvo; 
II - cópia autenticada dos estatutos do clube de tiro ao alvo a que per

tence; 
III - indicação de dispositivo dos estatutos que vede o abate de pássa-

ros. 
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Art. 311 A infração ao disposto na present~ ~ei S!Jjeita o a.iente à pena de 
reclusão até cinco anos e ao pagainCnto de cinqüenta a ceffi dias·multa. 

Art. 49 Na mesma pena incorre quem, de qualquer m9do, sell! a obser
vânda do disPosto no art. 29 desta lei, permuta, cede, empresta ou introduz 
em circulação espírigarda de ar comprimido. 

Art. 59 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 611 Revogam-se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Constiiuição e JUstlça~··e de Economia.} 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 6, DE 1981 

(nO 63/80, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio 
I' 11re o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo daRe
pública de Zâmbia, concluido em Lusaca, a 5 de junho de 1980. 

O CongreSso -Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto do Trãtãdo de Amizade, Cooperação e 

Comércio entre o Governo da RepUblica Federativa d·o B-rasil e o Governo da 
República de Zâmbia, assinado em Lusaca, a 5 de junho de I980. 

Art. 211 Este decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publi· 
cação. 

MENSAGEM No 314, DE I980 

Excelentíssimos Senhores MembrOs do Congresso Nacional: 
De conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da Constituição Fe

deral, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos d? -Sen~or Ministro de Estado 
das Relações Exteriores'o texto do Tratado de Amizade, Cooperação eCo· 
mércio entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Zâmbia, concluído em Lusaca, a 5 de junho de 1980. 

Brasília, 23 de julho de I980. - João Figueiredo. 
EXPOSIÇÃO DE MOtrVOS No DAF-ÍIJDAIJI98/800 (B46) (A43), 

DE 16 DE JULHO DE I980, DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS RE
LAÇOES EXTERIORES. 
A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa Excelência o ane

xo texto do Tratado de Amizade, Cooperação e Comêrcio en_tre o Brasil e 
Zâmbia, assinado em Lusaca, em 5 de junho próximo passado. 

2. Trata~se, como é do cohhecimento de Vossa Excelência, de docu
mento genérico, que visa a incentivar o estreitamento das relaç~es bilaterais 
em domínios diversos, especialmente no econômiéo~comercia11 criando uma 
Comissão Mista de Coordenação brasileira-zanlbiana, com a atribuição de 
examinar assuntos de interesse comum e propor medidas destinadas a fortale
cer a cooperação mútua. 

3. O Tratado, primeiro do gênero celebrado corp país anglófono da Á
frica Austral, foi um dOs principais atos internacionais firmadcs t:lmante a 
viagem que realizei em jUnho, conforme determinação de Vossa Excelência, 
ao continente africaná. 

4. Tendo em conta a necessidade de aprovação legislativa, para que o 
Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio entre o Brasil e Zâmbia possa 
entrar em vigor elevo à consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de 
Mensagem que o encaminharia ao Congresso Nacional. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa EXcelência, Senhor Pre
sidente, os protestos do meu mais profundo respeito. - R. S. GuerrefrO. 

TRATADO DE AMIZADE, COOPERAÇÃO E COMI::RCIO ENTRE 
O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GO
VERNO DA REPÚBLICA DE ZÂMBIA 

O GOverno da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Zâmbia, 

INSPIRADOS pelo propósito de afirmar, em um documento solene, os
fraternos laços de amizade que unem o Brasil e Zâmbia; 

CONSIDERANDO a tradicional identidade de posições dos dois pafses 
com relação à defesa, dos princípios referentes ao'respeito à soberania, auto
determinação dos povos, igualdade jurídica dos Estados, igualdade dos povos 
sem discriminação de raça, sexo, cor ou credo; 

CONSCIENTES de que, para vencer o desafio do desenvolvimento, 
torna·se mais urgente e necessário intensificar e toinãffuals operante a mútua 
colaboração, em todos os setores, entre os pafses em desenvolviemnto; 

CONVENCIDOS de que, para a consecução dos princípios acima- men
cionados e para o total e autónomo desenvolvimento d_os dois países ê -irripor· 

tante estabelecer mecanismos que possam -tornar mais concretos e efetivos os 
laços que unem Brasil e Zâmbia: 

DETERMINA DOS a estabelecer um programa de cooperação entre _os 
dois países visando intensificar suas relações políticas, económicas, comer
ciais, C1,1lturais e científicas; 

CONVIERAM no seguinte Tratado de Amizade, Cooperação e Comêr· 
cio: 

Artigo I 

As partes contratantes convêm em cooperar e intercambiar informações 
sobre assuntos de comum interesse nos campos bilateral e multilateral. 

Artigo 11 

A cooperação e o intercâmbio de informação a que se refere o Arti I, 
processar-se-ão através de canais diplomáticos ou por meio da Comissão 
Mista de Coordenação Brasil-Zâmbia, estabelecida pelo presente Tratado em 
seu Artigo III. 

Artigo III 

A Comissão Mista de Coordenação Brasil-Zâmbia fica estabelecida pelo 
presente instrumento, com o objetivo de fortalecer a cooperação entre os dois 
países, examinar assuntos áe comum intereSse e propor aos respectivos gover· 
nos as medidas que julgar pertinentes. 

Parágrafo I 11 A Comissão serâ composta por uma seção de cada Parte 
Contratante. 

Parágrafo 29 As seções nacionais -da Comissão serão compostas por 
igual número de delegados designados pelos respectivos Governos_. 

Parágrafo 31' O regulamento da Comissão será elaborado pela própria 
Comissão e aprovado pelos dois GovernoS, por troca de notas. 

Artigo IV 

Brasil e Zâmbia empenharão seus esforços na consecução da progressiva 
expansão e diversificação do- iOtercâmbio comercial atraVés da adequada uti
lização de todas as oportunidades que se apresentarem. Nesse sentido, as Par
tes Contratantes estão prontas a conceder todas as facilidades legais para eli
minar os obstáculos ao comércio entre os dois países, levando em conside
ração seus compromisssos internacionais previamente assumidos nas esferas 
bilateral, regional ou multilateral. 

Artigo V 

As Partes Contratantes estimularão, dentro do quadro da coparticipação 
e em conformidade com suas respectivas legislações comerciais, investimen
tos visando intensificar a mútua cooperação econômica: 

Artigo VI 

A. fim de participar nos planos de desenvolvimento da República de 
_Zâmbia, o Governo da República Federativa do Brasil estudará a possibilida~ 
de de estender a Zâmbia linhas de crédito para a importação de proUutos 
brasileiros. 

Artigo VIl 

Para a promoção do comércio recíproco, Brasil e Zâmbia estudarão con~ 
juntamente as- lnedidas necessârias ao desenvolvimento dos meios de trans~ 
porte e comunicação entre os dois países. 

Artigo VIII 

As Partes Contratantes examinarão os meios mais eficientes de ampliar a 
cooperação bilateral nos campos da educação; ciência e cultura. 

Artigo IX 

As Partes Contratantes, reconhecendo as vantagens recíprocas prove· 
nientes de uinã. ampla e bem organizada cooperação científica e técnica, 
comprometem-se a estimulá-la através de meios adequados para esse fim, as 
Partes Contratantes decidem negociar um acordo básico de cooperação técni
ca e científica, objetivando fortalecer a implerilentãção, conjunta ou coorde
nada, de programas de pesquisa e de desenvolvimento, a criação e funciona· 
mento de instituições de pesquis-a ou centros de treinamerito especializado e 
produção experimental, a organização de seminários e conferências, o inter
câmbio de informação e documentação e o estabelecimento de normas para 
sua difusão. 

Artigo X 

Alêm dos instrumentos intern~cionais previstds no presente Tratado e 
dentro do espírito que o- _informa, as P~rtes Contrªtantes celebrarão, sempre 
que as circunstâncias o aconselharem, protocolos adicionais ou outras moda
lidades de a tos internacionais sobre matérias de comum interesse. 



1014 Sábado 11 DIÁRIO DO CONGRESSO N~C!OI\Al. tSo'à" III ·\hril de 1981 

Artigo XI 
O presente Tratado entrarã em vigor na data da troca dos instrumentos 

de ratificação C permanecerá vigente até que as Partes Contratantes cQnve
nham diversamente. 

EM FÉ DO QUE, os abaixo assinados, devidamente autorizados por 
seus respectivos Governos, assinaram o presente Tratado. 

Feito em Lusaca, aos 5 dias do mês.dejunho de 1980, em doís exempla
res originais, nos idiomas português e iriglês, sendo ambos os textos ingual
mente autêntiCos. 

Pelo Goverho da R,epública Federativa do Brasil: Raimundo Saraiva 
Guerreiro. 

Pelo Governo da República de Zâmbia: Wilson Chakulya. 
(Às Comissões de Relações Exteriores e de Economia.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. l9~Secretãrio. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 61, DE 1981. 

Inclui no Almanaque do Ministério do Exército, no Posto êfii 
General~de~Exército, o nome do Tenente~Coronel João Carlos de Vi~ 
lagrã Cabrita. 

O Congtesso Nacional decreta: 
Art. }9 Passa a figurar, em carãtei permanente e a título honorífico, no 

almanaque do Ministério do Exérc_ito,'·n:o Posto de General~de-Exército, o 
nome do Tenente Coronel João Çados de Vilagrã Cabrita. 

Art. 29 Revogam-se as-disposições em contrãrio. 

Justificação 

Na tarde do dia 10 de abril de 1866, morria em combate, na guerra do 
Paraguai, o Tenente Co_ronel João Carlos de Vilagrã C~brit?. Sua vida,_ inte_i~ 
ramente devotada ao serviço da Pátria, ê marcada mediante atuações de ca
pacidade profissional e de bravura iniguatãVeis. Além de engeriheirO militar 
altamente competente no exercício de funções de instrutor de artilharia e de 
orientador de construção de fortificações, Vilagrã Cabrita tornou~se admira~ 
do pe(a coragem demonstrada nos momentos mais críticos dos comba,~e~ com 
o inimigo. O episódio da ilhota Purutuê, no rio Paranã, é típico para demons
trar o valor desse bravo oficüd de nOsSO~Exêrcito. Como geralmente acontece 
aos heróis, contudo, quis o destino que o Tenente Coronel Vilagrã Cabrita 
encontrasse a morte precisamente na refrega em que aliara à sua bravura de 
soldado o mérito da capacidade técnica: revelada na construção das linhas de 
combate. 

Reconhecend_o o _seu valor, o Governo fê~lo patrono da arma de-Enge
nharia. Esse galardão, todavia, ainda é pouco para quem, acima da própria 
segurança e do cumprimento estrito do dever, sempre colocou os superiores 
interesses da Pâtria. 

Cremos assim que; nesta opdrtunidade em que transcorre mais um ani
versârio da morte gloriosa do Tenente Coronel Vilagrã Cabrita, a Nação 
deva conferir-lhe mais um reconhecimento pelo sacrifício a que se imolou. 

O presente projeto, pois, à semelhança de outros que galardoaram figu
ras de nossa história, confere ao Tenente Coronel Vilagrã Cabrita o posto de 
Gener3[ de Exército, mediante inclusão de seu nome, com esse posto, no Al
manaque do Exército brasileiro. 

Sala das Sessões, em 10 de abril de 1981. - Luiz Cavalcante. 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

LEI N• 165, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1947 

Inclui no Almanaque do Minlstérhiâa Aeronáutica o nome de Al
berto Saittos Dumont. 

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

Lei: 
Artigo único. Passa a figurar eq1 carâter permanente, no Almanaque 

do MinistériO âa Aeronãutica, no po-sto de Tenente Brigadeiro, o nome de 
Alberto Santos Dumont: revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1947; 1269 da Independência e 599 da 
República. - Eurico G. Dutra - Armando Trqmpowsky. 

(Às Comissões de Constituição e Justir:a e de Educação e Culru-
ra.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O projeto lido será publicado e 
remetido às comissões com-petentes. 

Hã oradores insCritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Henrique Santillo. 

O SR- HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do Qrador.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tenho por hábito não emitir juízo de valor a respeito das pessoas e de 
seus a tos, procurando sempre me ater aos fatos objetivos. Mas a mim me pa
rece que estarmos submetidos, todos nós, a um Ministro itinerante, transfor~ 
mado, a meu ver, até em caixeiro-viajante; 8.té.direi melhor: mascate-mordo 
País. E, muito à semelhança dos antigos mercadores venezianos ou fenícios 
que singravam ou o Adriático ou o Mediterrâneo, no passado, singra os ares, 
desta vez de Boeíng, de Nova Iorque a Paris, de Paris a Londres, de Londres a 
Bonn, a Colônia, de Bonn a Berlim, de Berlim a Tóquio, e a outras capitais 
menos comentadas, e o que é mais grave, em geral com a pasta cheia de projew 
tos para serem leiloados, projetas que tratariam do mais significativo inte-res

. se nacional. 
Tenho notícias bem recentes- porque, além de suas idas e vindas aos 

Estados Unidos, a vários países europeus, a Tóquiõ no firial do ano passado, 
ele se encontra, no momento, na Alemanha Ocidental- de que ele está nego
ciando alguns projetes, negociando, eu gostaria de grifar bem esta palavra, 
n~gociando alguns projetes. 

São notícias que nos chegam aqui, por exemplo, de Colônia, Alemanha 
Ocidental, e publicados hoje pela imprensa nacional, que dizem: 

Colônia, Alemanha Ocidental -O Ministro do Planejamento 
Antonio Delfim Netto discufiu~ ori.tem, em Colônia, possíveis proje-

0 tos industriaiS n-o- Brasil, com cerca de 12 representarites de empre
sas- de grande e médio porte, em reuniões individuais, e manteve um 
encontro, n6 almoço com outros 30 representantes da indústria ale
mã ocidental. 

"Hã grande interesse na Alemanha Ocidental por projetes no 
Brasil, mas mantivemos propositalmente baixo, o número de convi
dados para que houvesse uma oportunidade de conversações frutífe
ras", disse um porta-voz da confederação das indústrias da Alema
nha Ocidental, sediada em Colônia. 

Mas é o próprio Jornal do Brasil de hoje que diz o seguinte: que ele aca
bou negociando, na Alemanha, cerca de 500 milhões de dólares para investir 
no Programa Grande Carajãs. Teria- fechado ·esse negócio o-ntem à tarde. E o 
certo é q-ue nessa cir'anda, (rião gostO muito do termo, não, mas não estou en
contrando outro) essa é a verdade, nessa ciranda entreguista, Sr. Presidente, 
este Governo, representado na área económica pelo chamado_ czar da econo
mia nacional, o Sr. Delfim Netto, estã leiloando o País. Esta é a verdade. Pe
tróleo? Estã-se abrindo, agoi'a, às multinacionais do petróleo áreas da Bacia 
de Campos para a execução de contl'atos de risco. Ora, vejam só que grande 
risco vã:o córier a:s empreSas multinacionais na célere Bacia de Campos. Que 
grande risco ... ! 

O Sr. Roberto Saturniilo (PMDB- RJ)- Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Com muito prazer. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Nobre Senador, lembro-me 
bem de que quando foram abertos os contratos de risco, sucessivas decla
rações foram dadas que a única exceção que a PETROBRÃS disse que faria 
com toda a certeza seria a Bacia de Campos, porque lãjã não se caracterizaria
mais como área de risco, mas como área de certeza. 

O SR. HENRIQUE SANT!LLO (PMDB - GO) - Perfeito. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Pois agora a PETROBRÃS 
encaminha-se para essa concessão. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Como V. Ex•, eu li 
também, reiteradas vezes, declarações das autoridades ligadas ao assunto. 
Mas agora o Governo vem dizer que· a Bacia de Campos é impossivel, que ãli 
não haveria risco. Nós sabemos perfeitamente que alguém que conhece um 
pouco de petróleo sabe que em se perfurando praticamente não existem ris
cos, ao longo do tempo, na prospecção do petróleo em qualquer parte do 
mun_do. O valor çiele é de tal magnitude, hoje, que o que se encontra sempre é 
economicamente v1ável. 

Qs_ balõ_es de e_nsaio, por exemplo: quando admitem as multinacionais no 
PROÃLCOOL, estão lançando aí os balões de ensaio. 

Vejam bem. O Sr. Ministro Delfim Netto declarou anteotem, na mesma 
Alemanha Ocidental, que o problema da inflação brasileira é do PROÁL_
COOL e que, por isto, o Governo estâ reduzindo os recursos de aplicação no 
PROÁLCOOL porque senão a inflação poderá aumentar muito. 
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Aliás, a propósito da inflação, eminente Senador Roberto Saturnino, V. 
Ex•, que é uma grande autoridade no assunto, eu achei interessante o sorriso 
de alegria do Sr. Langoni com a inflação um ••pouco superior apenas" a 120% 
nos últimos doze meses. ~ interessante. 

Mas, Sr. Presidente, quanto aos projetes agropecuários aos japoneses, 
aos alemães, é interessante! E sabe o que estão pretendendo fazer? Nem mes
mo vender ou alienar as terras, querem alugá-las ao longo do tempo, indefini
damente ~·alugadas". 

Minérios do Pais sendo entregues às multinaCionais. 
Eu vou provar aqui ao longo do meu pronunciamento. 
E, agora, o Programa Grande Carajás. Aí eStã localizado o grande crime 

de lesa-pátria. Grãnde crime de lesa-pátria o Programa Grande Carajãs, que 
está sendo negociado no exterior a pretexto da nossa volumosa dívida externa 
e do nosso crónico déficit no balanço de pagamentos, em conseqUência da 
dívida externa, princiPalmente. E, a pretexto de que o País não tem outra saí
da senão entregar seus recursos naturais, estão negociando uma dádiva divina 
deste País, uma dádiva de Deus, Sr. Presidente- a província mineral de Ca
rajás, e eu diria mais, a Amázônia Oriental, com seu complexo de hidrovias 
aproveitáveis, de terras agricultáveis, de reservas minerais, as maiores do 
mundo, de alumínio, de cobre, de níquel, de manganês de alto teor, de ouro. 
Pois estão negociando o Projeto Grãnde Carajás. 

Já me referi aos contratos de risco, que não constituem um risco, mas 
que, por pressões do capital internacional, agora se chega ao cúmulo de entre
gar a essas empresas a Bacia de Campos. 

Quanto ao minério, a importâncía dos mãnandais das reservas minerais 
do País é de tal magnitude, Sr. Presidente, que aqueles países que as possuem 
e que não são submissos ao_capital estrangeiro, aos grandes oligopólios inter
nacionais da ãrea de mineração, ciosamente as guardam, porque ali naquelas 
reservas, naqueles mananciais minerais enContrã-se a garantia das futuras ge
rações de seus povos, sem sombra de dúvida. E estão entregando o País. A 
produção mineral brasileira é hoje dominada inteiramente pelas empresas 
multinacionais, que dela detêm cerca de 42%, seguidas do capital nacional 
privado com 41%, e do próprio Estado com 17%. 

O _domínio das empresas multinacionais, "erltrdâi1to, ê niaior, porque é 
seletivo, uma vez que seus investimentos se concentram basicamente na parte 
mais importante e redtável da produção mineral, ou seja, dos bens minerais 
metálicos: níquel, chumbo, manganês, alumínio etc. 

Considerando-se somente o setor de produção de bens minerais metáli
cos, as multinacioriais COntrolam 51% de toda a produção. E se retirarmos daí 
o ferro este domínio sobe para 76% ou dizerido de outra forma, para mais de 
3/4 da produção brasileira de bens metálicos. Exceto o ferro, os bens mine
rais mais valiosos e importante para a indústria mOderna dó- País encontram
se nas mãos do capital estrangeiro. Estes índices demonstram claramente o 
baixo controle que o País possui sobre suas riquezas mineraiS, onde o Gover
no vem gastando cada vez maiores somas de recursos do povo em pros
pecção, em estudos, em projetes a serem entregues às empresas estrangeiras, 
adicionados de incentivós fiscais e tributários. 

De todos esses minerais, acredito eu, Sr. Presidente, um dos mais impor
tantes, um dos mais estratégicos para o futuro dã. humanidade é o alumínio. 
Primeiro, porque o alumíniO, na civilização moderna, cada vez mais intensa
mente substitui os demais metais nas estruturas conio metal estrUtural; segun
do, porque não são muitOs os países do mundo que detêm altas reservas de 
bauxitas que é o minério do alumínio. 

O Brasil dispõe d3 terceira maior reserva de bauxita do mundo, nos diz o 
eminente jornalista Marcos Dantas, no Relatório ReServad-o, especializado 
na área mineral. 

Diz ele: 

O Brasil dispõe da terceira rriaiOr-reserva de bauxita do mundo 
conhecida hoje e de um potencial gerador de enefgí.i hidreléúica em 
grande parte inexplorado. Bauxita e energ"íil elétrica são os dois 
principais insumos para a produção de alumínio. 

Depois do ferro, com o qual se faZ o aço, o alumínio é o mais 
importante metal da economia moderna. E, na medida em que 
torna-se cada vez mais possível substituir ferro, cobre e outros me
tais por alumínio em diversas aplicações, efe -tende a Se tOrnar -o me
tal do século. 

Disso sabem bem os grandes grupos internacionaís que domi
nam a produção e comércio mundiais de alumínio. São seis, as Six 
Sisters: Alcoa, Alcan, Kaiser, Reynolds, Péchiney e Alusuisse. Elas 
estão hoje empenhadas em manter e rearticular o cartel mundial de 
alumínio de forma a sustentar suas poSições diante das mudanças 
que se aguarda no setor nos próximos 25 anos, ou seja, até o ano 
2000, o início do 39 milénio. -

Essas mudanças são de quas ordens. Mercado: rápida expansão 
do mercado tende a atrair o interesse de novos grupos multinacio
nais ameaçando a posição dominante do cartel; insumos básicos: a 
descoberta de grandes reservas de bauxita no Brasil e a acelerada 
elevação dos preços de energia tende a provocar mudanças impor~ 
tantes na localização das indústrias em função de novos parâmetros 
econômicos essenciais ao seÍJ dCsenvolvimento. 

É nesse quadro que se insere a presença do Brasil no alumínio. 
Tradicionalmente um modesto importador e mais modesto ainda 
produtor, o Brasil tem tudo para se transformar numa das grandes 
potências muridiais de alumínio. Antes que isso aconteça, entretan ... 
to, o cartel do alumínio está tratando de ocupar aqui no Brasil po~ 
sições estratégicas, tanto na mineração, quanto na metalurgia. 

O objetivo desse trabalho será demonstrar como o cartel inter~ 
nacional do alumínio, quejã controla a maior parte das jazidas bra~ 
sileiras de bauxita vem se preparando para assumir o definitivo co
mando da indústria nacional de alum-ínio. Tranferindo para câ, par
ticularmente para a Amazônia, os padrões de relações dominantes 
no comércio internacional de metais estratégico. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTJLLO (PMDB- GO)- Com muito prazer. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI)- Para mim é uma grande surpresa 
o que V. Ex' está afirrnandq: que a maior parte dos minerais nossos estão em 
mãos de estrangeiros. A maior detentora de minerais no Brasil chama-se 
Companhia Vale do Rio Doce, em todas as linhas de minerais. Em segundo 
lugar, nós temos a CPRM que des-cobre e pasSa para terceiros as jazidas que 
identifica. A ALCOA, na área do alumínio, foi convidada a trabalhar cones~ 
co com controle acionário do Brasil. No meu Estado, por exemplo, nós não 
ternos na área nenhuma firma estrangeira, e temos vários minerais, como ver~ 
miculita, amianto, calcáreo, argila e vários outros produtos minerais. Lã, in~ 
clusive, está sendo explorada uma argila da melhor qualidade, argila para 
mosâico, arg_ila para cimento, e não terijos urna firma estrangeira. No Ceará, 
não conheço, também urna firma estrangeira. No Maranhão, não conheço 
uma fi~rna estrangeira detentora d_e Decreto de lavra. E eu não sei onde é que 
essas firmas. Já estou cansado de ler a quem foram deferidos os alvarás de 
pesquisa, decretos de lavra, os nomes das firmas que foram beneficiadas por 
esses alvarás, por esses decretos, e não vejo firmas estrangeiras. Só se elas não 
aparecem no negócio, estão veladamente no negócio. Diga-me com quem está 
o controle do fosfato, aqui? o nome de uma firma estrangeira em cobre, ape~ 
nas um nome; na exploração de minério de ferro, queria que citasse nomes. 
Agora, dizer que tem 40, 70 ou 90% é uma coisa que gostaria muito que me 
fosse esclarecido, que me dessem os nomes ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) - V. Ex• me apar
teando, nobre Senador, estaria certo se eu tivesse apontado dados sobre toda 
a atividade mineral do Pais. Na verdade, trata-se dos metais não-ferrosos. 
São os metais estratégicos que, no Br"aSil, sem dúvida alguma, as grandes re~ 
servas se econtram no domínio de várias empresas estrangeiras, e cujos dados 
são fornecidos pelo próprio Departamento Nacional de Produção Mineral
pelo próprio. Na verdade, 3/4 da produção mineral de metais não-ferrosos 
são produzidos no País, hoje, pelas empresas estrangeiras. Mas, na verdade, 
eu queria chegar a um outro ponto. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- V. Ex• me permite um aparte, 
só para complementar? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Com o maior pra
zer, dou o aparte a V. Ex' 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- V. Ex• tem toda a razão, por
que se referiu aos metais não-ferrosos. Mas, mesmo no campo do ferro, em 
que o nobre Senador Bernardino Viana disse ignorar a participação estran
geira, eu díria que o Grupo Thyssen (ferteco) tem o controle de uma das 
maiores jazidas de minério de ferro em Minas Gerais. A Companhia Hanna 
tem uma participação muito grande junto ao Grupo AntuneS, a Belga
Mineira tem as suas jazidas imensas. Quer dizer, mesmo no set_or de ferro, 
onde reconhecemos que a Vale do Rio Doce predomina, mesmo aí, a pre
sença de capital estrangeiro é muito grande. E quando passamos aos não
ferrosos, V. Ex• éstá com total razão. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Mas não têm o controle ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO)- Mas, bem, o emi
nente Senador citou o problema da ALCOA e nós gostaríamos de nos referir 
aqui ao problema da ALBRÁS-ALUNORTE. ~ 

O !v~inistro Delfin Netto _viajou no ano passado, eminente Senador Ro
berto Saturnino, ao Japão. Se não me falha a memória, no final de outubro 
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do ano passado. E, a partir daí, a imprensa começou a trazer alguns boletins, 
alguns informes a respeito do ·chamado acordo de acionistas e o contrato de 
preços que deveria ser realizados entre as empresas japonesas participantes 
do projeto e a Vale do Rio Doce, e que o próprio BNDE, que é o financiador 
maior do __ empreendimento, estava negando-se a dele partícípar por 
considerá-lo contra os intesses nacionais. 

Pois bem, o Mín-ís"iro Delfim Nctto, foi lá, ajeitou ·as coisas, prometeu in~ 
centivos especiais; fiscais e tributários e, no dia 31 de outrubo, a imprensa jâ 
publicava a assinatura do acordo eiltre·a- Vale do Rio Doce e NALCO, que é 
um conjunto de empresas japoneses, que valentrar rninoritariamente no pro
jeto, ou seja, Com 49% das ações, mas que và.i ter, através do famigerado cha
mado acordo de acionistas, condiçõeS de vetó sobre todas as decisões, porque 
as decisões só serão tomadas com dois terços dos votos, ou seja, quorum qua
lificado e, ao mesmo tepo, o Japão terá toda a produção do empreendimento 
adquirida a um preço 5% inferior ao_ preço iniei-nacionaf do produto, com 
energia de Tucuruí forneciçla c9m e:tevaaossubsídios, já que esse empreendi
mento receberá energia dessa grande hldroelétrica a menos da metade do cus
to de Tucuruí. 

Este é um problema apenas. Ora, se isso Já ocorreu no pàssado, e se no fi
nal de outubro o MinistrO Delfim Netto, de acordo com os informes trazidos 
pela Gazeta Mercantil e o Jornal do Brasil, que tenho em mãos, estava prome
tendo aos grupos japoneses incentivos fiScais especiais para a ârea- da Amazô
nia Otiencal, que me dizem os Srs. Senadores se eu lhes disser que, 25 dias de
pois apenas, o Senhor Presidente da Repóblica assinava o Decreto-lei 1.813, 
de que tenho em mãos uma cópia, que estã.belece regime especial de incenti
vos fiscais e tributáriOs -para- os empreendimentos integrantes do chamado 
Programa Grande Carajãs'? Que me dizem os Srs. Senadores se, depois de um 
acordo lesivo aos interesses nacionais, aos interesses da Companhia Vale do 
Rio Doce, aos interesses do Banco Nacional de_ DesenvolvimentQ Econômi
co, segundo essas mesmas autoridades, e isso depois de negociado, é assinado 
e, 25 dias depois, o Senhor Presicterlte da República assina um decreto-lei, ins
tituindo um regíme especial de incentivos fiscais e tributários para a área? 

Já lhes disse, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que Carajãs é uma dádiva 
da natureza - eu diria de Deus - ao Brasil como garantia do bem viver das 
gerações futuràs de brasileiros, sem sombra de dúvida. Se eu tratasse desse 
programa demograficamente, eu poderia dizer-lhes, sem medo de errar, que a 
Amazônia Oriental, contendo cerca de" 1 milhão de qui!ômetros quadrados de 
terras agricultávC"íS, de riquezas madeireiras sem fim, de riquezas hídricas hi
dreléticas sem fim, de hidrovias aproveitáveis, de mananciais minerais maio
res do mundo- eu lhes diria, sem medo de errar- que no futuro, se bem es
tabelecido, se bem orientado o seu desenvolvimento .. , 

O Sr, Bernardino Viana (PDS- PI)- V. Ex• me permite? -para uril es
clarecimento sobre incentivos fiscais. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMNDB- GO)- Poderia conter 
100 milhões de brasileiros ali para viverem bem. Cem milhões de brasileiros 
para viverem bem em um milhão de q uilômetros quadrados ou mais. 

Na verdade, isto está sendo entregue, leiloado, Sr. Presidente. Sociedade 
civil, Forças Armadas, Gongresso Nacional não poderão continuar indife
rentes a isto. Sr. Presidente, Congresso Nacional, Nação brasileira nào pode
rão permitir que se desviem as discussões para problemas menores, 
descuidando-nos de exigir que, peJo menos, este Projeto Grail.de Carajâs seja 
discutido no Congresso Nacional nos seus detalhes. Ora, nós sabemos que 
eles se constituem, nas suas linhas m_estras, de uma ferrovia ... 

O Sr. Lui= Cavalcante (PDS - AL) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUESANTILLO (PMDB- GO)- ... de uma hidrovia, 
de projetas agropecuários, de exploração minero metalúrigo, de exploração 
da madeira ... 

Desculpe-me Senador Luiz Cavalcante, mas concederei o aparte, em segui
da, com imenso prazer. 

E nós, estou certo de que o-PDS, também, desconhecemos os detalha
mentos, os objetivos, que eu diria subliminares, desse grande projeto, que vai 
exigir a aplicação de mais de 30 bilhõ_es de dólareas, segundo o próprio Go
verno, e eu lhes diria que não somos a: penas nós a desconhecermos, porque o 
empresariado nacional da área também desconhece. 

O Sr. Bernardino Viana(PDS- PI)- f! só pedir o projeto, qualquer um 
tem acesso a ele no Registro de ComérCfo. 

O SR. HENRIQUESANTILLO (PMDB- GO)- Também desconhe
cem, dizem eles. Antes ouvirei, com prazer, o aparte desse grande brasileiro, o 
eminente Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Lui: Cm•alcante (PDS- AL)- Muito obrigado. Grande brasilei
ro estou entendendo no sent_ido de grande amigo. Com prazer, declaro que 3: 
recíproca é verdadeira. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Também, Excelên· 
cia. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Mas, V. Ex• quando estava falan
do no alumínio, encerrando o assunto, disse: Este é um dos nossos grandes 
problemas. E em seguida, citou o nome do Ministro Delfim Netto, Então, 
digo eu, por minha vez: Este é o nossO ·maiOr problema, o Sr. Delfim Netto. 
Porque, quando, no Inês passado, o Ministro Camillo Pena diSSe que a políti
ca do Governo não tem confiabilidade, me parece que S. Ex• usou de eufemis
mo. Na verdade, o_que S. Ex• disse, pelo menos o que é traduzido pelas pala
vras dele, é que a política do- Sr. Delfim Netto não merece conliabilidade. 
Não merece porque ele próprio não tem a confiabilídade da Nação. Haja vis
ta esta inflação que está desafiando todas as receitas, todos os doutores, por
que ela é eininentemente psicológica, pois ninguém acredita nas previsões 
nem nas medidas do Sr. Delfim Netto. Não sou eu quem o diz, ê a Nação, 
Nação que- usando um adjetivo um tanto forte, reconheço -lhe tem uma 
verdadeira repugãncia, i1.ão ·comó pessoa, mas como peça do Governo. Este, 
sim, o Sr. Delfim Netto, é o grande problema do Governo do General João 
Figueiredo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO) -Peça, V. Ex•, se· 
gundo meu modo de ver, disse-o muito bem, e peça a mais importante do 
atual GOvErno, diria CU. É o superministro do País hoje, porque da ârea eco
nómica, ele transborda para- todas as áreas, para a área trabalhista, por exem
plo ... Ele é de tal modo superministro que transformou em figur:1 decorativa, 
em figura de retórica, que era na Comissão Nacional de Energ; :, o seu grande 
Presidente, o V ice-Presidente Aureliano Chaves, em mera figura de retórica, 
em mera figura decorativa. Por quê? Porque o Sr. Aureliano Chaves, segundo 
palavras que eu ouvi na CPI do Acordo Nuclear, ê um nacionansta, é um ~o
rnem dü;posto a defender a nacionalidade, a soberania do Pafs e as riquezas 
nacionais .. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)-~ muito contraditório_ o conceito 
que se faz de Delfim Netto. Há poucos dias nós o vimos ser visitad_o, quando 
aniversariou em São Paulo, por mil grandes empresários. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Empresários! ... Mas duvido que 
haja um só carroceiro, um-sapateiro, um único motorista de táxi em manifes

-tação de _ap~auso ao_ Sr. Delfim Nettot 

O Sr. Bernardino Viano (PDS- PI)- Ele chegou agora à Espanha e foi 
recebido com a maior dignidade pelo rei e pelo primeiro-ministro daquele 
pais. Também foi bem recebido na Alemanha. 

O SR. HENRIQUE SANT!LI..Q (PMDB- GO)- Lógico que eleestã 
sendo bem recebido._Ele vai a Tóquio. é bem recebido, ele vai a Nova York é 
bem recebido, ele vai a Londres é-bem recebido. Mas por quê? Somos um país
devedor sem poder dê barganha, e o Sr. Delfim Netto parte pai-a essas gran
des capitais, onde é bem recebido pelos banqueiros e pelas autoridades fazen
dárias desses países desenvolvidos, como o homem que está entregando os re
cursos naturais, a riqueza nacional. Esta é a verdade. 

E não fogem à regra os empresários nacionais, Nào vou citar aqui" aque
les bajuladores que se en"fiteiram para abraçar Delfim Netto com medo de 
perseguição do Governo. Vou citar a liderança da área industrial e a perse
guição foi aqui constatada por um eminente industrial deste País, denunciada 
aqui desta tribuna, que é o caso do eminente Senador_ Teotônio Vitela. O_em
presariado nacional está sendo submetido há muitos anos, hã muito teró.po a 
esse tipo de coisa a que o Sr. Senador Teotônio Vilela, o grande oposicionista, 
está sendo submetido agora. 

As lideranças empresariais._ e eu diria até um ex-ministro- não vou citar 
só o Sr, Antônio Ermírio de Morais- como o Sr. Marcus Vinícius Pratíní de 
Morais, estão dizendo aqui que o Governo precisa definir o Projeto Carajâs e 
saber cOmo a inkiativa nacional poderá dele participar. Nada. Não conhe
cem. 

Tenho aqui um outro recorte, noticiando entrevista do Sr. Antônio 
Ermírio de Morais. Quem é que pode dizer à.qui, neste plenário, ou em qual
quer outro lugar que não se trata de um grande patriota? Está aqui dizendo 
que se acha disposto a participar, como empresário de mineração, do projeto 
Grande Carajás, mas que até hoje, apesar de o GovernO -CáilVidar todas as 
multinacionais, ele e a empresa dele não foram convidados, Pronto, estâ aqui: 
palavras textuais do Sr. Antônio Ermírio de Morais. 

AgOra, a verdade é a seguinte, Sr. Presidente, essa incontestável: não pre
tendem a- participaçãO majoritária da iniciativa nacioiial, quer estatal, quer 
privada, no Projeto Grande Carajás. 

O Sr, -Bernardino Viana (PDS- PJ)- f porque a lei brasileira não per
mite, 

O Sr. Luiz Cavalcante (PbS- AL)- Permite V, Ex~ um aparte? 



Abril de 1981 DIÁRI6 DO CONGRESSO NACIO:-lAL (Scçào I! I Sábado 11 1017 

I 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Pretendem na ver
dade protelar mais um pouco a grande crise que eles mesmos criaram, de que 
o povo é vítima; protelar por mais alguns anos, como fizeram em 1968, como 
tentaram fazer em 1976 e como estão tentandO fazer agora, no início da déca· 
da de 80, neste final de Século XX. 

Ouço V. Ex• com prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Eu pediria a V. Ex• que não 
concedesse mais aparte, porque seu tempo já se esgotOu. 

O SR. HENRIQUESANTILLO (PMDB- GO)- Eupediríá a V. Ex• 
que me deixasse ouvir o 3parte do Senador Luiz Cavalcante para em seguida 
concluir, 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Muito obrigado. Acho que a coo
fiabilidade do Sr. Delfim Néúo seda completamente rCsfaurada se se deixasse 
vir a lume esse famoso Relatório Saraíva, de" que hâ tantos anos se fala. 
Vârias tentativas 'têm sido feitas aqui no Congresso-Nacional para que dele 
tomemos conhecimento, tentativas essas todas abortadas. Por quê? Porque 
não sabemos a verdade do RelatóriO Saraiva? Quem sabe se essa verdade não 
interessa sobretudo ao _SI. Delfim Netto? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Perfeitamente, V. 
"~=x• tem toda a razão. Mas, como existem tantos segredos submersos no sub· 
.1undo deste Govetno, este é mais um. Mas üfu dia ã Nação apurará isso, em 

todos os seus detalhes. Eu tenho certeza. 
Tenho aqui um relatório do Clube de Engenharia do Rio de janeiro, 

sobre o projeto Grande Carajâs. Gostada de ler, Sr. Presidente, sua~ condu· 
sões, rapidamente, porque são importanteS para-riOs-todos. Estou através des· 
ta palavra concitando o Congresso Nacional a liderar a sociedade civil para 
discutir detalhadamente os interesses nacionais em JogO na imp"lantação deste 
projeto Grande Carajãs. 

Passo a ler as çonclusões, Si'. Presidente: 

A demarragem económica da Amazônia Oriental tenho como 
pano de fundo os recursos minerais centrados na Província Mineral 
de CarajáS~ Cõin-recorSCis adid0n3ís c!"e_solo, pluviometria, hídricos, 
energia (hidra e biomassa), constituicido·se, portanto, em um encla
ve económico capaz de absorver urna expressiva parcela de popu· 
lação, necessita ser antecedida por objetivOs p-Olíticos do teor con· 
forme adiante se sugerem: 

• • 
Ocupação Territorial 
Possível pela capacidade do solo e superfíc"ie territorial satisfa

tória, a qual deve ser atingida apen"as com projetas de atividade 
agrícola e mineral em unidades comunitárias e industriais integra· 
das e adequadas ao emprego intensivo da mão·de·obra. 

Expansão da Fronteira Agrícola --
Abertura sem conflitos com o meio ambiente de um território 

ainda inexplorado e com grande potenCial agricultâvel. 
Descentralização Industrial 
Instalação de um novo parque· siderúrgicO e rnanufatureiro 

com potencial de ampliação do jã existente via novas nucleações em 
território brasileiro. 

Lavra-e beneficiamento na próPria -região, dos minerais não 
ferrosos aí disponíveis. 

Utilização de Tecnologia e de Recursos Internos Brasileiros. 
" Possibilidades amplas de uso de tecnologias jâ existentes no 

país e utilização franca de recursos internos briSIIeiros face à alta 
rentabilidade dos investimentos. 

~ Cabeça de Ponte para a Ocupação A rnazônica 
Nucleação na Amazônia Oriental de Pólo Económico e Demo· 

grãfico para ocupação racional, no fu(uro, da ãrea amaZôniça_ brasi· 
!eira. -- -

Redução de Desníveis Regionais 
Utilização dci espaço brasileiro para ocupação demográfico

econôrnica, ·cc:rm conseqUente redução, para o futuro, do agrava
mento de desníveis regionais decorrentes da intensificação de inves
timentos em ãreas já relatiVamente desenvolvidas. 

Desen~·olvimento Económico lnteifado 
Geração de modelos de ocupação regional integrados ao mer

cado interno, em especial e, secundariamente, ao mercado externo, 
com o conseqiiente desenvolvimento económico regional brasileiro 
calcado na infra-estrutura de recursoS-naturais e de integração e 
participaçãO do homem. -- - --

Sr. Presidente, concluo, mais uma vez repudiando desta tribuna o 
Decreto·lei 1813(80, que, estou ceftO, -tanto quanto t3ntos outros acabará 
vergonhosamente sendo aprovado pelo famiger-ado decurso de prazo. Serâ o 

decurso de prazo e não o Congresso Nacional a aprovar um decreto lesivo 
aos interesses nacionais, na -medida em que entrega nas mãos do Poder Exew 
cutivo carta aberta sem limites para legislar, através de decretos, incentivos 
fiscais e tributários para Amazônia OriCittal. 

E neste caso, Sr. Presidente, comunico a esta Casa rapidamente que 
apresentarei nos pr6Xíillos dias projeto de lei estabelecendo o controle nacio· 
na! dos empreendimentos m1nerornetalúrgicos e agropecuãrios na área da 
Amazônia oriental, com obrigação de capital nacional estatal ou privado, VO· 

tante e não votante, vedando-se o acorde de acionista e a participação assO
ciativa na forma de tecnologia. Vedando a concessão de subsídios energétícos 
que não se refiram ao custo da energia colocada no parque consumidor. Tor· 
nando- obrigatória a 1Qcalização de unidades de concentração e transfor
mação de minérios nos munjcípios _onde se sitúam as jazidas. Atendimento 
prioritáriO ao fllercado interno da produção da Amazônia orientaL 

Julgo_, Sr. Presidente, ser este o meu deve:r de representante de um Estado 
diretamente comprometido na ârea, que é o Estado de Goiás. Estou certo, Sr. 
Presidente, _de que acima dos partidos políticos estão os interesses nacionais 
deste País, os interesses_ em torno da defe,sa da soberania, nacionaL 

. Estou certo, Sr. PresideÍlte, de que, independente do posicionamento 
aqui_ nesta Casa, hoj_e, do V ice-Líder representançlo a liderança do Governo, 
independente desse posicionamento que eu julgo precipitado também vastos 
setores do PDS poderão conosco, de braços dados, defender a soberania des
te País e as nossas riquezas para garantia das gerações futuras de brasileiro. 

Creio nisto, acredito nisto _e estarei insistindo, continuarei insistindO 
para que toda a sociedade brasileira, sociedade civil e Forças Armadas, Con
gress_o Nacional, a sOciedade representada por todas as suas instituições, pos
sam se manifestar a favor da soberania deste País. Ela está sendo vendida, ela 
está sendo leiloada, ela estâ sendo negociada. 

Era o que tinha a cfizer, Sr. Presid_e:nte (Multo bem/ Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pô-rto)- Concedo a palavra ao nobre Se
- nador Pedro Simon, por cessão do Senador Lãzaro Barboza. 

O SR. PEDRO SI.\10:'\1 (PMDB- RS. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

Antes de entrar no meu assunto, a minha sol_idariedade ao pronuncia
l!lento do_ Senador Henrique Santillo. 

Não entendo, Sr. Presidente, como esta Casa poderá votar um decreto
lei autorízando, dando delegação de poderes ao Executivo, de atribuições -que 
são suas, do Congresso Nacional. que ele. Congresso, deveria votar ponto 
por ponto, caso por caso. Poderá, mediante decreto no futuro, aprovado esse 
a que se referiu o Senador Henrique Santillo, o Governo resolver dar os in· 
centivos que bem entender, as isenções que bem desejar ao Projeto Carajás. 
sendo que este Congrc:;so, votando "Sim'' ao decreto-lei apresentado pelo 
Presidente da Rcpúblic;J., estará lavando as suas mãos, dizendo: não tenhu 
mais nada que ver com o que vier a acontecer no Projeto Carajás. 

Quero ver o que os Membros do Partido ofkial na Comissão Mista do 
Congresso haverão de dizer, eles que a qualquer projeto, não apenas do 
PMDB, mas do próprio Partido oficial, de qualquer parlamentar que se atre· 
ver uma vírgula a falar sobre matéria financeira dizem que é inconstitucional: 
não, não podemos votar; ·~o-mériro é até muito bom, o projeto muito interesk 
sante, mas o Congresso não pode falar porque, pela Constituição, é iniciativa 
exclusiva d_o_ Poder Executivo". Mas c aqui, que diz que compete ao Congres· 
so tomar a iniciativa? Tanto compete que o Presidente da República enviou o 
decreto-lei para que nós lhe deleguemos esta atribuição. Já não digo se é jurí
dico, já não digo se é legal -porque em meio_à época de anormalidade em 
que vivemos, nem to_da norma que está sendo executada é uma normajurídi· 

-ca, realmente, no seu conceito - mas .e.u_ pergunto se é moral, se algum de 
nós, neste Congresso Nacional, pode abrir mão da nossa responsabilidade, 
do nosso dever, da nossa obrigação de fiscalizar a entrega, a venda de parte 
das riquezas !1aci0na!S iw capital estrangeiro, as vantagens e desvantagens aos 
incentivos ou não que lhe serão atribuídos. Lavando as mãos como Pilatos, 
delegamos poderes mediante decretos, mediante_ regulamentos, mediante 
acordos. O Sr. Dr. Delfim Netto, com a aprovação do decreto· lei desta Casa, 
terá carta branca paru fazer o que bem entender com relação a essa matéria. 

Acho, Sr. Presidente, concordo com o Senador Henrique Santitlo, inde
pendente_ da posição do Líder do Governo em exercício, que já deu a solida
riedade, acho que esse é daqueles projetas que, antes de um projeto parti
dürio, é um projeto de consciência, porque cada um de nós, Sr. Presidente, no 
futuro haverá de prestar contus dos dias que estamos vivendo. E a votação de 
um projeto dessa natureza e com essas consequüências, visando os maiores 
recursos minerais do País e do mundo, a mim parece que os jovens, a Univer
sidade, os técnicos, os inteleCtUais, a ímprensri, Os que vierem depois de nós, 
haverão de fUier o levantamento de como estas coisas aconteceram. E acho 
que da votação, qu_e deverá ser individual, haverá de se prestar conta, daquilo 
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que é- repito - votar pura e simplesmente um. decreto-lei, lavando as mãos 
sobretudo no que diga respeito a Caf8.jás, e dando ao Dr. Delfim Netto e aos 
homens do Poder Executivo po-deres absolutos para resolverem o que bem 
entendem. 

Falo isto, Sr. -Presidente, porque o pronunciamento so Senador Henri
que Santillo invoca um assunto sobre o qual eu pretendia falar dentro dos 
próximos dias, porque eu também fiqUei chocado quando vi a publicação e 
quando recebi a publicação do decreto-lei que entrou nesta Casa, dando esses 
poderes absurdos e imcompreensíveis como- delegação desta Casa ao Poder 
Executivo. E eu que até poucos dias tfvC projetas meus nesta Casã. tidos como 
inconstitucionaiS, íi1Venra-nd6 e ínforrrümdo artigos da Constituição que, ab
solutamente. não poderiam ser invocRdos, mas o foram por membros da Co
missão de ConstituiçãO e Justiça, busca-ndo inventar para-iinpedir a trami
tação de um projeto, porque diz que é inCOnstitucional porque trata de ma
téria-financeíra~"quer6ver como votarão esses parlamentares sobre um proje
to que ê uma delegação total, absoluta, absurda de poderes desta Casa ao Po
der Executivo. 

Mas, o que eu falava, Sr. PreSidente, o que me trazia a esta tribuna é uma 
publicação que os jornais de Porto Alegre fazem, no iníc.io, anualmente; de
pois, passou-aSer semcstrãl; depois, pasSou a ser trimestral; depois, passou a 
ser mensal e, agora, é de 15 em 15 dias. Estou com o jornal Folha da Tarde, 
que publica o aumento do rancho dos últimos 15 dias, que terminou no dia 31 
de março, pois as publicações que eram feitas de ano em ano, quando aumen
tava o salário mínimo e que, depois, passaram a semestrais, agora ficaram em 
15 dias. Pois, no último rancho, marido e mulher e dois filhos menores, para 
comprar aquilo necessário apenas à alimentação, o iridispenável para se man
terem vivos, seriam necessários quase 12 mil cruzeiros,- na verdade, CrS 
11.967,31. Esta verba :seria apenas para a alimentação indispensável para uma 
famí(ia de dois fHhos menores. 

Reparem os Srs. que se falu cj"Ue o salário míriimo irá para cerca de Cr$ 
8.000,00; pois quando ele estiver nos Cr$ 8.000,00 já teremos inais dUas publi
cações como esta, uma no dia 15 de abril e outra no dia 30 de abril. E assim 
como esse rancho já passou de Cr$ 10.000, para 11.900,00, de quanto passará 
o rancho de J9 de abril para 30 de abril nos próximos dias? Reparem alguns 
aumentos çerificados no prazo de 15 dias. Entre os produtos que mais in
fluíram na alta do cesto básic-o na segurida quinzena de março, estão: o toma
te aumentou 55,36 cruzeiros erri 15 dias; a galinha abatida aumentou 35,82 
cruzeiros em 15 dias; a cenoura, 34,40 cruzeiros-em 15 dias; a batata-inglesa 
aumentou Cr$ 31,68 cruzeiros em 15 dias; a margarina aumentou 29,61 cru
zeiros em quinze dias; o alface aumentou 28,70 cruzeiros em 15 dias. 

Ora, Sr. Presidente, vejo o GOvernO Tãlar Cm criação de Cista aHmentar, 
em distribuiç-ão de rancho a preços mais baratos e não sei mais O quê. Mas, o 
que eu não entendo, o que eu não posso compreender e o que não posso ima
ginar é uma inflação a esses preços e a esses custos. Quando eu vou lá, no in
terior, corri o·s produtores desses artigos eles choram, porque na hora da safra 
da batata, da cenoura, da cebola, de todos artigos, os produtores choram e 
protestam porque ma( cobrem os custos e mal recebem algum ganho. No en
tanto, quando o produto fica na mão· do vendedor, os atravessadores, que 
passaram e são tantos, o agricultor recebe miséria e o operário paga fõituna. 

O Governo-criou os órgãos espeéiãís,--c:;-s -armazéns centralizadores da 
COBAL, gararitindo que isso desapareceria, e ainda agora, na terra do Sena
dor Saturnino, Vi no Rio de Janeiro, algo realmente fantástico, grupo de pes
soas de vilas e de fave_las. se reunindo para estabelecerem cooperativas de 
compra. Grupos de pessoas entre 15, 20, 30 reúnem o dinheiro de cada um e 
saem a fazer a compra nos lugares em que podem conseguir mais barato. E, 
às vezes, conseguem pela metade do preço. Agora, como eles conseguem pela 
metade do preço, e como todo sistema fiscalizador do Governo de controle 
da produção não pode verificar corria essas coísas aconteCem. é que eu não 
posso entender. 

O~ Sr. Milton Cabral (PDS- PB)- Permite-me V. Ex• um parte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMQB_- RS)- Já lhe darei o aparte, Sena
dor. 

Houve uma -época no Rio Grande do Sul que a ARENA nos acusava, 
nós do MDB, de demagogos: "Vocês Vão lá, no interior, vão à colónia e di
zem para o produtor: vocês estão recebendo pouco, precisam ganhar mais, é 
uma injustiça esse--preço que võcês estão recebendo". Daqui a pouco vêm os 
homens dQ_MDB vão lá no bairro e dizem aos __ operários: .. Vocês estão pagan
do muito, ·é um absurdo o preço que estão pagando, têm que pagar menos". E 
diziam os Deputados lá, na Assembléia, da ARENA de então: "'Mas como, 
de que formU~se nós temos que pagar para o agricultor, conseqüentemente, o 
operário tem que pagur mais". Se isso fosse real seria demagogia do MDB 
mas, se poderia dizer que esse Governo te-m um lado positivo. Digamos, se ele 
tivesse pagando um preço mais do que justo, além do justo ao agricultor, ele 

estaria favorecendo o agricultor, se o agricultor estivesse ganhando regiamen
te afirial. Diz-se que agricUltura é prioritária nesse País, então deveria o Go
verno ~tar pagando e pagando bem ao agricultor; este estaria satisfeito, e o 
operário estaria pagando um preço alto, porque o Governo, na sua opção, 
optou em pagar bem ao agricultor, e o operário que sofra as conseqUências. 

Na verdade, Sr. Presidente, é que hoje não é apenas o PMDB, hoje os 
próprios parlamentares do PDS, a sociedade inteira, hoje, todos reconhecem 
que o Governo conseguiu revoltar os agricultores e revoltar os. operários. 
Porque o agricultor, realffiente, recebe pouco, paga horrores pelos produtos 
de que precisa para produzir, realmente, entregues às mão das multinacio
nais, como adubos etc. E em conseqüência, os atravessadores entram, e não 
apenas os operários, mas qualquer um de nós, quando vai comprar, paga 
preço algumas vezes superior àquilo que ganha o produtor. 

Com o maior pra:zer, ouço o Senador Milton Cabral. 

O Sr. Milton Cabral (PDS- PB)- Senador Pedro Simon, V. Ex•, nesta 
sua intervenção, realmente, põe o dedo na ferida. A questão dos atravessado
res, da intermediação, é, sem dúvida alguma, da maior seriedade, da maior 
importânCia. O esforço do Governo, foi eXtraordinário, com ralação ao in
centivo à produção, através de subsídios, de insumos, e a créditos bancários 
facilitados, tanto que a produção nacional prevista este ano, é da ordem de 56 
milhões de toneladas de grãos, e sem dúvida alguma, em termos físicos, a pro
dução cresceu muito. E eStabeleceu também um esforço muito grande no con
trole de preços através do CIP, nessas duas pontas: controle de preço, incenti~ 
vo à produção. Esqueceu-se, contudo, de atacar pelo meio, a intermediação, e 
a intermediação_ destrói todo esse esforço, porque, na realidade, o povo, que é 
objetivo final, este é que está sendo sacrificado. E os preços são absurdamente 
diferentes; é incrível a diferença entre preço para o produtor e o preço para o 
consumidor, há uma barreira imensa estre essas duas pontas. É nesse sentido 
que há necessidade de uma mobilização, de um esforço extraordinário. Estou 
de acordo com a colocação de V. Ex~ Muito obrigado. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Agradeço confortado, diria 
até emocionado, o aparte do ilustre colega de representação, porque é tão 
raro a gente ter o apoiamcnto de um companheiro de representação parla
mentar do PDS, e quero, de coração, lhe felicitar, porque realmente V. Ex~ 
deu, no seu aparte, a realidade. Os atravessadores desse País, em todos os seg
mentos da socic_dade _usam e abusam, e o Governo apenas assiste. 

O Sr. José Fragelli ( PP- MS)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SJMON (PMDB - RS) - Com maior prazer darei o 
aparte a V. Ex~ 

O Sr. José Fragel/i (PP- MS) -1': um aparte muito rápido, para fazer, 
se me permite, um rápido reparo ao que disse o nosso nobre colega da Maio
ria. O Governo não se esqueceu da parte da intermediação. Nós estamos 
lembrados que, no ano passado, até mesmo o Senhor Presidente da Repúbli
ca andou percorrendo as feiras de São Paulo para saber os nomes e os preços 
dos produtos. O Sr. Delfin Netto também desceu da sua torre de marfim e an
dou pedalando pelos mercados, pelas CEASAs, etc. O que houve e o que está 
havendo sempre é incapacidade de Organização do Governo para impedir que 
a intermediação aja da maneira como vem agíndo·, fazendo o consumidor 
brasileiro s_ofrer o que sofre. E: mais um capítulo da incapacidade, pode-se di~ 
zer quase total, deste Governo em tudo que diz respeito a organizar os ser
viços públicos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB ~RS)- Tenho que agradecer muito o 
seu aparte porque embora nos meus pronunciamentos eu seja, às vezes, até 
um pouco acre, na minha crítica, eu gosto de ser imparcial. Não fora V. Ex• e 
eu teria me esquecido e teria feito uma tremenda injustiça. 

Não há dúvida nenhuma que o Governo tentou. Eu vi, a Nação brasilei
ra viu na televisão o esforço feito pelo General Figueiredo indo à feira, indo 
aos supermercados e perguntando o preço de produto por produto e achando 
que estava caro. 

É verdade que as coisas talvez não tenham andado tão bem, meu nobre 
Senador, porque ele gostaria que as cQi~as fossem feitas às escondidas e a tele
visão o surpreendeu, tomou conhecimento antecipado de que a visita seria 
feita, e surpreendentemente, rádio, televisão, jornal, estava todo mundo ali 
presente e a coisa não poderia ter sido como deveria. 

Mas, Sr. Presidente, a pergunta é muito simples. Eu fico em Brasília
não quer'ó repetir'OS discursos· do nosso especialista dessa matéria, que é um 
homem eminentemente do povo, que é o Senador Agenor Maria - mas eu 
agora quase que repetiria o discurso do Senador Agenor Maria. Se para uma 
família viver com dignidade são precisos 12 mil cruzeiros e se lá no Nordeste 
eles estão dando menos de 3 mil, o Governo, em termo de auxílio, e se lá no 
Rio Grande do Sul tem mais de 20% que ganha menos que o salârio mínirilo; 
e ~e lá na minhu terru, na cidade de Caxias do Sul se fez um levantamento de 
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que o índice de desemprego é o maior que aquela cidade jã teve, e se o próprio 
Delfin Netto disse que o principal problerrlã deste PaíS- é verdade Que O-dis
se tempos atrás, antes desta crise, imaginem agora;- que o principal proble
ma deste País não ei"a nem dívida interna nem a inflação, mas o desemprego; 
em meio a tudo issO, Sr. Presidente, como podemos nos dirigir, qual a mensa
gem, qual a forma com que parlamentares, não só nós do PMDB, do PP, 
mas, os companheiros do PDS, podemos nos dirigir-ao hoinem do bairro, ao 
homem da vila? 

Como podemos falar com essa gente? Segunda-feira passada eu partici
pei de um ato público na Assembléia Legislativa, organizado pela chamada 
FRACAB- Federação das Associações de Baírro. O protesto da FRACAB 
era no sentido de que a lei do salário mínimo diz que o transporte não deve 
custar mais do que 3% do salârio mínimo. Pois, com o novo aumento conce
dido nas tarifas de tfansporte o trabalhador ~astarã no transporte 30% do sa
lário que ele recebe. Gastará no transporte 30% 'do salário mínimo Ctúe ele re
cebe~ 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - E com a casa? 

O SR. PEDRO SIMON (PM DB- RS)_.:... Não sei, honestamento, Se
nador, não sei mas é uma pergunta importante. 'Já não digo com a casa, mas, 
com o aluguel da favela, com o aluguel da maloca onde ele mora, quanto ele 
deve pagar? 

Se nós verificarmos que, em março do ano passado, o litro de leite era 7 
cruzeiros, c hoje é 27 cruZeiros, e que daq_ui a alguns dias será 36 cruzeiros, em 
14 meses o litro do leite vai de 7 cruzeiros para: 36 cruzeiros: E o Governo a 
fazer uma propaganda linda, na televisão, pedindo para a mãe que mostran
do o seio e amamentando a criança_~ "'Dê o leite para seu filho". Mas que 
leite essas mulheres de bairro e de vila poderão ter para amamentar o seu fi
lho, ganhando meio salário, um salário e pagando 36 cruzeiros oJitro de leite'? 

Lá no Rio Grande do Sul tivemos uma Ln6Vftção. DeSde que me co
nheço, o litro de leite é vendido, no início em garrafas, posteriormente em sa
cos plásticos de um litro. Pois passaram as entidadeS do leite, a começar pela 
estatal, que tem o Estado que proáuz o leite, passaram a vendê-lo em sacos de 
meio litro. E agora há poucos dias passaram a vender o leite em saquinhos de 
l/4 de litro. 1/4 de litro em saquinhos, porque a saída é muito maior hoje de 
1/4 de litro, do que do próprío litro. Mas, também o aumento pulou de Cr$ 
7,00 para Cr$ 36,00! Vem o Governo e tira o sUbsídio· do Pão. 6 pão ainda 
era o artigo que o operário podia comer a um preço raroâvel neste País. Ago~ 
ra entra um decreto~ lei, ao qual se referiu o nobre Senador Henrique Santillo, 
permitindo que o Governo possa dar incentivos à vontade a empresas multi~ 
nacionais que se irtstalarem em Carajás -e tirá-o subsídio do pão, o alimento 
básico número um do operádo, do tr:il)alhador, da gefite simpies. De certa 
forma talvez dizendo: ··o pão vai aumentar, quem não puder comprar pão, 
passe a comer bolo". Pelo menos alguém já disse isto no século passado. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB - RJ)- O leite também tinha subsi
dio, Senador. Ao tempo em que custava Cr$ 7,00 tiilha um peqUeno subsídio 
que também foi retirado. -

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Por isto que aumentou. 

O Sr L Humberto Lucena (PMDB- PB)- Mas, veja V. Ex• a_contra
dição do Governo. O ·aumento do custo de vida é realmente avassalador, 
sobretudo no que tange aos preços dos produtos de primeira necessídade. E, 
enquanto o Governo vai retirando subsídio do pão, que é o alimento do 
pobre, aliás, já foi o alimento do pobre, os jornais anunciam que_ estão estu
dando o subsídio para a venda-de "alguns gêneros de prime-ira nece&Sida-de~ en~ 
tre os quais, o feijão, a farinha , o leite etc. Há uma contradição gritante, e 
por outro lado, essa providência estaria sendo ábjfto de exame, mas estaria 
encontrando obstáculo maior na pessoa do Sr. MiniStro do Planejamento. 
Essa é a notícia que está na imprensa. Mas o que eu queria dizer a V. Ex• é 
que o assunto que V. Ex• traz à tribuna hoje é da ma'iôi-- relevâricia e de tal or
dem que, eu já o dísse aqui no Senado e agora repito, nós deveríamos mar
char, com urgência, para a instalação no País de um Ministério Extraordi~ 
nário para o Abastecimento. Tinha qUe ser uma polúica em termos de guerra 
aos_ atravessadores, como bem accntou V. Ex• entretanto, o Governo, longe 
disso ao inyês de criar o Ministério EXtraordinà-rio -para -o Abastecimento, 
criou o Ministêrio pa-nnt Cotriunicação Sod3.-l; qUe foi extintO por Causa do 
escândalo das verbas de publicidade, e já agora o Ministério Extraordinário 
para a Desburocratização. Não é aqüilo que é furidiffiental para o povo que é 
o abastecimento para combater os atravessadores do aumento do custo de vi~ 
da, e isto não se leriihra·o Governo de criar. 

Q SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS)- Muito importante o aparte 
de V. Ex• O Governo também está voltando, e o Dr. Delfin Netto reconhe
cendo, voltando atrás, praticando a política do Ministro Pedro Simonsen no 
sentido de voltar a dar o subsídio para exportação. Então, nós vamos dar o 
subsídio que não damos aos nossos operários para tomar um copo de leite; 

que não dam_os aos· nossos operários para comer uma metade de pão, nós ire
mos dar ao homem que produz o eletrodomético ou o artigo de vestuário su
pérfluo, para que ele possa- o trabalhador americano, o alemão, o francês 
ou· o italiano -comprar mais barato, para que o artigo possa ser vendido 
mais. 

Sr. Presidente, este é um problema de filosofia. Para nós do PMDB, de
senvolvimento se mede na medida em que o homem melhora suas condições 
de vida no seu conjunto da sociedade. Para nós, desenvolvimento deveria 
buscar o progresso social de todo o conjunto social. E me parece que nós, a 
esta altura, deveríamos ter prioridade básicas. Prioridade 1: Tem gente pas
sando fome'? Tem. Temos de resolver o problema daqueles que estão passan
do fome. Prioridade 2: Tem milhões de brasileiros que estão doentes? Sim. O 
problema da saúde é um problema fundamental. Tem milhões de analfabetos 
que ~ão têm condições de estudar? A educação é um problema prioritário, 

Olha, Sr. Presidente, qualquer estrangeiro que se hospedar num hotel da 
Avenida Atlftntii::a, lá _n~ Rio de Janeiro do meuamigo Saturnino, se ligar 
uma televisão verá as propagandas que são oferecidas e possa vir ele dos Esta
dos Unidos, da Alemanha Ocidenteal ou até do Japão, haverá de dizer: .. Mas 
que país fantástico! Que nível já atingiu, em que o supérfluo como esse está 
sendo vendido, está sendo oferecido e ~eve ter gente que compra". 

-O Sr. Roberto Saturnino (PM DB - RJ) ---:- V. Ex• permite um aparte'! 
_O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O .SR. PEDRO SIMON I PM DB- RS!- Só o aparte. Sr. Presidente. se 
V. ExP- me conceder a gentileza. 

O Sr. Ruberto Satumino (PMDB- RJ)- V. Ex~ ressalta este ponto in
teressantíssimo que caracteriza- a sociedade brasileiiã, este-contraste inexpli
cável e gritante. Por acaso, tenho aqui em mãos matéria que saiu na revista 
Veja, de 1 '?de abril, sobre a inauguração, como diz a própria revista, .. a mais 
monumental casa do gênero no mundo ... Trata-se de uma boate, inaugurada 
há 15 dias em São Paulo, cuja ornamentação custou cerca de 300 milhões.de 
cruzeiros, só a ornamentação, e que é considerada por todos os freqüentado~ 
res que conhecem no Brasil c no mundo esse tipo de casa de diversões, a mais 
faustosa, a mais luxuosa boate do mundo. O Brasil ostenta este recorde, esta 
posição de ter a mais faustosa e a mais luxuosa boate do mundo, contrastan
do com o estado de pobreza que todos sabem existir no País. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Ê um titulo. Aliás,jã temos 
um outro título que a imprensa também já havia publicado. O metro quadra
do de marisões luxuosas mais caro do mundo é do Rio de Janeiro e de São 
Paulo. Nem o centro de Paris, nem Wall Street, o metro quadrado tem o 

·preçO das mansões do Riõ de Janeiro e de--São Paulo. E talvez nós, Senadores 
da República, acostumados a andar neste núcleo central de Brasília, neste 

, próprio Senado, neste próprio Congresso Nacional, olhando o Planalto de 
um lado, olhando o Itamaraty do outro, e olhando o asfalto e a iluminação 
fantástica desta cidade, talvez não nos -demos conta de _que existe um outro 
Brasil que trabalha, que produz, que luta, que sofre, que vive e para o qual 
nós não tenhamos dado a preocupação conforme desejava. 

Enquanto isso acontece, Sr. Presidente, o Presidente da CONTAG está 
sendo processado, levado às barras do tribunal por defender um agricultor 
sem terra, por lutar pela defesa daqueles que ele representa- ele, Lula e ou
tros líderes sindicais. Foi com dor, com mágoa que assisti ontem, na televi
são, terem que se deslocar de São Paulo e de Brasília e ir a Manaus para lá 
responder por um alegado crime contra a segurança nacional. 

O nObre Seiwdcir RObúto Saiúrnino apresentou um projeto, está consti~ 
tuída a Comissão - não .sei em que pé anda, sinceramente, mas ela está cons~ 
tituída- algumas reuniões Já foram feitas para apurar alguns dos escândalos 
no mercado financeiro deste Pais. Eu gostaria de saber se alguns desses cida~ 
dàos parou na cadeia, se crlguns desses homens foi parar, já não digo nas bar~ 
ras de um Tribunal Militar, mas nas da Justiça comum, onde é mais tranqüila 
a sua defesa e menos atemorizante, pois ele tem menos medo de ter diante de 
si um juiz civil que _cinco juízes militares. 

Eu levo, Sr. Presidente, a minha solidariedade à CONTAG, pelo que 
classifica a nota daquele órgão da intimidação contra a posição assumida, e 
levo a minha solidariedade a Luíz Ignácio da SíiVil-e a todos os lideres sindi
cais que lutam, Sr. Presidente, exatamente, para que essas coisas não existam. 

Eu encerro, encerro. preocupado, Sr. Presidente. Falou o nobre Senador 
Itamar Franco, outro dia, e concordo com S. Ex', que a vida de um Senador é 
tão atribulada, se faz tantas coisas e, embora, na verdade, vejamos nisso que 
pouco se resolve. Mas, por exemplo, hú dias, Sr. Presidente- quarta, quinta~ 
feira que terrios que estai- neste Plenãrio. temos duas Comissões- Comissão 
Parlamentar de Inquérito, Comissão Especial, Sessão Extraordinária do.Con
gresso, e tudo o mais. Acho que nós corremos tanto, nõs preocupamos tanto 
com uma série de coisas que se têm pela frente que me parece, às vezes, que 
nós não paramos para pensar no fundamental. 
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Esse tema, Sr. Presidente, é fundamentaL Nós podemos esperar porque o 
nosso salário,--iilinal de contas, nos dá condições para vivermos com dignida
de. Muitos podem esperar, mas parece-me que milhões cansaram de esperar. 

A mensagem do PMDB é uma men-sagem de paz, é uma mensagem de 
compreensão, é uma mensagem que busca reformas profundas pela via pacífi
ca da bondade e do respeito, mas não sei até que ponto e durante quanto tem
po essa mensagem haverá de ter penetração no espírito de uma gente que vive 
em condições de miséria e, muitas veies: -até de fome. 

É diante dessa realidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que me parece 
profundamente séria esta posição de que nós, de certa forma, correndo, cada 
um querendo melhor cumprir o seu papel, estejamos a fazer mil coisas, todas 
as mil importantes, mas estejamos despreoc~.t'J.dos com aquelas, talvez a 
mais iinportante; milhões de brasileiros~ qUe, ou comem pouco·, ou sequer co
mem. Eu nãO sei, mas me parece que cada um de nós -deve ser alertado para 
sua responsabilidade, fazer o seu meaculpa, no sentido do que fazer. 

Acho, Sr. Presidente c Srs. Senadores, -que indenpendente de outras coi
sas, deste assunto merece uma análise séria e profunda por parte das repre
sentações políticas nesta Casa. 

Muito obrigado. (Muito bem!)· 

O SR. PRESIDENTE (Passos,Pôrto)- Sobre a mesa. requerimento que 
vai ser lido pelo Sr. J9 Secretário. -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 64, DE 1981 

Nos termos regimentais, requeiro nãO sejam realizadas Sessões do Sena
do nos dias 16 e 17 de abril corrente, nem haja expediente em sua Secretaria. 

Sala das Sessões, 10 de abril de 1981. - Bernardino Viana. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- De acordo com o disposto no 
artigo 238, inciso II, -d~ do- Regimento Iitternó, o requerímcnto que acaba de 
ser lido poderá ser votado com a presença de apenas 11 Srs. Senadores. 

Em votação o requeiimenfo. 
Os Srs. Senadores que o·aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovado. 
Em conseqüência, não serão realizri.das sessões nos dia-s 16 e 17 dó cor

rente mês, nem haverá expediente na Secretaria. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência comunica ao Ple
nário que, atendendo 'a convite do Presidente da Sociedade Rural do Paraná, 
indicou o nobre Senador José Rícha para representar o Senado na XXI Expo
sição Agropecuáiiã e- Iri.dustrial de Loridrina. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está finda a Hora do Expedien-
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há .. quorum" para deliberação: Em conse"qilência, as matérias cons
tantes da pauta de hoje não serão submetidas à consideração do Plenário, fi
cando transferida sua apreciação pai-a a próxima sessão. 

São os seguintes oS itens cUja ajJrecidção é adiada. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 70, DE I 980. 
(Em regime de urgência- art. 371, "c", do-RegimentO Interno) 

Projeto de Lei do Senado n' 70, de 1980, do Senador Humberto Lucena. 
que dispõe sobre coligação partidiária, e' dáO-utras providências, tendo pare
cer oral, da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitUcionalidade, ju
ridícidade e, no mérito, pela rejeição. 

2 

Votação, em turno ónico, do Projeto de Lei do Senado o'? 303, de 1979-
DF, que institUí a taX:a de limpeza pública no Distrito Federal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n's 710 a 712 e 1.029 a 1.031, de 1980. das Comissões: 
-de ConstitUição é1ustlça -JP pronunciaffientO: pela constitucionalida

de e juridicidade; 2P pronunciamentO: (reexáriie solicitado em plenário), favo
rável, com Emertda nl' 3-CCJ, que apresenta; ]fi pronunciamento: (prestando 
esclarecimento solicitado pela Comissão -do Distrito Federal); 

-do Distrito Federal- /P pronunciamento: favorável, nos termos das 
Emendas de n~'s I c 2~DF, que apresenta, com voto vencido, em separado, do 
Senador Itamar Franco; 

2P pronunctamemo: favorável ao projetO -e à emerid8. da Comissão de 
Cvnstituiçãó e Justiça; e 

- de Finanças, favorável ao Projeto e às emendas da Comissão do Dis
trito Federal, com voto vencido dos Senadores; Affonso Camargo e José Ri
cha. 

3 

Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regímento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n9 305, de 1977- Complementar do Senador Itamar Franco, que dá nova re
daç_ào aos parágr-afos 29, 3~', 4~' e 5~', e acrescenta parágrafos (antigos e novos) 
à Lei n' 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), tendo 

• PARECERES, sob n•s 2:i2 e 1.233, de 1979, e 1.013, de 1980. da Cernis· 
são 

-de Constituição e JustiÇa, /?pronunciamento- pela inconstitucionali
dade, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves, Cunha Lima, Hugo 
Ramos e Amaral Furlan; 2? pronunciamento - (reexame solicitado em ple
nário), ratificando seu parecer anterior; e 

3~ pronunciame_nto - (re_exame solicitado em plenário), mantendo seus 
pareceres anteriores, com voto Vericido dos Senadores Leite Chaves e Cunha 
Lima. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 172, de 1980 (apl-e
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.258, 
de 1980), que autoriza o Governo do-Estado de Mato Grosso do Sul a elevar 
em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, 
seiscentos e vinte mil, cento e cinqüênta e sete crUzeiros e setenta e cinco cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.259 e 1.260, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
--de Municípios, favorável. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 177, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 1.273, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) a elevar em 
Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze milhões, quatrocentos e sessenta e 
quatro mil, seiscentos e cinqüenta e dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES. sob n's 1.275, de 1980, das Comissões. 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 178, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.277, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a elevar 
em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta~ três mil e 
seiscentos e quarenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n's 1.278 e 1.279, de 1980. das Comissões: 
- de ConstituiÇão_ e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios. favorável. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 179, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' _1.280, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a elevar 
em Cr$ 1.530~000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's I.28I e 1.282, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 180, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 1.283, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a elevar em 
Cr$ 2~600.000_,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES. sob n' 1.284 e 1.285. de I980. das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municipios. favorável. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 181, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 1.286, 
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de 19~0), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em CrS 
1.44~.100,00 (um mílhUo, quatrocentos e quarenta e oito mil e cem crut:eiros) 
o montante de sua díVídü consolidada, tendo 

PARECERES, sob n' 1.287 e 1.288, de- f980, das Comissões. 
- de Constituição e Justiça, pela constitUcionalidade e juridicidade; e 
- de• Municipios. favoráveL 

lO 
Votação, em turno único, do Projeto dt!Resolução n...,l82, de 1980(apre~ 

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n..., 1.289; 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a ele~ 
var em Cr$ 23.600rDOO,OO (Vinte e trêS- fnilhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões: 
- de Comtituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munícipios, favoráveL 

11 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 183. de 1980 (apre

sentado pela Comis-são de Economia como conclusão de seu Parecer n9 I .292, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos (GO) a elevar 
em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e noventa e cinco mil e cem cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.293 c 1.294, de 19980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela Cõnstitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, "favorável. --

12 
Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n9184, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia corno conC~usão de seu Parecer n9 1.295, 
de 1980). que autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré (GO) a elevar em Cr$ 
767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e setecentos cruzeiros) o_ montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões. 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridíéidade; e 
- de Municípios, favorável. 

13 
Votação, em turno único, do Projeto de ResoluÇão n-.... 189, de 1980_(apre~ 

sentado pela Comissão de Economia como condusão de seu Parecer n9 1.310, 
de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro 'lelho (RN) a elevar 
em Cr$ 2.909.300,00 (doiS milhões, novecentos e no\'e mil e trezentos cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n• Dfi"(e 1.312, de 1980, das Comissões: 
- de Constitul"çào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; ·e 
- de Municípioi;Tã:VoráVeL 

14 
Votação, em turno único, do Projeto de R-esolução n9194, de I980(apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 1.325, 
de 1980), que alloriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a elevat em 
Cr$ 37.265.3DO,cfti (trinta c sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e tre
zentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.326 c !.327, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Munidpios, favorávél. -

15 
Votação, em turno único, do Projeto de. Re~OiuÇão n9 20I,.de 1980 (apr~

sentado pela Comissão de Finé.inças corrio conclusão de seu Parecer n9 1.345, 
de 1980, com voto vencido, em separado, do Senador Lázaro Barboza), que 
autoriza o Governo do Estado de Goiás a realiZar operação de "empréstimo 
externo, no valor de US$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de dólares 
norte~americanos) destinados a financiar programas do Estado, tendo 

PARECER, sob n' 1.246, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela consüiüdonalidade e juridicídade. 

16 

Votação, em turno único, do Projefõ oe-Resolução n9 l, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Fin~u1ças coffio conclusão de seu Parecer n9 4, de 
1981, com voto vencido do Senador Lázaro Barboza), que autoriza o Gover
no do Estado de Pcrnarnbuco.a realizar empréstírno externo Do valor deUS$ 
25.000.000,00 (vinte c cinco m-ilhões de dólares norte-americanos) ou o equi
valente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuârio doEs
tado, tendo 

PARECEREs-, sub nos-5 06, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constiiuicQnalidade e jllridicidade; e 
- de Municipios, favoráveL 

17 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar çia juridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Intimo), do Projeto de Lei do Senado n9 

·357, de 1979, do Senador Orestes Quércía, 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 ínjuridicidade, com voto vençido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Ader
bal Jurema. 

18 

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 no 1.034, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

19 

Votação, em primeiro turno (aÇirieciação preliminar da constitucionali
dade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje
to de Lei do Senado n9 163, de I 980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial pa 1 os garçons, tendo 

PARECER, sob n• 1.009, de 1980, da Con,issão 
-de Constituição e Justiça, pela !nconstitucionalidade e_ injuridicidade. 

20 

Discussão, en(fUt-no úniCo; do Projeto de Lei da câma.ra n9 45, de 1980 
(n9 1.761/79, na Casa de origem), que regulamenta o exercício da profissão de 
supervisor educacional, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 91 a 93, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável; 
-de Educação e Cultura, favorâvel, com emenda que apresenta de n9 1-

CEC; e 
-de Legislação SociaL favorável ao Projeto e à emenda da Comissão de 

Educação e Cultura. 
(Dependendo da votação do Requerimento n' 58, de 1981, do Senador 

Aderbal J urema, de adiamento da discussão.) 

O SR- PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão MüHer. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Faz anos, desde quando era Deputado Federa( e exerci aquele honroso 
mandato, pratícamen_te 12 an()S _que venho alertando os poderes públicos 
para o problema dã rodoviã BR-364, estrada essa que atravessa um grande 
trecho do Mato Grosso e demanda ao futuroso Estado de Rondônia e Acre. 

Essa rodovia foi aberta no Governo Juscelino, pois, até àquele notável 
governo, vinha a abertura da rodovia sendo feita em câmera lenta. 

Foi Juscelino quem impulsionou, repito, a obra, dando em poucos anos 
acesso a Rondônia e até o Estado do Acre, chegando à Capital Rio Branco. 
Rapidamente os caminhões começaram a trafegar e o peso dos mesmos a au
mentar, diante do asfaltamento dessa estrada até Cuiabá. Isto, no Governo 
Médici. 

A rodovia, conseqüentemente, não agüentou a quantidade de veículos e 
do peso dos mesmos e a estrada entrou em colapso. 

Todos os anos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, repete-se a mesma coisa, 
ou seja, as chuvas nessa região amazônica:;-inclementes, tornam a rodovia in
transitáVeL São milhares de caminhões que, formando imensa fila, aguardam 
a melh~ria das condifões c!imáticas para prosseg~ir via~em.. _ 

- O mteressante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, e que, mvaTJavelmente, os 
atoleiros que interrompem o trânsito são os mesmos. 

Cada ano esses atoleiros vão se ampliando, como se fosse uma cárie den
tária, que se não tratada vai tomando cOnta do dente até eliminá~lo e doloro
samente. É o que se dá na BR-364, ou seja, todos os anos vão se aumentando 
os atoleiros e conforme notícia veiculada num grande jornal do Rio, há um 
drama que aliás se repete, como já disse todos os anos, isto é, a interdição da 
BR-364, única ligação daquela Região de Roridônia, Acre, Norte de Mato 
Grosso até a fronteira do Peru, com o resto do BrasiL Promete~se asfaltar a 
rodovia, e a notícia era que se iniciava o trabalho em maio, porém, já se faJa 
que ~erá no segundo semestre deste ano e, portanto, vai se repetir o mesmo 
drama, pois, no segundo semestre do ano já se iniciam as chuvas na Amazô~ 
nia, e lá se vai mais um ano perdido. 
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Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que me impressiona é a insensibili
dade dos_órgãos competentes, principalmente ()DNER, quanto à conser
vação da citada Rodovia. 

Sabe-se que existem uns pontos nevrálgicas, que, como já disse, todos os 
anos produzem a interdição da BR-364, e nada se faz de prático para debelar 
o mal, ou seja, arrumar a estrada_ ness_es pontos de estrangulamento. :t. revol
tante, Sr- Presidente, Srs. Senadores, pressentir essa insensibilidade ou seja ir
responsabilidade, ou incompetência, ou coisa que o valha do órgão responsá
vel pelas rodovias neste País. 

Também, pudera, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o DNER não quer vir 
nem para Brasília, quanto mais irem os seus técnicos de carro e não de avião, 
ver como estão as estradas no interior_ do Brasil. Não sou eu quem o digo, são 
os jornais de grande responsabilidade que em reportagens bem ilustrativas, 
mostram-nos como está a coisa na BR-3_64. Não quero ser pessimista, mas te
nho -quase certeza que cm 1982, na mesma época, o drama voltará a ser um 
fato real. O Jõrnal O Estado dg S. Paulo e O Globo, desses últimos dias, publi
caram e narraram com precisão o que está acontecendo na BR-364. 

Antes de terminar, ouço com muito prazer o aparte do nobre Senador 
Benedito Canelas. 

Os~. Benedito Canelas (PDS:- MT)- Nobre Senador Gastão Müller, 
primeiramente quero parabenizar V. Ex• que traz alguns dos aspectos mais 
aflitivos do nossa Estadu, que é a BR-364. A BR-364, no trecho de Mato 
Grosso, está entregue ao Serviço de Engenharia do Exército. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT)- Por delegação do DNER. 

O Sr. Benedito Canelas (PDS- MT)- Por delegação do DNER, exala
mente. Já houve trabalhos para que o trecho entregue ao 99 BEC voltasse ao 
DNER. No ano passado, houve uma concorrência internacional, onde se 
classificaram 5 firmas, mâs ii1cXpiiCáVelmente, alegando preço, a concorrên
cia foi anulada. O que ocorre é que numa inflação de 120%, os preços desta 
nova concorrência já serão m::dores do que a concorrê-ncia passada. Se somar
mos a isso, a despesa de combust[vel, o abastecimento feito nas frentes pio
neiras de Mato Grosso e de Rondônia, por avião, ri Nação sofreu enormes 
prejuízos. Recebe_ V. Ex~. de um Senador do Governo, de um Senador do 
PDS, representante do Mato Grosso, a total solidariedade ao pronunciamen
to que V_, Ex~ faz nestn tarde, no Senad_o __ d_a R"epública. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT)- Muito obrigado, Senador 
Benedito Canelas. A!iás, hoje é uma iev<!lação:- dois Senadores do PDS con
cordam com a Oposição: o Senador Milton Cabral, e o Senador Benedito Ca
nelas. Es.tá-liavendo uma evolução, no bom sentido; o Partido do Governo 
não diz só .. amém, amém", como era na ARENA, e está melhorando. 

O Sr. José Fragelli (PP - MT)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT)- Com muito prazer, ouço o 
aparte do meu ex-Governador e caro amigo, Senador José Fragelli. 

O Sr. -fosé Fragelli (PP- MT)- Apenas para lembrar o seguinte: en
quanto vem rolando este projeto de asfaltamento da Cuiabá-Porto Velho, há 
tantos anos, entrando para o Governo de Mato Grosso do Sul o ex-Senador e 
atual Govc"rnador Pedro Pedrossian, o Governo Fed_cral parece que está lhe 
dando os recursos para fazer pelo menos 700 ou 880 km de aslfato, a fim de 
que o PDS ganhe as eleições de Mato Grosso do Sul. São dois os projetas: o 
A papo ré e o Guairaporã. Enquanto isso, aquela vital Rodovia Cuiabá-Porto 
Velho está sem andamento e, pe!o que acaba de dizer o nobre Senador Bene
dito Canelas, vai conrirtuar Sem andamento. Eu quero que sejam feitos os as
faltoS -das düãS fodõ\1iiis- projetada·s-em M-arõ-G.rosso"-ao--sur, -é -Clar-o~-ma·s-é 
preciso dizer que há uma ilação: V. Ex' pode e deve dizer, lá em Mato Gros
so. o nosso querido Mato Grosso do Norte, que assim como esse dinheiro é 
dado a Mato Grosso do Sul para ganhar eleição, e não é dado em Mato Gros
so, o PDS lá deve perder a eleição, pórque -o Governo esiá faZendo uma dis
crimlhüção.Asslfu, como o ex-Senador e Governador vai ganhar com esses 
asfaltos a eleição de Mato Grosso d_o Sul, o Senador Benedito Canelas deve 
perder a eleição de Mato Grosso do Norte ... 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP.- MT)- Antes que o Senador Bene
dito Canelas contra-aparteie, cu quero dizer que tenho uma teoria muito dife
rente; acho que obras administrativas não ganham eleição, podem ajudar. 
Nós temos o exemplo típico do ex-Governador Carlos Lacerda - ninguém 
nega as qualidades de administrador da Guanabaru, foi um grande governa
dor no setor administrativo da Guanabra- que levou uma surra- como se 
diz na gíria - na c_leí_ção da sucess_ão - com o meu amigo Flexa Ribeiro, 
elegendo-se Negrão de Lima, nosso e:?(-córreligionário. De modo que eleição 
não é só obra administrativa, A meu ver, o futuro Governador de Mato 
Grosso do Sul será da Oposição, fatalmente, como será o de Mato Grosso 
também, tranqüilamente. Governo não ganha governo em Mato Grosso; ja-

mais ganhou e nem vai ganhar em 1982. Não vai fugir à regra tradicional des
de 1945, 

Ouço novamente, com muito prazer, o Senador Benedito Canelas. Antes 
que S. Ex'- me aparteie, eu quero esclarecer que- não vou citar nomes por
que não tenho provas- na história da anulação da concorrência, o que corre 
aqui fora é mar de lama, porque no prejulgamento das companhias que de
viam asfaltar a Cuiabá-Porto Velho não ganhou uma firma porque havia in
teresses muito grandes porque filho de um grande chefâo deste País é sócio da 
firma e essa firma não foi pré~qualificada. Então, anulou-se, para que nessa 
noVá pré:.qnalificação essa firma fosse aprovada. Mas não tenho provas e não 
vou dizer nomes. Dizem que, agora, a firma ganhou, entrou na pré
qualificação e Vai entrar na concorrência para o asfaltamento. 

O que eu quero ressaltar, e vou repetir, é o seguinte: é; uma pena, Senador 
Canelas, porque já estamos em maio praticamente, o mês das comunicações, 
o mês de Rondon, e c_omo jâ disse no discurso escrito este ano está perdido 
para o asfaltamento. 

Até que se abra a concorrência, até que se divida em lotes, que as firmas 
se implantem, construam as suas barracas, os seus acampamentos- nós que 
somos de Mato Grosso sabemos que no Mato Grosso amazônico as chuvas 
começam logo- outro ano perdido, outro ano perdido na BR-364. Nós te
mos testemunha presente aqui, a Senadora pelo Acre que todo o ano sofre o 
impacto enorme da rodovia interrompida, com os mesmos atoleiros que V. 
Ex~ sabe, na altura de Diamantino e Alto Paraguai. 

Com muito prazer, ouço o Senador Benediio Canelas. 

O Sr. Benedito Canelas (PDS- MT)- Quero em primeiro lugar, com 
todo o respeito discordar de V. Ex~, porque eu acredito numa possibilidude 
de vitória do Partido do Governo em Mato Grosso. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT)- V. Ex• não podia falar o 
contrário ... 

O Sr. Benedito Canelas _ _( PDS- MT)- Nós "estamoS em campos_ opos
tos, hoje. Em segundo lugar, o que é importante é o seguinte: mudou-se o edi
tal de- collcorrênciu da BR-364, e aqui eu leinbro o meu querido e ex
Governador Josf; Fragelli. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP~- MT)- Do qual V. Ex• foi líder. 

O Sr, Benedito Canelas (PDS- MT)- ... do qual fui líder durante dois 
anos, e tenho anotado na minha vida pública com grande honra para mim
sempre lembro Com thuiti.J. saudade e com muita honra. Foram dois anos de 
dedicação a um governo honesto, a um governo trabalhador, que marcou mi
nha vida pública. Muito aprendi com o Governador José Fragclli c muito me 
honra ter sido seu líder durante dois anos. E s~ voltasse eu o seria com muita 
honra novamente. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT)- Teria que aderir ao PP. 

O Sr, Benediro Canelas (PDS- MT)- Ou talvez, o nobre Senador para 
o PDS. Mas, Senador Gastão Müller, o que ocorre é o seguinte: primeiro, 
meus parabéns pelo seu discurso; segundo, foi feita uma concorrência inter
naciOnal onde só g-randes iirffias de capitais vultosíssimos entraram. Con-cor
do com V. Ex• que pode até ter hJvido a!guma coisa, não tenho conht:dmen
to. Agora, inverteu~ concorrência de firmas médias, em trechos de no mãximo 
50 km, em média 25 km. Ora, se numa concorrência a realizar-se em m<~.ío, 
num contrato assinado cm junho, em julho a firma tem possibilid:.ide, ainda 
este ano, se Deus quiser, de executar o seu trecho de 25 km. Agora, o que eu 
não ente-ndo -é- flUe esta-obra -faz--parte-do POL-ONOROE&-"F-E-,- esm-fecur-s-o-s 
alocados disponíveis. Então, quem está perdendo é a Nação por um conúato 
já executado e c_om dinheiro à disposição. 

Os trechos serão de até 50 quilômetros, restando para nós, uma agili
zação, através çle uma verba maior _para o 99 Batalhão de Engenharia para 
completar, júgue tem 112 quilómetros. os seus 140 quílômetros até Cácercs. 
De modo que se a estrada ajuda, eU tenho a impressão que o PDS ganha cm 
Mato Grosso do Sul c cm Mato Grosso. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT)- V, Ex', que é bem informado 
e que goza das bençàos dos deuses do Palácio do Planalto, que é da intimida
de dos mesmos, tem que inf~rmar mais ... Consta que há também o problema 
- isso não é cm sentido áe brincadeira- de reserva indígena, que está. difi
cultando também o trecho. V. Ex~ pode informar, porque isso nós vamos 
mandar para Mato Gros'so e V. Ex~ vai informar. 

. O Sr: Bent'dito Canelas (PDS- MT)- Isso é um assunto que eu gosta
na de dcb;H~r com ba~tante tempo. ~u. como V. Ex'-, conheço a região palmo 
a ... palmo. Fu1 resp~nsavd pela co!on1zaçào de Pontes e Lacerda. O que há ali 
sao pequenas aldems de onze, doze indios completamente fora do eixo da es
trada. 
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O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT)- Exatámente. De Nhambi
quaras. 

O Sr. Benedito Canelas (PDS - MT) - ComoV. Ex• conhece hã os 
Nhambiquara que vêm a Vila Velha, Pontes e Lacerda exatamente na época 
da mangaba, para colher as frutas e depois retornam à sua origem. Infeliz
mente, para quem não conhece, se levantajã l!m problema internacional, di
zendo que a estrada vem cortar um_ a reserva ~ndígena, q~a~do nós_ sabe~ os 
que não existe, com seriís.STino-prejuízo pafa nós. Vê V. Ex• como é oportuno 
o que V. Ex' trouxe esta tarde ao Senado Federal. Nós estamos inexplicavel
mente- e se trabalha de diversas formas, sou mais pelo conta to direto, já le
vei isso às autoridades - nós estamos com o -treCho de Diamantina
Barracão Queimado, inexplicavelmente, sem conservação quer pelo 99 BEG, 
quer pelo DNER. Só se encontra frecho sem conservação pelo 99 Batalhão de 
Engenharia, mas o DNER não está lá, e o novo t~açado, é exatamente onde 
se levanta a possibilidade de uma tribo fantasma, inexistente, o que já dificul
tou e trouxe um prejuízo à Nação por ma i~ de 90 dias. Desta forma, Senador 
Gastão Müller, é muito trisie para nós dê Mato Grosso, que defendemos o 
índio, defendemos ardorosamente quando há razão, ver assim pessoas total
mente desinformardas, e diria mais, com má-fê, criando no traçado de uma 
estrada que vai levar o desenvolvimento para uma região, uma das mais prós
peras do Estado, que é o Vale do Guaporé, a existéitCia de uma tribo indíge-
na. 

O SR. GASTÃO MÜLLÉR: (PP- MT)- E-mais Rondônia e Acre. 

O Sr. Benedito Canelas (PDS- MT) -- Exaio. út: Criado que, felizmen
te, esta parte já foí superada, o projeto ê válido, o pessoal da FUNAI visitou 
a área e constatou a realidade de que não existe ali tribo indígena alguma. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT)-·Muito obrigado, Senador 
Benedito Canelas, V. Ex• esclareceu aliuns pontos. 

Tenho aqui uma reportagem do jornal 6 GloOO: 

CHUVAS RETEM CAMINHONEIROS NA 
BR-364 E ISOLAM CIDADES DO NORTE 

PORTO VELHO (O GLOBO)- Mais uma vez, a interdição 
da BR-364 ..:__que llgã. São Paulo à fronteira do Acre com o Peru
vem causando sérios prejuíZOs à Re.SiãO Norté, que estâ isol!3-da do 
resto do País. O custo de vida tem aumentado em até 300 por cento 
nos último~ dias e é grande a ten~ão entre o povo e as autoridades. 
Cerca de 1.6ÕO veículos estão reti_dos entre Cacoal e Ji-Paraná, o tre-
cho mais áítíco. · · 

O governador de Rondônia, Jorge Teixeira, prometeu que o as
faltamento será iniciado no segundo semestre, solucionando assim 
os problemas das populações de cidades localizadas ao Iong_o da ro
dovia. Em recente viagem à AriquemeS, Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta 
Bueno e Vilhena, promovendo a entrega de prêmios de produtivida
de rural, ele sobrevoou a BR-364 e constatOu a necessidade de ime
diatas providências. Na semana passada, Jorge Teixeira entregou 
um relatório com· fotos aos ministros do Interior, Má do Andreazza, 
dos Transportes, EHseu Resende, e à direção do DNER. 

Embora criticando os caminhoneiros que insiStem em viajar
quando faz sol durante um ou dois dias e depois ficam atolados na 
estrada, o governador determinou que todas as Prefeituras lhes 
prestem completa assistência, forneceri.do alimeptação, consultas 
médicas e medicamentos gratuitos, e que não seja permitida a saída 
de nenhum veículo enquanto não houver liberação oficial da rodo-
via. 

Mas, é impossível atender a todos ·os necessitados, pois há gru
pos de caminhoneiros que preferem ficar pr6ximo ao local onde se 
encontram seus veículos, consumindo os alimentos que transporta
vam. Para muitos, porém, a batata é o. único alímC:nto nos últimos 
25 dias. 

Prejuízos 

A situação mais crítica é a"dà ire"d10erltre as cidades de Pimen
ta Bueno e Ji-Paranâ, aproximadamente 180 quilômetros, que inclui 
Cacoal, atualmente isolada do resto do território por via terrestre. O 
acesso vem sendo feito por avião, com fretes superiores a Cr$ 60 
mil. Em conseqüência, centenas de toneladas de arra"z se perderam e 
os agricultores reclamam dos prejufzqs e da falta de apoio das agên
cias bancárias, que negam-se a fazer empréstimOs. 

Ali, um maço de cigarros está sendo vendido por Cr$ 250-, um 
bujão de gás de coZinha· a CfS -~·boo. ulna COca-cola a Cr$150, uma 
simples refeiçãO- COmpcistã de pequena quantidade de arroz, feijão, 

charq1:1e ou caçª custa Cr$ 900. Cofio estes, muitos outros produtos 
-tiveram seus -Preços elevados em até cinco vezes. 

Entre Caco.al e Ji-Paraná estão retidos cerca de 1.600 veículos, 
entre camiflhões, ônibus e os conhecidos .. cegonha", carregados de 
automóveís recém-saídos das fábricas, muitos já perdidos, pois tom
baram e ficaram -quebrados na estrada que em vários trechos apre
senta grandes depressões ou extensos atoleiros. 

Atê janeiro e início de fevereiro as linhas de ônibus que fazem o 
percurso Cuiabá-Porto Velho vinham funcionando precariamente. 
Com a intensidade das chuvas, elas foram interrompidas, pois não 
era possível sequer a transferência de passageiros de um veículo 
para outro ao longo da eStrada. Atualmente, quem vija de ônibus de 
Cuiabã para Porto Velho fica retido na cidade de Vilhena, enquanto 
os passageiroS q-ue insistem em deixar Porto Velho para o Sul, não 
passam da cidade de Ji-Paranâ. 

Abastecimento 

O problema criado com o fechamento da rodovia não atingiu 
apenas Cacoal, mas as demais cidades do território, onde a alimen
tação fiCou caríssima, principalmente verduras e legumes, que não 
-são prodUzidOs na região e procedem do Sul do País, transportados 
em aviões, cujo frete é bastante alto. 

_Mesmo a preços elevados este produtos ainda são encontrados 
em Porto Velho. No interior, porém, o abasteGimento de gêneros 
ali mentidos é bastante precário, o que vem sendo explorado pelos 
parlamentares da Oposição. Eles garantem que se nas eleições de 
1982 conseguirem maioria estes problemas serão resolvidos. 

Isto é, problemas do Território de Rondônia e do Estado do Acre e do 
nosso Mato Gros_so. 

Mas, o que é il:nportante_, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que o DNER 
- é o ponto nevrálgico da questão - tem fallhaflo indiscutivelmente. Por
que, como eu disse, e vou repeiir, coffi o apoio do Senador Benedito Canelas, 
- nós conhecemos bem a região - por que não se consertam no tempo da 
seca, os atoleiros, que são pontos nevrálgicas conhecidos de estrangulamen
to? 

Há um trecho de 180km que, todo ano, viram um atoleiro só. Então, va
mos co-nsertar esses 180km para que não haja todo ano esse drama. Jâ houve 
assassinato na beira da estrada, já houve morte, fora os desastres. E uma 
questão psicossocial daquelas populações, que sofrem, tremendamente, com 
o problema da carência. Chega a gasolina a custar trezentos cruzeiros o litro. 
Enfim, um-drama na Re.gião de Mato Grosso, Rondônia e Acre. E. preciso, 
então, que se agilize a solução da conservação da BR-364. 

Muito obrigado aos Srs. Senadores. (,Muito bem/) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra, para uma 
comunicação, ao nobre Senador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATliR"'ll\'0 (PMDB- RJ. Para uma comuni
cação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Tribunal Federal de Recursos ontem deferiu o mandado de segurança 
impetrado pelo Capitão-Tenente Engenheiro Naval José Miguel Camolez, 
numa decisão de tão grande significado que, a nosso ver, merece o registro 
que faço, nesta tarde. Não sou daqueles que aplaudem ou condenam decisões 
do Poder Judiciário, decisões emanadas dos juízes desta República. 

Entretanto, há decisões que, pela sua importância e pelo seu significado, 
merecem um· registro especial, e a meu ver, este é o caso do mandado impetra
do pelo Capital-Tenente Josê Miguel Camolez, ontem deferido pelo egrê:gio 
Tribunal Federal de Recursos. É significativo na medida em que o Poder J u
diciário, um tribunal superior deSte País, reconhece que o arbítrio do Executi
vo não é ilimitado no julgamento do interesse da administração de que fala a 
lei da anistia restrita vigente no País. 

Como se sabe, a lei da ani.stia diz que a reversão do anistiado ao serviço 
público depende de existência de vaga, de Üm lado, e, de outro lado, do inte
resse da administração nessa reversão, no aproveitamento do anistiado. 

Sr. Presidente, a interpretação corrente, a interpretação atê então vigen
te, era a de que o julgamento desse interesse da administração era discriciona
riamente atribuído ao Poder Executivo, à repartição civil ou militar à qual o 
interess_ado demandava, pedia a reversão. E o Tribunal Federal de Recursos, 
ontem, a meu ver, em decisão histórica, porque constitui um· marco na inter
pretação dessa lei, disse que não ê bem assim, isto é, que não há um poder dis
cricionário ilimitado na administração par"a julgar o interesse ou não na re
versão do funcionário que pede a sua volta, isto ê, o Tribunal reconheceu que 
.,esse interesse da administração, no caso de negativa, tem que ser justificado, 
isto é, a repartição que negar a reversão tem que alegar as causas nas quais 
fundamenta a falta de interesse da administração. 
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Assim, Sr. PreSidente, o caso desse exemplar oficial, Capitão-Tenente 
Engenheiro Naval José Miguel Camolez, que foi enormemente injustiçado, 
quando em ·serviço ativo foí preso, foi" tOrturado, foi reformado ex-ojjfi:io e, 
posteriormente, julgado e absolvido, por unanimidade, em todas as instâncias 
do Poder Judiciário, esse caso ganha um relevo especial porque significa um 
primeiro passõ nri ampliação da anisti.i tão restrita que colocou de lado, que 
colocou à margem dos seus benefícios _um enorme número de brasileiros das 
Forças Arnmdas, oficiais subalternos, sargentos e cabos das três Forças Ar
madas, assim como uma grande massa de trabalhadores que pertenciam a 
empresas públicas e que ficaram sem o direito à reversão nas suas funções an
teriores. 

E. um primeüo pas-So, fof urita decisão significátiva. E urna reparação, 
ainda que parcial, porque o Tribunal concedeu, apenas em parte, o mandado 
impetrado, ria meOida em que não reconheceu as vantagens a que o oficial te
ria direílo, -segündo a alegação com que impetrou o mandado, mas, de qual
quer forma, é uma decisão da maior importância porque, como eu disse, 
constitui o primeiro passo dad"o no seritido da ampliaçãO da anistia que conti
nua sendo uma das bandeiras de luta das forças democráticas deste País, dos 
partidos de Oposição e, em particular, do meu partido, o PMDB. 

Acho que é preciso que se mobiliié -a atençãO ·da -opinião pública nacio
nal para o fato da marginalização dõs J?enefídos da anístia a esse enorme con
tingente de brasileiroS,- iráb~_l~lladores civfs e -mílitares priricipallnente, que 
com este primeiro passo ganharTI uma novae_sperança, u-ma nova luz, no sen
tido de poderem algum dia ter os seus direitos de reversão reconhecidos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente= (MUito bem/) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE .4 REVISÃO DiJ ORADOR. SERÁ PUBLICADO 
POSTER!ORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (JUiahy Magalhães) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Evandro Carreira. (Pausa.) 

S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão -do orador.)- Sr. Presídente, Srs. Senadores: 

Ultimamente, anãlíStaS, esiilàioSOSCe economia vêm fazendo algumas 
indagações que cu me proporia-. neste Instante, responder em ligeiros traços, 
que se relacionam com o atual sistema fiilariCeiro riacional. Eles pretendeill ã 
mudança da atua[ regra com a retirada dos depósitos do Banco Central, do 
Banco do Brasil. 

Então, eu Jaria as seguintes indagações: 
Por que há setorcs descontentes de ser o Banco do Brasil depositário dos 

recursos do Banco Central, independeillemerite de remuneração? 
Será que a falta de remuneração desses recursos, que deveria ser feita 

pelo Banco do Brasil ao Banco Central, está causando, com o aumento dos 
lucros, uma verdadeira transferência de renda do setor produtivo para os 
acionistas do Banco do Brasil? 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - PC-rillíte ·um aparte, nobre Senador? 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- Pois não. 

O Sr. Almir Pinto (PDS --CE)-- PeJO Começo do discurso de V. Ex~. eu 
queria apenas que V L Ex• me dissess_e qual a distinção que se faz entre o Banco 
Central e o Ba·ri-co do -BraSiL Tenho o pensamento de que o Banco Central
no meu fraco modo de entender - é aquele que centraliza todas as finanças 
da Nação e a redistribuí para o Banco do Brasil, que tem as suas agências e 
subagências no interior do País. Por conseguinte, não estou entendendo reti
rar as finanças do Banco Central para o Banco do Brasil. Então, deixou de ser 
Banco Central, não tem mais finanÇas: Porque s_e for para o Banco do Brasil 
acabaram-se as finançJ.s que deveriam estar depositadas no Banco Central. 
Não estou entendendo. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- Muito bem, Senador 
Almir Pinto. O Bailco-Central é um óigão fiscalizador que substitui a SU
MOC. Supeiíntendência da Moeda e do_Crédfio. Então, a fiÕalidade do Ban
co Central é fiscalizar a rede bancária e estabelecer normas sobre as ope
rações e os d.epósitos que são recebidos pela rede bancária oficial e privada. 

Mas, eles acham que o Banco do Brasil, como uma sociedade de econo
mia mista em que 49% das.ações são hoje de particulares, se o Banco do Brasil 
está recebendo esses depósitos qtie no díã: 31 de dezembro de 1980 eram 467 
bilhões de cruzeiros, está havendo uma transferência do se to r produtivo para 
os acionistas do Banco do Brasil quer dizer, acionistas particulares, evidente
.mente que é o maior número. 

Qutras indagações: Se esses recursos não fossem depositados no ! anca 
do Brasil, ficariam guardados no subsolo do Banco Central? Seriam en :ami
nhados para a rede bancária privada? Seriam depOsitados no Banco dt_ Bra
sil, e por este remunerados? 

O Banco do Brasil, como Agente Financeiro do Governo Federal, execu
ta serviços, faz operações de conta do Banco Central e do Tesouro Naci~nal, 
participa do capital social de empresas de interesse da economia nacional, 
quase 50 por cento de suas operações de crédito são financiamentos rurais, 
cujos encargos financeiros (jUros e cOmissões) estão" muito abaixo da cotação 
no mercado financeiro nacional. 

E eu poàeria citar o .exemplo dos recursos que sãO fiflandados ao consu
midor, que está em cerca de 230% ao ano, as financeiras. Citaria o exemplo 
dos bancos comerciais que estão operando, com promissórias e duplicatas, 
numa faixa de 60% a 90%, com recursos dos financiamentos, com jurOs entre 
35% a 45%; quer dizer, muito abaixo da inflação. 

Quer isso dizer que essas operações oferecem poUca rentabilidade ou dão 
prejuízos. O BancO adquire ou tinancía, por conta do Governo Federal, pi-o
dutos agrícolas ou semi-industrializados, suportando, na prática, resultado fi
nanceiro nulo ou prejuízo. Permite saques a descoberto de órgãos da adminis
tração di reta e indireta, fndepede"ntemente da cobra"nça de juros e outros en-
cargos financeirOs. - ----- -

E cu poderia citar. aqui. o exemplo da PETROBRÁS, do IBC, do IAA e 
do INPS, que fazem saques por adiantamento de operações que ainda vão ser 
realizadas. isto é, transformação de contratos de câmbio ou de cambiais do 
exterior. 

Intalam-se em regiões economicamente fracas agênciaS pioneirã.s, cuja 
instalação, em termos empresariais nãO-interessaria a uma empresa que tenha 
por finalidade o lucro, mas ao Governo Federal é de toda conveniência para 
levar o crédito ao peque~ó produtor rural. . 

O Banco do Brasil, ao implantar suas unidades operativas ao exterior, 
incrementa as nossas -reliiçôes co"merclais; difunde e promove os nossos_ pro
dutos; capta recursos, na forma de depósitos; financia às empresas estrangei
ras a aqUiSição de prodUtos brasileiros, nas aquísições a prazo. 

E conveuiente r!!sSaltar, nestes com~ntários, o fato dC: que, nos emprêsti
mos rurais e nos financiamentos industriais à pequena e média empresa, a ju
ros subsidiados, há soma apreciáVel de recursos próprios do Banco, como 
contrapartida exigida pelos órgãos repassadores nacionais: o Banco Central e 
o Banco Nacional_do Desenvolvimento Económico_; e pelos organismos inter
nacionais: o Banco Mundial, o Banco lnter-Americano de Desenvolvimento 
e outros. 

No ano de 1980, o Conselho Monetário Nacional fixou em 45 por cento 
--a--CXpansão das aplicações. Não creio que, para dar execução a eSse Progra

ma, o Banco não tenha podido prescindir dos recursos do Banco Central de
positados no Banco do Brasil. 

Admitem analistas e técnicos da área bancária que é preciso criar con
dições para que o Banco do Brasil atue de forma agressiva na captação de re
cursos. E insinuam que essa captação poderia ser feita, por exemplo, com os 
RDBS (Reclbos de Depósitos Bancários) que apresentam mais atrativos. 

Não é ocioso enfatizar que o Banco do Brasil com os encargos e a res
ponsabilidade que pesam sobre si, não pode de~cer a barganhas que seriam 
normaís entre_ outros bancOs da rede bancãria privada que trabalham com 
normas-operucionais e administrativas mais elásticas e menos austeras. 

O Sr. Lenoir Vargas (PDS- SC) --Permite V. Ex• l!m aparte? 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI) - Pois não. 

O Sr. Lenoír Vargas (PDS- SC)- O discurso de V. Ex•é sobre manei
ra oportuno e esclarecedor. principalmen.te dessa situação relativa aos repas
ses do Banco CentraL É que a situação peculiar do Banco do Brasil lhe impõe 
esses ônus a que V. Ex~ faz referência; e, evidentemente, para que ele tenha 
sustentação e possa prosseguir no grande trabalho que desempenha na econo
mia brasileira ele necessita, justamente, contar com esses amparos. digamos 
assim, do Banco CentraL Acho que é muito oportuno o discurso de V~ Ex• 
para esclarecer uma grande faixa daqueles que, na Nação brasileira, às vezes, 
não entendem perfeitamente essa situação peculiar do Banco do Brasil, por
que ao mesmo tempo em que ele necessita e tem a função de estimular a eco
nomia brasileira, também tem uma certa restrição, digamos, ética, de não fa
zer uma competição muito acendrada à rede bancária privada. De modo que 
só por esta forma, talvez, ele possa dar conta d.o seu desempenho, que tem 
sido muito feliz, na economia brasileira. Congratulo-me com V. Ex• pelas pa
lavras do discurso que estâ proferindo neste momento. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- Muito agradeço, nobre 
Senador Lenoir Vargas, pois o aparte de V. Ex' esclareceu ainda mais em ter-



Abril de 1981 DIÁRIO 00 CO:"'GRESSO NACIONAL I Seçào 11 i Sáhado 11 1025 

mos-de entendimento do público e das pessoaS que não estão muito a par do 
entendimento do si tema do mec -:.ismo bancário, para que elas possam enten~ 
der melhor o meu pronunciarr; .1to. 

Muito obrigado a V, Ex~ 
Os bancos oficiais, e nOtadoPnente o Banco do Brasil, não podem entabo

lar negócios, com a finalidade d~ captar depósítos, mediante troca de vanta
gens que extrapolem as normas e instruções codificadas_ 

No que tange ao Banco do Brasil, conceder a seus superintendentes re
gionais, a seus gere-ntes e deinais admiflistrado'res, Hberalidades que_escapem 
às tradições e à austeridade da Casa, seria correr um risco que foge à prudên
cia, ao bom senso e_à segurança dos negócioS ·que lhe empresta estabilidade. 

O lucro por ação em 1979 foi apenas de 0,45 em face do que não se pode 
falar numa verdadeira transferência de renda do setor produtivo pãra os acio~ 
nistas do Brasil. Houve negócio muito mais ren(áVel, e esse o de ser detentor 
de ações não chegou nem a compensar a desvalorização do Banco da moeda, 
no período. 

Minhas palavras finais;--sr. Presidente ê Srs. Senadores, são para pedir 
prudência e cautela aos analistas e técnicos da área bancária oficial e privada. 

O Banco do Brasil é um estabelecimento de crédito que estâ funCionando 
muito bem aqui no Pafs e no exterior, é um estabelecimento secular, motivo 
de orgulho das gerações passadas e da geração presente, e s_e falsos profetas 
não atrapalharem a sua ação costumeira, nãO haverá dúvidas de que serâ 
também motiVO -de orgulho para as gerações futUras. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Concedoa palavra ao 
nobre Senador Franco Montara. (Pausa.) 

S. Ex' não está preSente. -
Concedo a palavra ao nobre SenadOr ROberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATVRNINO (PMDB- RJ~ Pronuncia o Seguinte 
discurso. __ Sem revisão do- orador.)- Sr. Presideilte e Srs. Senadores: 

O Governo tornou, na semana passada, uma decisão, usando _uma vez 
mais o seu conhecido arbítrio, sem consultar ninguém, sem consultar repre
sentantes do povo, representantes do empresariado, representantes dos traba
lhadores. Alterou, da noite para o dia, a sua política no setor de exportações, 
retornando ao tempo do Ministro Mário Henrique Simonsen, restabelecendo 
o crédito fiscal de f5% para as exportaçõeS'"de--produtos manufaturados. 

Ê a volta, Sr. Presiaente, à polítíCa de subsídios que o Governo, na sua 
última orientação- pen.úlfima, agora__; jurava cop1bater, elirriinando, inç-lu
sive, subsídios sobre alimentos básicos da população, como foi ressaltado ho
je, aqui, pelo Sr. Senador Pedro Simon, subsídiO sobre o trigo, subsídio sobre 
o leite, enfim, era o fim da política- dos subsídios que, dizia o Governo, ali
mentava a inflação. Pois, inopinadamente, sem consultar ninguém, surpreen
dendo a todos, uma vez mais o Governo usou o seu poder de arbítrio e resta
beleceu a política de subsídios para as exportações. 

O motivo desta resoluÇão, Sr. Presidente, ê bastante claro: de um lado, 
são os fracos resultados das exportações do primeiro trimestre, de rnanufatu~ 
rados principalmente, resultantes em grande parte da própria conjiiiltura in
ternacional, que é uma conjuntura de recessão, que c-olocou o Governo diante 
da alternativa _de, ou praticar outra maxidesvalorização do cruzeiro~ ou retor
nar aos incentivos às exportações. E, como a'-primeira alternativa deu tão 
maus resultados em fins de 1979, o Governo optou, surpreendentemente, si
lenciosamente, por restabelecer os incentivos. 

Mas é claro que há outro motivo tambêm muito mais imediato e, talvez 
mais eficiente,- niãis eficaz, que foi o ultimato dadO perã- indústria automo
bilística irriplantada no Brasil. Todos hão de se lembrar que hã cerca de um 
mês--.o.;,_; -um--pouco--mais- ou- um-poüco menos;-não- 'sou- capãz d-e' p:i'eds·ar; =.:......:·o 
presidente da Volkswagen no Brasil, Sr. Wolfgang Sauer, em entrevista cõm o 
próprio Presidente da República, colocava as coisas de uma forma muito 
pragmática, muito objctiva: ou o Governo reStabelecia os incentivos, ou a 
Volkswagen não ex-portaria mais isto ê um ultimatO- dado de uma forma bas
tante clara, bastante objetiva e secundado, naturalmente, por toda a indústria 
automobilística. 

O Governo cedeu ao ultimato e restabeleceu os subsídios. Pois não é que 
os subsídios dados não satisfazeran'l à indústria a·utomobilística? Leio, aqUi, 
no Jornal do Comércio 'do dia 7 de abril último, rnatêria intutulada: "Gover~o 
amplia prêmio, mas a Volks quer mais", matéria que coirieça com o-seguinte 
parágrafo: 

Não satisfeilo com o restabdedrilento dos créditos de IPI e 
ICM até 1983, medida que jã tende a provocar represálias por parte 
dos países industrializados, o presidente da subsidiária da Volkswa
gen no Brasil, Wolfgang Sauer, reivindicou (rue- sua empre"~à réceba 
estes incentivos até 1988, sendo acompanhado no pedido por sua 
concorrente, a Ford do Brasil. 

Então, Sr. Presidente, dentro desse modelo adotado e insistentemente 
mantido pelo Governo, realmente não há solução: ou se atende aos interesses 
das mu-ltinacionais aqui implantadas, ou realmente vamos para a insolvência, 
vamos para os tribunais financeiros internacionais, isto ê, a impOsição do 
Fundo Monetário, a decretação de insolvênCia· do Brasil e a cobrança dos 
nos..'ios créditos por todos os processos bastante conhecidos. _ 

O Governo cedeu já na semana passada, e hã de ceder novamente com 
relação ao novo pleito da Volkswagen, !'limplesmente porque não tem outra 
alternativa dentro deste modelo atual, na sua insistência: em manter o padrão 
de desenvolvimento, que pauta a poHtica econômica do Ministro Delfim Net
to, como dos. Ministros anteriores. E us exportadores, os industriais em coro, 
evidentemente, aplaudiram a medida, mesmo porque is~n significa o aumento 
dus suas receitas, o aum~nto das rentabilídades das suas .espectivas empresas 
e, então, ê óbvio qu.: os setores interessados_receberam muito bem a medida, 
como a grande imprensa, de um modo geral, também aplaudiu. E o Governo, 
rnostrando-s•· muito confiante na recuperação das exportações a partir do se
gundo semestre, justificou e louvou~-Se a si próprío, a sua sahedoria em retor~ 
na r a uma politica que-, até a véspera, ele dizia co"riden:ãda, pr.rque incompatí
v~T Com o combate à inflação. 

Mas, Sr. Presidente, não obstante esses aplausos cios s.etorcs interessa
dos, _ _a :-L.erdade é que a medida é muito ruim. E muito ruim, pri· ·eifo porque 
as represálias virão inevitavelmente. O Brasil estava comprometido nos orga
nismos internaciona_is, no GATT, e com os pã.íses para os quais é devedor, 
com uma política de retirada de subsídio!>. Então, c_omo se volta a c.:~<ia políti
ca sem esperar ql_le haja repres~lia? Parece--me uma total falta de senso de rea
l_idade. E, evidentemente, as represálias apare_cerão e vão ser represálias de 
grande intensida_d~. n~ medida em que todos os país~sdo mundo, hoje, diante 
de uma conjuntura de recessão, estão a disputar os saldos, a possibilidade de 
fazer saldo nas suas respectivas balanças comerciais. Então, é claro que a 
competição se agúça, e os países exportadores di;" manufaturados não vão se 
conformar com um retorno do Brasil à política de subsídios, depois de ter as
sumido compromissos internacionais de terminar com esta política. Assinl é 
que as represãlias virão. Todos os países estão com problemas de recessão, de 
balanço de pagamentos, de desemprego, a conjuntura internacional é de re
cessão, e as exportações brasileiras, na verdade, pouco vãO ganhar com esses 
incentivos. Pode melhorar em quantidade física as possibilidades de venda, de 
colocação dos nossos produtos, mas ê claro que eles serão colocados a um 
preço mais baixo, isto é, para melhorar a sua capacidade de competição, ten
do o_subsídio, os empresários brasileiros vão reduzir, os preços em dólares, 
para conseguir colocar um pouco mais as encomendas neste mercado_ já res
tringido pela conjuntura de recessão. 

Então, em termos de Balança de Pagamento, em termos de Receita Cam~ 
bial pouco ou nada vaí resultar de positivo desta medida, isto é, aumenta~se 
um pouco a quantidade exportada mas reduzem-se os preços unitários e, no 
cômputo geral, pouco vai ganhar o Brasil em Receita Carribial. Agora, vai pa
gar muito o povo brasileiro porque são 100 ou 120 bilhões de cruzeiros em 
termos de subsídios que vão sair, de onde, Sr. Presidente? Lá da Receita Tri
butária, do bolso do cidadão brasileiro que paga impostos. 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - E verdade. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Não há outra fon
te. Então disso resulta, aumento do sacríficío jã imposto à população brasilei
ra, resultados medíocres ou praticamente nulos em termos de Receita Cam
bial, queda do conceito de serfedade do País no âmbito internacional -por
que um país que muda de política tão freqüentemente, e de forma tão con
trastante, em prazos tão curtos, evidentemente não pode ser encarado como 
-um país de seriedade. 

Então, assumem~se compromissos internacionais e, da noite para o dia, 
mudam-se as políticas sem nenhuma consulta e sem nenhuma razão maior. 
Tudo isso, Sr. Presidente, nos leva a corlc!uir que a medida foi extremamente 
negativa. Vai-se aumentar o sacrifício da população brasileira, o pobre povo 
brasileiro vai voltar a subsidiar o consumo dos ricos povos para os quais ex
porta suas mercadorias - povos da Europa e dos Estados Unidos com um 
padrão de vida muito mais elevado. Então, o pobre povo· brasileiro vai subsi
diar o consumo dessas ricas nações para quê? Para pouco alterar a sua receita 
cambial, de exportação, demonstrando uma atitude de pouca seriedade, que, 
obviamente serâ a justffiCativa para iepresãlias por parte dos países c_ompra
dores. que estão competindo ççmosco no Il)~rcado. internaci_pnal de manufa~u-
r a. 

Sr. Presidente, obviamente, ê claro que a volta à política de subsídios 
para exportações, Com o encargo da ordem de 100 ou 120 bilhões de cruzeiros 
que Vai .entrar no areamento mónetáfio, evidentemente vai dificultar o difícil 
combate à inflação, que o Governo está tentante enfrentar, a nosso ver, de 
maneira errada, mas, de certa forma, está tentado, está fazendo um esforço. 
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Então, vai -pagar mais o povo brasileiro, vai dificultar mais o combate à in
flação, pouco vai alterar a nossa recei'ta camhialt a nossa imagem no exterior 
vai se deteriorar ainda mais e as repfesâlias vão surgir. -

Tudo isso é um conjunto de conseqüências negativas que nos levam a 
concluir que re~Jmente parece que se perdeu o juízo na área econômica deste 
País, de forma definitíva. Coino se toina uma medida dessas com tantas con-. 
sequências negativaS e- ãinda se louva a sabedoria do Governo como se tivés~ 
semos indo no caminho mais acertado possível. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, até onde vamos chegar, até quando este 
pobre povo brasileiro vai suportar taritO Sã.Crifício, até quando os nossos cre
dores vão confiar ainda na nossa capicidiOe de saldar nossos compromisso-s, 
honestamente eu não sei. 

Vamos aí de concessão em concessão, de entrega em entrega das nossas 
riquezas. _de sacrifício em sacrifício iritposto ao povo brasileiro, para chegar 
não sabemos onde. A nossa preocupação é cada dia maior, eu diria cada hora 
maior. Vemos a total-perda de bom senso, dejuf:Zo, por parte das autoridades 
e sem nenhuma explicação se pode justificar as medidas que vão sendo toma
das. 

Era essas as preocupações que eu queria registrar na tarde de hoje. (Mui-
to bem! Palmas.) . 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE(PDS -AM. Pronuncia o seguinte dis
curso.)- Sr. Presid-ente Srs. Senadores, há bastante tempo as classes empre
sariais e comerc1ais de Manaus -e de todo o Estado do Amazonas-:- vêm 
pleiteando o aumento, de 300 para 800 dólares americanos, da quota de saí
das de mercadorias estrangeiras, através da Zona Franca de Manaus. 

Em setembro do ano passado já Ocupamos eSta tribuna transmitinGo, às 
autoridades governamentais, a necessidade dessa elevação e, ao mesmo tem
po. encaminhando reiVindicação que fora apresentada pelo Clube dos Direto
res Lojistas de Manaus, Associação Comercial do Amazonas e Federação do 
Comércio do Amazonas. 

Houve receptiviâade no apelo e estudos fo_ram desenvolvidos. Ainda re
centemente, os Ministros da área econômica anunciaram. inclusive na pre
sença do nosso Governador José Li_n_do_s_o, que haveria essa elevação para 800 
dólares na mencionada quota. Todavia, Srs. Semidores, a medida ainda não 
foi implantada. 

Acabo de receber telex, assinado pelos Presidentes José Lopes da Silva, 
José Ribeiro Soares e Adelino Pereira Silva, apelando no sentido de que haja 
a imediata liberação desse aumento, Acentuam, ainda, que esse assunto é de 
vital importância para a sobrevivência da própria Zona Franca de Manaus. O 
comércio, a indústria e o setor hoteleiro conhecem, no momento, um dos 
mais difíceis períodos de nossa história. Diga-se, ainda, que o constante au
mento das tarifas.aéreas tem sido ouJro fator desestimulante para os turistas. 
Se não houver o aumento da quota de saída, dificilmente existirão condições 
para que a Zona Franca, tão arduamente implantada, consiga sobreviver a 
esses contratempos. 

Desejo deixar, desta tribuna, um veemente apelo à sensibilidade do Pre
sidente João Figueiredo. Estou certo, e comigo toda _a comunidade amazo
nense, que o Presidente determinará medidas urgente para que se efetive, de 
imediato, essa elevação de quota. 

A Zona Franca de Manaus representou um marco decisivo na vida eco
nômica do Amazonas e de urna grande região que lhe é vizinha. Milhares de 
empregados estão ameaçados de despedida: as indústrias temem a estag
nação, o-comércio assusta-se com a retração de vendas, o setor de prestação 
de serviçOs acha-se o_cioso. 

Todos os responsáveis pelo, 1destino do Amazonas encontram-se empe
nhados nessa batalha pelo aumento da quota de mercadorias estrangeiras saí
das da Zona Franca de Manaus, destinadas a passageiros embarcados em 
nossa Capital. 

Confio- no Presidente João Figueiredo. Os amazonenses também con
fiam. g estamos cer~cis de que não seremos decepcionados. 

Era o, que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 
O SR, PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Nada mais havendo que 

tratar, vou encerrar a presente sessão, disignando para a sessão ordinãria de 
segunda-feira. dia 13, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
I 

. PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70, DE I980 
(Em regime de urgência- art. 371, .. c", do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n9 70, de 1980, do Senador Humberto Lucena, 
que dispõe sobre coligação partidária, e dâ outras providências, tendo pare-

cer oral, da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,ju
ridicidade e, no mérito, pela rejeição. 

2 

Votação, em turno ú-nico, do Projeto de Lei do Senado n9 303, de 1979-
DF', que iilstitui a taxa de lim-Peza pública no Distrito Federal. e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 7IO a 712 e 1.029 a 1.031, de 1980. das Comissões: 
-de Constituição e Justiça -/9 pronunciamento: pela constitucionallâa

de e juridicidade; 2P pronunciamento: (reexame solicitado em plenário), favo
rável, com Emenda n"' 3 -- CCJ, que apresenta; J9 pronunciamento: (prestan
do esClarecimento solicitado- pela Co-missão do Distrito Federal); 

. --do Distrito Federal- /9 pronunciamento: favorável, nos termos das 
Emendas de n"'s I e 2- DF, que apresenta, com voto vencido, em separado, 
do Senador Itamar Franco; 

29 pronunciamento: favorável ao projeto e à emenda da Comissão de 
Constituição e JU.st"iça; e 

-de Fihanças, favo-rável ao Projeto a às emendas da Comissão do Dis
trito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e José Ri
cha. _-

3 

Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n"' 305, de 1977-- Complementar, do Senador Itamar Franco, que dá nova 
redação aos§§ 211, 3~', 49 e 59, e acrescenta parágrafos (antigos e novos) à Lei n9 
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), tendo 

PARECERES, sob n•s222 e 1.233, de 1979, e 1.013, de I980, da Comis-
são 

-de Constituição e Justiça, /9 pronunciamento- pela inconstitucionali
dade, com voto_ vencido dos Senadores Tancredo Neves, Cunha Lima, Hugo 
Ramos e Amaral Furlan; 29 pronunciamento - (reexame solicitâdo em ple
náríO ), nitificando seu parecer anterior; e 

JP pronunciamento - (reex:ame solicitado em plenário), mantendo seus 
pareceres anteriores, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha 
Lima. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 172, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nll 1 .258, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a elevar 
em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões. 
seiscentos e vinte mil, cento e cinqüenta e sete cruzeiros e setenta e cinCO cen-
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.259 e 1.260, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, ·pela constitucfonalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 177, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nll 1.273, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossor6 (RN) a elevar em 
Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze milhões, quatrocentos e sessenta e 
quatro mil, seiscentos e cinqüenta e dois cruzeiros e trinta e Seis ·centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiçã, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do PrOjeto de Resolução n9 178, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.277, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a elevar 
em CrS 29.983.645,00 (vinte e nove milhões, novecentos_e oitenta e três mil e 
seiscentos e quarenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, ·sob nos 1.278 e 1.279, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 179, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.280, 
de 1980). que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a elevar 
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em Cr$ 1.530.000,QO (um iililhão, quinhentos e trinta mil cruzeirOs) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PA'\ECERES, sob nos 1.281 e 1.282, de 1980, das Comissões: . 
-de Constitui{ào-·e Justiça, pela constitUcionalidade e juridicidiide; e 
-de MunicipMf:TaVorável. 

8 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução n<? 180, de 1980 (apre
sentado pela Com.íssà.o_de EconOmia como coflclusão de seu Parecer n9·J.283, 
de 19HO}, 4ue autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a elevar em 
Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de. sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos I.i84 e L285, dé i\fSO, das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade; e 
- de Municlpios, favorável. 

9 

Votaç5o, em turno_úníco, do Projeto de Resolução n9!81, de 1980(apre-
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 1.286, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Muni~ip~! de Arês (RN) a elevar Cr$ 
1.448.100,00 (um milhão, ·quatrocentos e ql.iúefit3. e oito mil e cem cruzeiros) 
o montante de sua dfvida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municipios. faVor<iVeJ. -- ----

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 182, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia coqto. conclusão de seu Parecer fi'? 1.289, 
de 1980), que autoriza~ ~~~_fc!tur~ M_unicipal de Campina Grailde (PB) a ele
var em Cr$ 23.600.000~d'O.(Vírite e três milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo ·-

PARECERES, sõh nos 1.290 e 1.291, de 1980, das- Comissões: 
-de ConstftuíçàO áe Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfplos, fãVorável. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 183, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 1.292, 
de !980), que autoriza a Prefeitura Municipai de" Campos Belos (GO) a elevar 
em Cr$ 895.100,00 loitocentos e noventa e cinco mil e ce1n cruzeiros) o mon
tante de sua dívida cons.olidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.293 e !.294,de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela conStitucioniJjdade e juricÜcid~de; e 
-de Municipíos, favoráVel. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 184, de 1980 (apre
sentado pela Comíssão de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 1.295, 
de 1980), que autoriza a Pft!fcilura Municipal de Dueré (00) ã.-elevar em CrS 
767.700,00_(s.ctecentos e Sess.enta e setC mil e setecentos cruzeiros) o m.ontante 
de sua dívida c.onsolidada, tendO · · -

PARECERES,sob n's 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões: 
-·de Constituição e Justiçd, pela constitucionalidadê e jurfd!Cidade; e 
- de Municfpios. favoráveL 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de ResOiuç-âÕ nv .{89, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economi_a co_moconc_JUsão de_ seU Pirece.r;,n91.310, 
de 1980), que autoriza ã- Prefeitura Municipal de- PCdiO Velho (RN) a elevar 
em Cr$ 2.909.300,00 (doiS milhões; noVecCnto.s e 'nove rriil e trezentos crUzei
ros), o montante de sua df'.;ida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.3l1·e 1.312, de 1980, -das Comissões: 
- de Constituição e JuStiça, pela constitücionafidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favOrávi!l. · 

14 

Votaçi:io, em turno úniCo, do Projeto de Resolll.ção n~' 194, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 1.325, 
de 1980), que autoriza._a. Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a elevar em 
Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e tre
zentos cruzeiros) o montante de sua dívida cons:olidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e ~jllrldicidade; e 
- de Munictpios, favorável. 

IS 

Votação, em turno úni~o, do Projeto de Resolução n~' 201, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.345, 
de 1980, com voto vencido, em separado, do Senador Lázaro Barboza), que 
autoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar operação de empréstimo 
externo, no valor de US$ 35~000,000.00 (trinta e cinco milhõt!s de dólares 
norte--americanos) destinado a financiar programas do Estado, tendo 

- PARECER, sob no 1.346, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

16 

Votação, em turn.o único,_ do Projeto de Resolução n'i' I, de 1981 (apre
sent_ac:lo pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n<? 4, de 
1981, c_om voto vencido do Senador Lázaro Barboza), que autoriza o Gover
no do Estado de Pernambuco- a realizar_empréstimo externo no valor deUS$ 
25.,000,000.00 (vlnte e cinco mÜhões de.dólares norte-americanos) ou o equi
valente em_outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuário doEs

-.t.ad.o_, __ tendo 
PARECERES, sob nos 5 e 6, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munici'pios, favorável. 

(? 

Votação, em primeiro turno" (apreciação preliminar dajuridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'i' 
357, de 1979," do SenadOr Orestes Quércla, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empre,gados em cemitérios, tendo 

PARECER, sob no 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. 

18 

Votação, em primeiro turno (apreciação preTilninar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regime·n-io Interno), do Projeto de Lei Sena
do n~> 142, de 1980, do Senador Oreste Quércia, alterando dispositivo da Lei 
n~> 3.807, de 26 de agosto de 1960, que disp9e sobre a Lei Orgânica da Previ
dência Social, tendo 

PARECER, sob no 1.034, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

19 

Votação, em primeiro turn~o (apreciação preHminar da constitucionali
dade e.jurídicidade, 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 inconstifucionalidade e injuridicidade. 

20 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 45, de 1980 
(n~> 1.761/79, na Casa de origem), que regulamenta o exercício da profissão de 
supervisor educacional, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob nos 91 a 93, de 1981, das Comissões: 
-de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

rqérito, favorável; 
-de Educação e Cultura, favorável, com emenda que apresenta de n"' I 

- CEC; e 
= ~de Legislação Social; favorável ao Projeto e à emenda da Comissão de 

Educação e Cultura. 
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 58, de 1981, do Senador 

Aderbal Jurema, de adiamento da discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Está encerrada a sessão. 

··Levanta-se a sessão às 17 horas e 8 minutos.) 

DISCURSO PRONU_NCIADO PELO SR. MARCOS FREJ.
RE NA SESSÃO DE8-4-8I E QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO 
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. '1ARCOS FREIRE(PMDB- PE. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, .Srs. Sef1adores: 

O problema da terra .é um daqueles que se constituem em· pedra angular 
de todo o drama que vive a Nação brasileira. 

Sabemos da estrutura agrária arcaica e iníqua que emperra o desenvolvi
mento brasileiro. verdade é que programas inúmeros, projetos vários, dispo
sitivos legais sem conta vêri1 sendo anunciados e estabelecidos para assegurar 
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ao homem que trabalha no campo o acesso à terra. No entanto, os dados e es
tatísticas comprovam a ocorrência de cr:escente cÕncentração da propriedade 
rural neste.Faís. Documento que tenios eril mãos, da CONTAG, Confede
ração Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, que pedimos fique fazen
do parte integrante deste pronunciamento, oferece alguns dados que são real
mente es_tarecedores, entre os quais aqueles que mostram, nas novas áreas ca
dastradas, que são as localizadas na região Norte do País, de 1967 a 1978, que 
as grandes propriedades apropriaram-se de 95% dessas terras, o que significa 
em número_s redondos cerca de 102 milhões de hectares. 

É tão grave o problema fundiário que os conflitos sociais se sucedem em 
todo o Territôrío Nacional, de Norte a Sul. No Amazonas, no Pará, no Ma
ranhão, em Mato Grosso, em GoiáS~ i1ô-Plrii.tí,-"iú5·cearã, nO Rro Grande do 
Norte, na Paraíba, ~m Pernambuco, em Alagoas, em Sergipe, na Bahia, no 
Espírito Santo, no Rio de janeiro, em São Pau-lo, em Minas Gerais, em 1\tfato 
Grosso do Sul, no Paraná, no RiO Grãnde do Sul, em Santa Catarina, mesmo 
em regiões desenvolvidas nôs poderíamos registrar facilmente conflitos so-_ 
ciais decorrentes da estrutura agrádã, CÕI1flitos esses nos-quais se tem regis
trado, muitas vezes. o sacrifício de preciOsas vidas humanas. E não se poderia 
esquecer aqui, por exemplo, para ficarmos apenas no ano de 1980, os assassi
natos de líderes sindicais, como o de -Raimundo Ferreira Lima, de Conceição 
do Araguaia, no Pará, de José Francisco dos Santos, de Correntes, em Per
nambuco, e de Wilson Souza PinheíiO~de-Trãsiléia, no Acre, por terem assu
mido a defesa dos trabalhadores, eles que eram legítimos líderes sindicais. 
Isto sem falar na morte de trabalhadores, como a de José Gertuliano e Napo
leão Silva, de-Cícero- Catarina, de Antón'i6 Genésio V eras, nos Municípios de 
Panarama c Caxias, no Mãfanhào, de José Piau, no Município de Nova Ja
cundá, no Estado do Pará, e de FranCisco Sobreira Lima, do Município de 
Itauá no Estado do Ceará, sempre vítínlas da violência institucionalizada nes
te País. 

Se sairmos da_análise individual daqueles que tem sucumbido diante des
se problema da concentração da terra, não poderíamos esquecer o próprio ê
xodo rural, que é outra forma de violênCia, fazendO com que, através do fluXO 
migratório, milhões de bóias-frias estej3.m aí em Estados do Brasil, passando 
as maiores dificuldades, ora sem trabalho, ora com remunerações diminutas. 
muitas vezes inteiramente margíriãlizados, levados, não raro, pelo desespero, 
ao crime e à prostituiÇão. -

O Sr. Henrique Santil!o (PMDB- GO)- V. Ex• me permite um apar-
te? 

O SR. MARCOS FRETRE (1'1\fDB- PE)- Ouvimos com toda asa
tisfação o representante do Estado de Goiás,. que é exatamente um desses Es
tados que tem sofrido duramente com este problema. 

O Sr. Henrique San li/lo (PMDB- GO):_ Desculpando-me diante de V. -
Ex~ por interrompê-lo, ãperias .Pa-ra ass~ciar-me também a V. Ex' na estupe
fação em que nos encontramos neste P-àís, por considerarmos realmente in
concebível, entrados que estamos na década de 80 do século XX, neste País 
continente, estejamos ainda submetidos à,mais injusta estrutura agrária do 
mundo, onde se <lprensetam os maiores índices de concentração de terras do 
mundo, e essa concentração está aumentando justamente nas áreas de expan
são da fronteira agríCola do País, de-ri OvOS cadastramentos, no meu Estado, 
no Estado de Mato Grosso, no Estado do Purii, no Amazonas etc. Justamen
te nesses pontos onde o Governo, com sua política, facilita e incentivà a con
centração maior de terras nas mãos de alguns poucos, incluindo esl'rangeiros, 
quer pessoas físicas, quer jurídicas. Sou também'de um Estado, como Y. Ex' 
bem o disse, que padece a gravidade desse problema que se constitue, sem dú
vida alguma, em termos estruturais, o maior problema que enfrentamos neste 
País, que é o problema de estrutura agrária. Eu também sou de um Estado, 
como V. Ex• eminente Senador, cuja população rural esfá sendo esmagada, 
trucidada, expulsa, e seus ranchos estão sendo queimados ainda, nesta década 
de 80 do século XX, neste País, aqui, rias barbas do Pil!ácio do Planalto, ~ 
poucos quilômetros, a algumas centenas de quilômetros do Centro de Poder 
deste País, de Brasília. Durante o ano de 1980 demonstrei aqui, reiteradas ve
zes expulsões, massacres, assassinatos, pr'iS:õés!Tegais de posseiros, de traba
lhadores rurais, esmagados, trucidados, marginalizados e obrigados as levas e 
as multidões, a migrarem para os centros urbanos, transformando-se em fa
velados, vendo seus filhos se transformareni-em marginais, em criminosos de
linqUentes, suas filhas em prostitutas. De modo que me solidarizo com V. 
Ex•, do mesmo modo solidarizando-me com todos os trabalhadores rurais 
deste País, colocando-me, tanto quanto V. Ex•, e tanto quanto todas as opo
sições brasileiras, ao lado deles na sua luta justa, na sua luta oportuna, na sua 
luta que precisa urgentemente de uma vitóría. AgradeÇo a V. Ex~ 

O SR, MARCOS FREIRE (PMDB _;-PE)- Agradecemos o aparte do 
ilustre Senador Henrique Santillo, cabendo registrar, aqui, que os governos 

-que se têm sucedido, todos des, falam na necessidade da reestruturação fun
diária. 

Ainda agora, o Serihor Presidente da República, na sede da SUDENE, 
de relance, diz ser fundamentai o aceSso à- terra ao camponês. Mas de pala
vras e de promessas o Brasil já está descrente, porque desde 1964 o cx
Presídente Castello Branco já dizia da importância e de como era fundamen
tal uma reforma agrária- neSte País. Nesse sentido, Sua Excelência tomou i[ü
ciativa até mesmo de reformar um dispositivo dã Constituição de 1946- ten
tatlva anteriormente feita e considerada verdadeira subversão- que era o de 
assegurar constitucionalmen.te a d~apropriação de terras através de títulos 
da Dívida Pública. 

O Presidente Castello Branco, como todos aqueles que o sucederam, ti
nha tanto poder nas mãos que, logicamente, faria isto e tudo o mais que bem 
entendesse-: .. 

O Sr. Henrique San ti/lo (PMDB- GO)- Para não ser levado à prática. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Exatamentc isto! E fez a 
reforma. E mais, consagrou o chamado Estatuto da Terra, um instrumento 
que tornaria exequível a Reforma Agrária. Depois do Estatuto da Terra, ou
tros programas foram criados, inclusive especificamente para o Nordeste, to
dos eles dizendo que era para dístribuição da terra. O próprio PROTERRA, 
o POLONORDESTE c outros programa$' têm se transformado mais em linha 
de crédito, levando mais di'nhciro para quem jã o tem, porque do grosso dos 
agricul_tores que poderiam garantir o ab;tstecímento ao_ Brasil, 'de gêneros de 
'primeira necessidade, cerca de 80% a 90% não têm terra alguma. Por isso mes
mo, quando se anuncia, para nossa Região, a anistia dos débitos de proprie
tários, e para os médios e grandes proprietários a moratória, a prorrogação 
do vencimento desses débitos, indagavam-nos os representantes dos_ trabalha
dores, na semana passada, quando visitamos a FETAP, corno ficariam aque
les que, não tendo terra, mas como posseiros, arrendatários, meeiroS, Ou -a 
qualquer outro título pediram dinheiro emprestado- não ao banco, porque 
eles geralmente nem. sabem ir a um- mas até ao próprio dono da terra onde 
trabalham. Esses que estão devendo aos donos das terras- os quais serão, 
possivelmente, beneficiados, quando nada pela moratória -esses que estão 
devendo o particular, todos continuarão obrigados a pagar as suas dívidas. 

Sr. Presidente e S~s. Senadores, este é um problema sério, e é em função 
dele que mais uma vez \rimos à tribuna, especificamente para nos referirmos à 
problemática da Amazônia, data \'enia da nosso companheiro Evandro Car
reira,- que -'ê"ó catedrO.tico neste assunto·, nesta Casa.:... para mostrar que a de
vastação. indiscriminada da sua floresta, levada a efeito por grandes grupos 
favorecidos por créditos oficiais, que muitas vezes se destinam à exploração 
da madeira c à implantação de grandes áreas de pecuária extensiva, tem gera
do ali tambt!m conflitos sociais da maior gravidade. 

(f'Sr~ José Lins (PDS - CE) - Permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Expulsaram-se milhares 
de famíliasd~.seringueiros, afE;uns ali vivendo e trabalhando talvez há um sé
culo, tirando o seu sustento da borracha e da castanha, produzindo lavouras 
de subsistência, outrora incentívados pelo próprio Governo. Esses homens, 
em face do desmatamcnto- e o caso específico se refere ao Estado do Acre 
- têm sido deslocados e expulsos de suas fontes de trabalho. 

Por isso mesmo, os seringueiros da região dos altos rios Acre, Jaco e nas
centes do rio Xapuri, abrangendO os municípios de Brasiléia, Sena Madureira 
e Xapuri, ei1ceritãrãm, desde 1966, um movimento de defesa de suas posses e 
dos seringais, evitando os desmatamentos. 

Logicamente, há os grandes que chegam para a exploração da área ocu
pada pelos pequenos; e se os pequenos resistem e reagem, há o avanço dos 
grandes. Cria-se aquele clima de tensão que leva à violência. 

O .tri..José Lins (PDS - CE) - V. Ex• me permite? 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- É assim que teríamos are
gi~trar que naquelas áreas a conturbação atingíu tal dimensão que, no ano 
passado, a 2 t de julho, era morto,~ pleno sindicato, na sede do sindicato 
que ele dirigia, o trabalhador Wilson -Pinheiro Sousa. Ele já vinha recebendo 
ameaças de morte, fato denunciado aos trabalhadores de Brasiléia .. ~ma as
sembléia geral do sindicato, inclusive com queíxa no órgão policffil. Ele, 
ameaçado, denunciou essa ameaça: mas nada disso evitou que viesse perder a 
vida. 

Sr. Presidente, o caso se torna mais grave porque essas ameaças foram 
feitas de público, antes de o fato ocorrer. Numa reunião. o seringalista Gui
lherme Lope..<; declarou que a solução para os problemas fundiários do Acre 
seria matar o presidente do Sindicato, o delegado da CONTAG e alguns pa
dres. 

Parece que a coisa nà() ficou apenas na ameaça e nem nas palavras, por
que posteriormente o mesmo presidente do Sindicato seria assassinado na 
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sede da sua organização. E, logicamente, diante desses fatos, o ambiente se 
tornou tão tenso e tão difícil, que viriã a ier ãssas_Sinado também um fazen-
deiro da região. ---

Achamos que nada justifica o assassiriato de quem quer que seja, mas en
tendemos que homens que estão sendo desalojados das suas terras, que têm o 
presidente de seu Sindicato ameaçado cte morie e \lêem-posteriormente a exe
cução desse líder sidical, sem que providências drásticas sejam tomadas, em 
que permaneceu a impunidade dos mandantes daquele crime, compreende
mos que o desespero os possa levar a desatinos de vindita pessoal. 

O fato é que, morto o fazendeiro, as autoridades, que não se mobiliza
ram para apurar a responsabilidade, que não efetuaram prisão alguma em 
função do assassinato do líder sindical, essas mesmas autoridades armaram 
um esquema de captura jamais visto na região. Inúmeros trabalhadores fo
ram presos, torturadus, seviciados, esperand-o" meses e meses pela concessão 
do habeas corpus. Entre uma morte e outra, lideranças sindícais de todo o 
País se reuniram para protestar contra o delitO perpetrado e man_ifestar soli
dariedade aos companheiros que ali eram alvo de_ tantas injustiças. 

Nessas manifestações compareceria, como era do seu dever, o presidente 
da CONTAG, o nOSsO cOnterrâneO, o pernambu-cano José Francisco, junta
mente com outras lideranças sindicais. Pois bem, -Por terem comparecido à
quela manifestação, ele e outros vieram a ser enquadrados na Lei de Segu
rança Nacional, essa Lei de Segurança Nacional que pode arrastar nas suas 
redes aqueles a quem bem entenda, tal a elasticidade dos seus conceitos, em
bora até hoje essa lei não tenha servido- para càptU.rãr os que vêe_m trazendo a 
intranqüilidade à sociedade brasileira através de repetidos atentados terroris-
tas. 

O fatO, Sr. Presidente, é que a denúnCia os acusa de terem cometido o cri
me de orientar a defesa da posse e protestar cm ato público contra o assassi
nato de Wilson Pinheiro Sousa. E ele, o Presidente da CONTAG- Confede
ração dos Trabalhadores da Agricultura- José Francisco, e João Maia, de
legado da CONTAG no -Ãáe, além de outras pessoas solidárias à luta dos 
trabalhadores, estão, neste instante, no Estado. do Amazonas para prestarem 
depoimento na Auditoria Militar de Manaus. 

Ontem, foi em Sào -PaUlo. Acontece com líderes e dirigentes sindicais. in
clusive um outro conterrâneo nosso, Luiz Ignácio da Silva, o conhecido Lula,· 
que teve que responder perante a Justiça Militar, vindo a ser condenado a 
anos de prisão. embora ainda passível de recurso na instância superior. Hoje 
é no extremo norte, no Amazonas. 

Ainda presentemente, isto se passa no Estado de V. Ex~. Sr. Presidente, 
Senador Itamar FrariCo, em que estudantes, -prOfessores, cientistas, políticos, 
estlio, também, sendo cnqua.dadros na Lei de Segurança. Há poucas semanas 
era no nosso Estado, Pernambuco, onde mais um membro da Igreja Católica, 
o Padre Rcginaldo, também era levado às- 6afrãs- do Triburial. 

Nesta data, o Brasil assiste a mais um julgamento de mais um líder sindi
cal. de homens que sentem que, dentro deste processo de abertura, ainda é 
muito pequeno o espaço para a defesa das liberdades públicas e das ~einvidi
cações de classe. Porque não diZ bem, a esse processo, o fácil enquadramento 
de lidt::ranças dos vários segmentos da sociedade brasileira nessa famigerada 
Lei de Segurança Nacional~ que é a antítese da segurança nacional, _à pro
porção que traz insegurança e intranqüilidade· social. 

O Sr. Evandru Carreira (PMDB- AM)- Permite um aparte, nobre St::
nador? (Assentimento do orador.) Nobre Senador Marcos Freire, gostaria de 
acrescentar uo seu oportuno e eloqüente protesto, ao qual nos associamos in
tegralmente, não só por V. E~~ ser_ Q_nosso Líder, como pelo fato de toda a 
Nação clamar contra a iniqUidade da Ld de segurailÇ:i N-acionaL Desse pro
cesso, constam seis indiciados e, entre eles, está, também, o Sr. 'Luiz lgnácio, 
o Lula. Ele, também, p-ofque c!sú:vc presente numa reunião do sindicato e 
prott!Stou contra o ~1ssussínio deste líder sindical, foí acusado de estar suble
vando, concitando os trabalhadores à subversão. Ele, também, responde nes
te prncesso, já foi í"riünl:.ldo t:: dt::vC Cstú -erri M-ànaus pnra depor. _Ele_ i_n~~gra, 
també-m, o número de indidados. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pl\1DB- PE) Foi oportuna a intervenção 
de V. Ex' porque trouxe, ussim, um dado novo a nossa exposição. 

Ficamos até perguntando, quando vemos o Senador Franco Montoro ao 
!:Jdo de V. Ex•, por que c:1rgas d'águu os nossos Senadores de São Paulo e, in
clusive, o Senador Teotónio Vilela que estev_e em manift::stações grevist:Js ten
tando ser um intermediário nos conOitos ali ocorridos no ano passado, por 
que t.~urgas d'água, rept:timoS, t;lmbém estr.!S l)Q~~~os colegas n-ãO ú!r-minaram 
enquadrados na Lei de Segurança NacionaL Es.ta lei qu~ aqui, atualmente, es
tá levando aos tribunais dois padumentares, e levando-os à Justiça. por terem 
pronunciado disl:ursos, pürtanto, nt) exercício de sua atividade parlamentar, 
dentro do Congresso, por terem emitido opiniões. [sscs nossos çompanheiro~ 

estUo, _também, respondendo a processos em tentativas de enquadramento na 
Lei de Segurança ~ac_ional. 

Isto não pode cÕntinuar. Por isso, temos que mostrar que a Lei de Segu
rança NaciOnal é uma pedra no caminho da democratização deste País. 
Mantida a Lei de Segurança, e outros estatutos de exceção, como a Lei de 
gieve, a Lei FaiCão, -a Lei de Imprensa_e tantos outros dispositivos que cer
ceiam a liberdade pública neste País;· nos t:tão podemos falar em democrati
zação no Brasil. 

O Si-. José Uns (PDS - CE) - Permite V. Ex~ um aparte'? 

O SR. MARCOS FREIRE (PM DB- PE)- Pois não. ilustre Lide r do 
Governo, Senador José Lins. 

O_Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Marcos Freire, quase 
que praticamente já perdi, no aparte, a oportunidade de apartear o discurso 
de V. Ex• Mas gostaria de, voltando um pouco atrás no seu discurso, trazer 
pelo menos uma informação a respeito do problema da terra no Pafs. V. Ex• 
sabe do esforço que vem sendo feito pelo GoVerno, no sentido de dirimires
sas questões que, realmente, são graves e que merecem um apoio extraordi
nário, digo assim mesmo, para que se consiga ·uma distribuição de terras, uma 
estrutura fundiária mais equânime no País. O esforço que o Governo vem fa
zendo pode ser demonstrado pelos inúmeros projetas de colonização que V. 
Ex~ bem sabe, estão s_endo implantados, seja pelo setor privado incentivado 
pelo Governo, seja pelo próprio Governo, para milhares e milhares de 
famílias que hoje se deslocam do Sul do Pais, do Paraná, do Rio Grande do 
Sul, de Santa Catarina, e que estão se dirigindo para áreas de Rio Branco, do 
Acre, em suma, geralmente pura regiões da pré-Amazônia ou da próp-ria 
Amazônia. Mas, outro exemplo fundamental é que, no ano passado, o IN
CR,_A distribuiu 1_00 mll títulos, dos quais l6 mil no Estado de V. Ex .. , e ne
nhum destes títulos de krras se referiam a glebas menores do que 5 hectares, 
havia glcbas mesmo até de 16 hectares. Essas questões, nobre Senudor, certa
mente continuarão a existir uo longo do território nacional, sem que as auto
ridades possam chegar a tempo para evitar conflitos dessa natureza. mas V. 
Ex~ há de convir que_ o Governo não pode nem aceitar e nem deixa de coibir o 
abuso de pistoleiros, ou de desordeiros que andam, realmente, fazendo pro
vocações nessas áreas, não tenho dúvida quanto a isso. Mas. o que não enten
do, nobre Senador, é que possa ser justific:Jda a violência, de um lado ou de 
outro, seja a provocativa, seja aquela do revanche, porque são atitudes dessa 
natureza que, certamente, trazem a conflagração à família brasileira e que cm 
nada ajudam p<.lra a solução desses problemas. Esse me parece um ponto fun
dament<.Jl, e tenha V. Ex~ a cer~eza de que o Governo não tolera, nem aceita, e 
adotará todas as providências para que esses atos de verdadeiro banditismo, 
no setor_fundiárío, sejam coibidos. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB -PE)- Omitindo-se o Senador Jo
sé Lins sobre o aspecto da Lei de Segurunça Nacional, é de se pressupor que 
S. Ex~ concorda com a reação nacional em favor de sua superação, porque S. 
Ex_~ aparteou exatamcnte quundo nós falávamos deste Estatuto legal. 

O Sr. José Lfns (PDS- CE)- Se V. Ex• me permite eu darei a minha 
opinião? 

0 SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Esperamos gue V. Ex• dé 
até a do Governo, por ser Uder dõ Governo~ 

O Sr. Jo.sé Uns (PDS- CE)- Como V. Ex• sabe, todo país civilizado 
do mundo precisa ter umu legislação de defesu contra esses atas de terroris
mo, contra atos que, afinal de contas, intranqüilizem toda a familia e que não 
podem ser tolerudos. Não acredito, cm sã consciência, que nenhum membro 
da famíliu bra:i.ileira, realmente, não reconheçu que há de haver uma Lei espe
cial p;.1ra coibir esses ubusos. Seja Lei de Segurançã Nacional melhorada, se 
for o caso, como se pensa hoje, s~ja outra legislação, mas que seja específica 

-para coibir abusos de.'i.sa natureza. 

O Sr. Franco /J.Iontoro (PMDB- SP)- Permite V. Ex .. um aparte'! 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- O nobre Senador José 
Un~Jcz duas coloc<.ições que não nos dizem respeito. Uma quando S. Ex~. no 
apurte unterior, disse que não compreenderia como se poderia justificar avio
lênciu. Ninguém aqui justificou a violência, muito pelo contrário. levantamo
nos para protestar contra a violência p:1rta da de onde partir. Em segundo, 
quando S. Ex~ ... 

O Sr. José Lin.\· (PDS- CE) - Se não me cngi.lno, V. Ex~ aceitaria vio
lência. rcvanchc ... 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Permi\a·nos V. Ex• que 
po:.samos f:.w.!T L'onsidcruções sobre o aparte dado por V. Ex~. pelo menos. 
Em segundo, S. Ex~ diz que precisa haver uma lei de segurança nucionaL Não 
estamos dizendo que não pode existir lei de segurança nacional. o que esta-
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mos dizendo é que esta Lei de Segurança Nacional que aí está é cerceadora 
das liberdades públicas neste País. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE) ---Peiinite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Marcos Freire? 

O SR. MARCOS FREIRE (PMOB - PE) - Com prazer, Senador 
Mauro Benevides, embora ainda tenhamos algumas considerações a fazer 
sobre o aparte do nobre Senador José Líns. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Nobre Senador, V. Ex• no cur
so do seu brilhante pronunciamento, na tarde de hoje, chega a caracterizar a 
existência, que é hoje indiscutível no P:lís, de um clima Til.timidatório, atingin
do aqueles líderes que se destacam no âmbito dos seus partidos e da represen
tação de suas categorias profissionais. No meu Estado, por exemplo, já trou
xe o fato a debate neste plenário, uma Deputada estadual, a Sra. Maria Luiza 
Fontenelle, uma das mais votadas no último pleito, e que realiza um trabalho 
destacado no seio das lideranças populares, sofreu, e sofre até hoje, o cons
trangimento por parte do órgão local da Polícia Federal, que a notificou para 
depor, naturalmente como parte num processo que tem curso naquela Dele
gacia. E tudo isso ao arrepio das formalidades prOcessuais de -que ela se pode 
beneficiar, com esteio no irt. 221 do Código -de Processo PenaL Isso ocorre 
em relação a uma Deputada. Agora, V. Ex' anuncia esse processo atingindo o 
Presidente da CONTA O, que é o Líder José Francisco. Agora mesmo, quan
do estive em Fortaleza, recebendo uma Comissão de trabalhadores rurais, 
eles partilharam a apreensão que domina toda a categoria, diante desse pro
cedimento que atinge aquele que tem se empenhado, tão decididamente, para 
conscientizaf as massas rurais quanto aos direitos e deveres diante da comu
nidade. A minha solidariedade, portanto, às colocações que V. Ex' faz, como 
nosso Líder, nesta tarde. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB PE)- Agradecemos ao aparte do 
nobre Senador Maur_o Benevides e, sem dúvida alguma, as autoridade consti
tuídas julgaram que 2 nossa companheira, Deputada Maria Luiza, era um 
dos agitadores que foram denunciados pelo Ministro Mário Andreazza, que 
acha que a agitação do Nordeste não é resultado da fome, da seca, da miséria, 
das tragédias que lá ocorrem, mas resultado da agitação, deSsa agitação que, 
na verdade, vem porque não se mudou a estrutura do Nordeste; não se mu
dou a fisiànõinía -s-ocial da nossa Região. Esses títulos a que se refere o Sena
dor José Lins, ou a colonização por ele mencionada, no extremo norte do 
País, não é refOrma agráriü~-[.tbrqu~(S. Ex~. niais -do que riinguém, deve saber 
que reforma agrária não Se confunde com colonização; são coisas distintas, 
embora u colonização possa c deva ser complementação de reforma agrária. 
O que sabemos é que os projetas de colonização, que teve em José Lins um 
dos seus Superintendentes, os programas de colonização previstos nos Pla
nos DiretorcS- da SUDENE não foram efetivados; fiCaram a meio de cami
nho, nem na Bahia, nem no Maranhão, porque o Governo se afastou das 
grandes diretrizes daquele órgào des_envolvimentista. E é o próprio Banco 
Mundial que assinala que 70% das terras do Nordeste não têm utilização alw 
guma. Enquan-to isso há milhares e milhares de agricultores, que não têm um 
pedaço de terra para plantar, que ficam na dependência de conseguirem um 
arrendamentozinho de um pedaço de terra, mas que, com os projetas de pe
cuária, com o boi substituindo o homem e com o capim substituindo as plan
tações, que poderiam dar alimento ao Povo, cad3 -vez há menos terra para o 
lavrador plantar. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Muito bem! 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- O que está faltando é re-
forma agrãria, como um dos alicerces da modificação estrututral deste País. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex' me permite um aparte? 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) V. Ex• me permite? 

O SR MARCOS FREIRE (PMDB _:, PE)- Daremos ao Liderdo Go
verno e ouviremos, logo em seguida, o Senador Franco Montara. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• arranha o problema, mas, na rea
lidade, não o compreende. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Ainda bem que não arra-
nhamos o povo ... 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Não sei, quem sabe. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Os registras policiais. 

O Sr. José Lins(PDS- CE)- Não posso garantir, mas suponho que V. 
Ex' sabe dizer porque não. Mas, o que quero dizer a V. Ex• é que V. Ex• se en
gana, quando diz que os cem mil títulos distribuídos pelo INCRA não consti
tuem reforina agrâria,-a:O coiitrár1o, nobre Senador, é a reforma agrária em 
marcha, exatamente nas áreas priorítárias. Mas, eu quero dar mais uma in-
formação. -

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE)- Ãrea prioritária, Ex•, no 
nosso J;:stado, é na Zona da Mata, onde não houve nenhum tipo de reforma 
agrária. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Tambêm houve, nobre Senador. Mas 
quero dar mais uma inforriiação a V. Ex' 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Os dados comprovam que 
há urna concentração de propriedades cada vez maior. 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- O que eu queria que houvesse, por parte 
da posição de V. Ex', era um certo equilíbrio na observação dos fatos. Isto ( 
que é importante para o País. Quando o nobie Senador Mauro Benevides cita 
o caso do Ceará, a respeito da Deputada Maria Luiza, S. Ex' se esquece de in 
formar que·ã-agressão partiu, a agressão pessoal e física, partiu da Deputada 
e mais duas colegas. Então, se V. Ex' acha que a agressão existe de um lado e 
não existe do outro. então está tudo bem. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- V. Ex• se refere a um epi
sódio específico, que- realmente não teria condições de esclarecer. 

O Sr. José Lins (PDS - CE)-- -e. um exeniplo. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Mas podemos até com 
desconhecimento da causa, dizer que não nos parece que essa versão que V. 
Ex' dá seja verdadeira. Sobre o que ocorreu, talvez o Senador Henrique San R 

tillo tenha condições de informar algo a respeito. Por isso, ouvimos o nobre 
Senador Henrique Santillo. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Eu gostaria que V. Ex• me 
permitisse, apenas para dizer que o fato ficou esclarecido e, inclusive, através 
da impre~~~· Na verdade, a Deputada, parlamentar cearense, esteve ali e foi 
provocada, bem corno as participantes daquele congresso feminista, foram 
provocadas por agentes policiais. E, dessa provocação, surgiu uma suspensão 
da sessão do congresso e as feministas ali presentes, participantes do congres· 
so, exigíram a expulsão do provocador do plenário. Isso o que ocorreu. E a 
Deputada entrou no caso para apaziguar os ânimos. Isso ficou absolutamente 
esclarecido. Na ausência do Senador Mauro Benevides, dou esse esclareci
mento à Casa. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- O Senador José Lins estã 
dizendo que nãO é essa a versão. Vamos tentar esclarecer, nós que não esta
mos - vamos dizer - a par do acontecido. Pelo que V. Ex• disse, Senador 
José Lins, e pelo que o Serlador Henrique Santillo afirmou, nós vamos dedu
zir. No dizer do Senador José _L_ins, houve agressão a agentes de polícia. 

O Sr. Jasé Lins (PDS - CE) - Houve agressão a alguém. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Pelo que o Senador Hen
rique Santillo disse, agentes de polícia foram expulsos de um congresso femi
nista. 

Achamos que V. Ex' teria razão, Senador José Lins, se este congresso ti
vesse sido realizado numa Delegacia de Polícia, porque lá ê o lugar dos poli
ciaiS. Se os policüiis não estavam na Delegacia e estavam num congresso de 
mulheres, então, é porque estavam num lugar indevido. O que estavam fazen
do lá? 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Não estavam ali como obser
vadores, mas como provocadores. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Se V. Ex• me permite, vou responder à 
pergunta de V. Ex' 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- O que eles estavam fazen
do lá? 

O Sr. Helzrique Santil/o (PMDB- GO)- Não estavam como observa
dores, mas como provocadores, durante todo o transcurso do Congresso. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Se V. Ex• me permite, vou responder à 
pergunta de V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Se era na delegacia que es
tavam as líderes feministas, ou se eram os agentes de polícia que estavam no 
Congresso Feminino, gostaríamos de saber. 

O Sr_ José Lins (PDS - CE) - V. Ex• há de convir que estâ precisando 
aqui de um pouco de equilíbrio. Tudo que é contra o Governo exalta-se; tudo 
que é a favor do Governo esconde-se. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- E qual é a posição de V. 
Ex'? Porque nunca vimos V. Ex• fazer qualquer restrição a alguma medida do 
Governo. Queremos saber onde está o equilíbrio de V. Ex', a isenção. 

O Sr. Jos# Lins (PDS- CE)- Eu gostaria de trazer ao Plenário a con
tribuição da minha observação pessoal. Pelo que sei, pelos fatos que foram 
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divulgados através da imprerisa do Nordeste, e que me foram relatados tamM 
bêm por pessoas que observaram estes fatos no ceafâ, ê que houve agressão 
tisica por parte da Deputada e demãis ... 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) ....:. A quem? 

O Sr. José Uns (PDS - CE) - A alguffi.I!S pessoas. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Eram agentes de segu-
rança, ou não? 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Mesmo que fossem. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Estamos perguntando. 

O Sr. José Uns (PDS - CE) - Não sei. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Mas V. Ex• não estava in
formado? 

O Sr. José Lins .(PDS- CE) Mas mesmo que fossem, nobre Senador, 
não vejo, não distingo a agressão ... 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Mas, nós estamos queren
do elementos para poder apreciar melhor o fato. V.. Ext- sabe que houve agres
são, mas onde houve não sabe. V. Ext- sabe quem agrediu, mas não sabe quem 
é o agredido. 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- V. Ex• quer que eu diga o que sei ou o 
que não sei? 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Queremos saber se V. Ex• 
sabe queln eram os agredidos, no entender de V. Ex•. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Vamos SU(!í'r que fossem pessoas da 
polícia... - __ _ 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB -.PE)- Vamos supor não. V. Ex• 
sabe quem foi o agressor, maS não sabe -qUem fOi O agrediÇo. Mas que coisa 
estranha! 

O Sr. José Uns (PDS - CE) - Vamos supor que seja ... 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB -'PE) :...:_ Supor, não. Queremos 
que V. Ext- diga. Efam estudantes? ~ _ 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- Quem é~ que quer falar:Ív. Ex• ou sou eu? 

; O SR. MARCOS FREIRE (PMDB.:.... I'E)- Não, v;Ex• foi indagado 
~sobre uma inquirição nossa, queremos ter os dados para os·psclarectmentos. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - De quem a quem? 

O Sr. José Lins (PDS:...:. CE)- Houve, da Deputada e de suas colegas a 
pessoas que estavam no recinto. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Ahl V. Ex• especifica que 
o agressor foi a Deputada, agora o agredido V. Ex• não diz. Por que V. Ext
não diz: ''Houve -agressão dC pessoa a pessoa? Não! V. Ex• diz que houve 
agressão da Deputada Maria luíza ... "Agora V. Ex• não diz quem foram os 
agredidos nem onde aconteceu. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Como se trata da Deputada, tem o direi
to de agredir. Pelo que vejo, é isso que V. Ex• defende. 

O SR MARÇOS FREIRE (PMDB-PE)- Não, queremos comprovar 
a sitUaÇão real que se passou. V. Ex• foge, porque sabe qUe a versão do Sena
dor Henrique Santillo é a certa. Tratava-se de agentes de segurança que fo
ram a um congresso provocar. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Pois eu admito qUe tenha sido um agente 
de segurança. Agora, V. Exf é que distingue a presença de um membro da 
Agência de Segurança num recinto público da diferença da presença de qual
quer pessoa. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Poii não, nobre Senador 
Franco Montoro! -

O Sr. José Uns (PDS- CE)- Acho que, segundo o pensamento de V. 
Ex•, sendo um membro da segurança poderia ter agredido. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB....., PE)- Não, éSsa é a conclusão de 
V. Ex• 

O Sr. Franco_ Montoro (PMDB- SP)- Acho que q~assunto da agressão 
está claro~ o agredido foi o indefeso agente de segurançan. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Exiitamentel 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) - ... e a agressora foi ... 

O SR. MARCOS FREfRE (PMDB -:::.PE)- A super armada Deputada .... -

O Sr. Franco Montoro (PMDBc:.,._ SP) - ... a trucU!enta Deputada da 
.. Oposição. 

O Sr. Josi Lin$ (PDS -CE) - Esse é o tipo de raciocínio da Oposição, 

[tras. O Sr. José Uns(PDS- CE)- Mas, V. I!x• temparte-~inha e colhe ou- ' 
raciocíniO simplista e -demagógico. t 

O .Sr. Francd:)4ontoro <I!MPB-$P) -- fylas eu nlo q4eria ficar- nesse 
caso, eu queria abordar um outro aspecto que me par~ .mais viâvel. 

O.SR.MARCOS FREIRE(PM-DB- PE)- V. Ex•estáprecíso quanto 
ao agressor e não -ídentífica .q-uem s~ó- ?~_agredidos, -no eiltender cte-v.-Ext-

0 Sr._ José Uns (PDS - CE) - 'i .. Ex• me permite o aparte? 

O SR MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Pois não. 

O Sr. José Lins'(PDS- CE)- Nobre Senador, agora volto eu, pergun
tando a V. Ex•: se f. Ext- distinguiria uma aSi~SãO. a um membro da Segu
rança Pública de urna agressão a qualquer pessoa, a qualqu ':'idadão brasi~ 
leiro'? ~- _ _- - ,._ 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE) -Se ~m agente de Segu
rança Pública entrar em nossa casa, à noite diStiriguimos siin. Depende.do lu
gar em que ele esteja. Se ele estiver num-IUSar- índevido. fojicamente tCffi que 
haver reação contra ele. 

O Sr. José Li!IS (PDS- CE)- Allf Dependesimplesmente do lugar! 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Só não cabe a Lei de Segu
rança Nacional. E a lógica. 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- Já não podemos conversar, porque V. 
Ex'" distingue os direitos das pessoas pelos lugares onde elas estão. 

O SR MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Mas é evidente. Se. V. Ex• 
encontra um indivíduo no seu quarto de dormir, de noite, y·. Ex• nãó vai ficar 
impassível. -

O Sr. José Uns (PDS - CE) - Muito bem! 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- V. Ex• tem que delimitar 
toda situação. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Mas se V.-Ex• eStivCr na rua, em lugar 
público, como foi o caso, .:. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Estavam na rua? 

O Sr. José Lins (P""c;: - CE)- ... ou num lugar público. como foi o ca-
so. V. Ext- <icha que faz - . O fato, nobre Senador, é que houve agres-
são tisica e V. Ex• nã, 6 ar isso. 

- O Sr. José Lips (PDS -CE}- Esse jogo de palavra~ nãó' pode entrar no 
debate nacional. r: ~ 

O Sr. Franco' M01itoro (PMDB - SP)- Senador Úsé Lms, é sobre are
fofma-ãgi:ãria. s.-Ex• disse qUe era patente que o Govern9 estava fazendo a 
yerdadeira refo:rrrÍa- agrãria. V~ Ex• citoU argumentos d~ órgâos internacio~ 

i nais, inclusive, que têm examíiuido e criticado, numa comparação com outros 
J., Países -do mundo; a situação· Q_a propriedade no Brasil._ Mas nós temOs em 

mãos Uma represêntaÇã0-3ssüüfdã pela Confederação Nacional dos Traba~' 
lhadores na Agricultura, que reúne 14 milhões de trabalhadores, e por todos 
oS Presjdentes de Federações de trabalhadores rurais, estCS que hão de conhe· 
Cer rrielhor a situação do campo no Brasil. Eis o que eles..,.dizem na sua repre
sentação: 

..A atuação do Governo tem contribuído decisivamente para o 
agravamento da situação. A falta de decisão di realizar a reforma 
agrária tem provocado um aumento da concentração da proprieda
ae rural, como mostram os recentes dados preliminares do recadas
tramento do INCRA, de I 978." 

E dão dados objetivos -

''As propriedades com menos de 10 hectares que representa
vam 36% dos imóveis em 1967 e ocupavam quase 2% da área cadas
trada, foram reduzidas para 28% do total de imóveis e passaram a 
ocupar apenas 1% da área." 

E continuam, com outros dados: 

''EnquantO isso, as pi-opdedades--de 10 mil hectares e mais, que 
representavam 0,1% do total de imóveis com 16% da área cadastra
da, passaram a abranger, em 1978~ 25% das terras cadastradas, re
present~ndo somente 0,1% dos imóveis. No tocante às novas áreas 
cadastradas, que são as localizadas na região Norte do Pais, de 1967 
a 1978 as grandes propriedades apropriaram-se de 95% dessas ter
ras, o que significa, em números redoõdos, cerca de 102 milhões de 
hectares:" - --- - - -

-, 
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Este é o dado objeflvo, e este é o problema central. Em lugar da divisão da 
propriedade, estã havendo, com o apoio do Governo, e sobre isso tivemos 
oportunidade de debater em comissões e volta agora, novamente, projeto em 
que o Governo concede grandes extensões com o sacrifício dos posseiros que, 
confo-rme entendimento do Governo; os posseiros, de uma forma inteligente, 
são transformados em empregados; quer dizer, são expulsos de sua terra, per
dem a propriedade e passam a ser empregados, assalariados da grande pro
priedade cada vez maior. Esta é a ca"usã. dessa agitação: o trabalhador brasi
leiro, a Confederação dos Trabalhadores Rurais e toda a nação brasileira não 
aceita, não pode aceitar esta posição. Daí os problemas estão surgindo. Oca
minho da paz é a justiça, não é a segurança e a violência. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- V. Ex• tem toda a razão, 
nobre Senador Franco Montoro. E aí está a exasperação do Governo, porque 
s"urge uma força nova, que é a força do sindicato que, conscientizado do seu 
papel, não admite mais a tutela do Governo; está passãndo aquela fase do 
sindicato pelego. E trazemos teStemunho pessoal do que hoje já representa no 
interior de Pernambuco, a força do siiidic"ãt<:i rural, de alguns que talvez ainda 
sejam minóna,-mas que estão reagindo à injustiça social imperante neste País. 
E é por isso mesmO que o Governo usa o seu sistema repressivo, vive com a 
Lei de Segurança na mão, tentando exatamente impedir aquilo que ele não 
vai conseguir, que é a marcha do povo por uma verdadeira democracia, que 
possa mudar as estruturas econômica_s e Sociais do País, que hão de oferecer 
melhores condições de vida para o povo brasileiro. (Muito bem.' Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE-REFERE O SR. MARCOS FREI-_ 
RE EM SEU DISCURSO: 

CONTAG 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

Os Diretorcis da CONTA O e ãs Federações Estaduais de Trabalhadores 
na Agricultura, por seus dirigentes no final assinados, presentes em Brasí!ia 
para a Assembléia Geral Ordinária do Conselho de Representantes da Confe
deração Nacional dos Trabalhadores na Agricultura- CONT AG, sentem~se 
no dever de manifestar à opiniào pública nacional a preocupação da classe 
trabalhadora rural brasileira, face à tendência verifiCada na atuação dos ór
gãos governamentais da área de segurança, de considerar atos praticados no 
exercício da atividade sindical como crimes previstos na Lei de Segurança 
Nacional. 

Neste momento, o companheiro Presidente da CONTAG e o Delegado 
da Entidade na Região Acre/Rondônia estão sendo proc-essados na 12,. Cir
cunscrição Judiciár-ia Militar, em Manaus, acusados de iricitamento "à deso
bediência coletiva às leis'' e "à luta pela violência entre as classes sõciáTs'\
com resultado que agrava a pena cominada para o máximo de 30 (trinta) anos 
de reclusão. 

Todo o País conhece as condições em _que vivem e trabalham as 14 mi
lhões de familias de trabalhadores rurais bi:-asileiros. Seus baixos rendimen
tos, sua falta de saúde, suas cond_iç_ões precárias de habitação são o resultado 
de uma estrutura agrária que concentra a terra na mão de uns poucos privile
giados em detrimento da grande maioria. 

Essa situaç_ãõ fem piorado nos últünos anos, Com a expulsão dos traba
lhadores para a periferia das cidades, transformados em "bóias-frias", sem 
quaisquer garantias, aumentando a oferta de mão-de-obra e contribuindo 
para baixar aínda mais os salários dos que vivem do seu trabalho nas grandes 
fazendas. 

A atuação do Governo_ tem contribuído decisivamente para o agrava
mento da situaÇão. A falta de decisão de realizar a reforma agrária tem pro
vocado um aumento_da concentração da propriedade rural, como mostram 
os !"ecentes dados preliminares do recadastramento do INCRA, de 1978. 

As propriedades com menos de 10 hectares que representavam 36% dos 
imóveis em 1967 e ocupavam quase 2% da área cadastrada, foram reduzidas 
para 28% do total de imóveis e passaram a ocupar apenas I% da área. En
quanto isso, ~as pfopriCdades de lO mil hectares e mais, que representavam 
O, I% do total de imóveis com 16% da área cadastrada, passaram a abranger, 
em 1978,25% das terras cadastradas, representando somente 0,1% dos imó~ 
veis. No tocante às novas áreas cadastrads, que são as localizadas na Região 
Norte do Pafs, de 1967 a 1978 as grandes propriedades apropriaram-se de 
95% dessas terras, o que signifiC-a, em· números redondos, cerca de ·102 mi
lhões de hectares. 

A Política AgrfCol~ governamental tem estimulado, através de progra
mas como o PROÁLCOOL, a expansão da grande propriedade, ao mesmo 
tempo que, negando o apoio necessâ~o em terinos de créâüo, preÇos míni
mos e comercialização, à pequena propriedade, inviabiliza a atiyidade dos pe
quenos produtores, responsáveis pela maior parte da produção de alimentos 
consumidos em nosso País. 

Se a política agrária e política agrícola contribuem para aumentar a con
centração crescente da renda, a política salarial não contribui para corrigires
sas disparidades, limitando. através de artifícios, como o "índice de produti
vidade", a ação reivíndícatória dos trabalhadores e impedindo sua maior par
ticipaçãO na- riqueza gCrada. 

A estrutura agrária, reforçada pela política governamental de favoreci
mento à grande propriedade, que vai desde os incentivos fiscais até o finan
ciamento de projetes agropecuários, é a grande responsável pela marginali
zação dos trabalhadores rurais e pelos conflitos em torno da terra, que atual
mente se generalizam pelo País. Um levantamento parcial, feito nós arqüivos 
da nossa Confederação, mostra que, somente nos anos de 1977 a 1979, mais 
de 75 mil pessoas estiveram envolvidas em cunflitos de terra em apenas qua
tro Estados da Federaç_ão: Mato Grosso, Maranhão, Bahia e Rio de Janeiro. 

A título de amostragem, vale registrar os seguintes conflitos, por Esta~ 
dos: _ -· 

AMAZO~AS - Em Boca do Acre, posseiros foram vítimas de despe
jos, violências e ameaças por parte de jagunços a soldo de grandes proprie
tários, com prisões de trabalhadores e dirigentes sindicais rurais; -

PARÁ- O Município de Conceição do Araguaia é palco de mais de 60 
conflitos pela posse da terra, todos de graves conseqUências para os trabalha
dores_ rurais, como o que ocorreu na fazenda Tupã-Ciretran, onde o oficiãl de 
justiça, com a colaboração díreta da polícia e de jaguilços, comandou tortu
ras em crianças, violências sexuais e queima de casas. 

Em Paragominas, ainda no Estado do Parã, verificaram-se prisões em 
massa de posseiros que defendiam as suas posses contra a descabida preten~ 
são de fazendeiros_americanos, e, no mesmo município, o trabalhador Anto
niO Cardoso da Silva foi assassinado a mando do fazendeiro Antonio-Teixei
ra Barbosa. 

MARANHÃO- Queima de beris e de produção agrícola, destruição de 
benfeitorias,- prisões, ameaças de mOrte a dirigentes sindicais, assassinatos de 
trabalhadores são ações comuns em todo o Estado. No Município de Luiz 
Gonzaga foram queimadas 92 casas e outros bens dos trabalhadores, ficando 
ao relento mais de 600 pessoas, inclusive recém-nascidos, crianças e velhos. 

MATO GROSSO- Já ocorreram expulsões de posseiros nos Municí
pios de Pontes de Lacerda, Rio VermelhojCáceres, Rondonópolis e Diaman
tina. Neste último município 200 famílias foram expulsas de suas posses por 
fazendeiros, apesar de protegidos por licenças de ocupação expedidas pelo 
INCRA. 

GOIÁS - A grilagem de terras e a expulsão de posseiros constituem 
práticas constantes no norte do Estado. No lugar Sampaio, cerca de 60 
famLiias foram pressionadas para abandonar as suas posses, através de vio
lências de toda a ord_em. Um helicóptero disparou rajadas de metralhadora 
sobre as casas e despejou bombas sobre as plantações, causando a morte de 2 
trabalhad01-e5-e JeVaiido terror generalizado à popUlação. 

PIA U(- Foram identificados conflitos nos Municípios de José de Frei
tas, Pimenteiras, Aroazes e Of:kãs, envolvendo mais de 900 famílias de traba
lhadores rurais, vítimas de tentativas de apropriação de suas posses por gru
pos econômicos locais e de outros Estados, inclusive beneficiários dos incenti
vos do PROÃLCOOL. 

CEARÁ- No Município de Parambu, 250 famílias tiveram suas posses 
cercadas por grileiros e em São Gori-çalo do Amarante mais de 500 famílas 
com ·posse sêcular,- fofã.m vítimas ae ameaças e de destruição das suas lavou
ras. 

No Município de Tauá; registrou-se em d~;embro de 1-980 o bárbaro ai
sassinato do trabalhador rural F_ran_cisco Sobreira Uma, que tombou em de
fesa do Sindicato. 

RIO GRANDE DO NORTE- A fazenda lngã, no Município de Taí
pu, foi objeto de pretensão de grileiros, que tentou expulsar, inclusive a tiros, 
33 familas que ali viviam e trabalhava~.- algumas com pessoas de mais de 70 
anos de idade, nascidas e com residêncja permanente no local. Em virtude da 
reação dos trabalhadores e das lideranças sindicais rurais, o Governo Federal 
decretou a àrea de interesse social para fins de desapropriação. 

PARAIBA- Este é um dOs Estados que apresentam conflitos de maior 
gravidade. A grande maioriã. de sua população rural é constituída de peque
nos arrendatários e parceiros, atualmente ameaçados pela expansão da pe
cuária e dos canaviais, estes últimos estimulados pelo PROÁLCOOL. Entre 
os conflitos destacam-se os veri(icados no Município de Salgado de São Félix, 
nas terras de Alagam ar, um latifúndio de mais de IÜ.ÓOO hectareS do qUal se 
pretendia a expulsão de mais dê 100 famílias, e ainda nos Municípios de ca:a
porã e Pedras de Fogo, envolvendo mais de 120- famOias. 

PERNAMBUCO- O MunicípiO de lgarassu registra tensão social em 
várias fazendas, atingindo cerca de 300 famílias, das quais 108 já foram expu!~ 
sas da fazenda Mulata. No Município de Tacaratu verifica-se um grilagem de 
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2.400 hectares, em terras tradicionalmente oCupãd-ãs por centenas de possei
ros, os quais estão sob a ameaça de não mais poderem trabalhar, para que a 
terra sirva a um só fazendeiro, amparado nos créditos concedido_s pelo Banco 
do Brasil. 

A LAGOAS ---...-Em Alagoas os posseiros, arrendatários e p<irceiros têm 
sido vítimas da ganância devoradora das usinas ·de açúcar e das destilarias de 
álcool, registrando-se tentativas e consumações de despejos de trabalhadores 
nos Municípios de Unfão dos Palmares, São Luiz do Quitunde e Penedo. 

SERGIPE- Tornou-se nacionalmente conhecida a perseguição desen
cadeada contra os posseiros descendentes dos índios Xocós, da Ilha de São 
Pedro, no Município de Porto da Folha. A partir de 1978 o Município de Pa
catuba tem sido palco de graves violências cometidas contra 300 famílias de 
posseiros da Fazenda Santana dos Frades, com destruição de casas e lavou
ras, ameaças de agressões ffsicas aos trabalhadores~ aos sacerdotes católicos 
que lhes davam assistência. As violências continuaram com a prisão-de- tr<ibit
lhadores e do Presidente dos Sindicato de Pacatuba em 1980 e culminaram 
com trabalhadores feridos à bala, em fevereiro do corrente ano, por jagunços 
a serviço--do grupo econômico interessado nas terras. 

BAH IA - A grilagem de terras na Bahia chegou a ser investigada por 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembléia Legislativa daquele 
Estado_. Na região de Santa Maria da Vitória e Coribe a grilagem vitimou fa
talmente Eugenio Lyra, advogado dos trabalhadores rurais. Nos Municípios 
laçu e Boa Vista do Cupim as violências chegaram ao ponto da queima dare-
sidência do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iaçu. Em 
Xique--Xique, no local denominado Retiro da Picada, todo o povoado foi in
vadidO, queimado e os trabalhadores tiveram todos o-S seus bens destruídos 
pelos grileiros e seus jagunços. 

ESPIRITO SANTO- Na região de Comboio (Unhares e Ar_acruz), tra
balhadores que há mais de 50 anos ocupavam área, com cultu"ra efetiva e mo
radia habitual defendem-se das investidas do Governo Federal, através do 
lBDF, que pretende expulsá-los para a constituição de uma reserva biológica. 

RIO DE JANEIRO- Em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia tenta-se a 
expulsão de cerca de 350 famílias de posseiros, através de espancamentos e 
destruição de lavouras por gado e por tratares. Para ti tem sido cenário de vio
lências cometidas por grupos económicoS, qUi:- desejam a expulsão de possei
ros para a implantação de projetas turísticos. Violêitcias mais graves aconte
ceram no MunicípiO de Rio Bonito, onde chegou a ser assassinado o traba
lhador rural José Ferreira Nunes. 

SÃO PAULO_- NeSse EStado verificaram-se conOitos nos Municípios 
de Itapetining-a, Angatuba, Urânia, Turmalina, Teodoro Sampaio e Andradi
na, que atingiram mais de 2.500 fairiílias de trabalhadores rurais, que estão 
lutando pelo seu direito de permanecer na terra em que nasceram e que lhes 
garante sobrevivência, - - · -

MINAS GERAIS- No lugar Serra das Araras a grilagem tenta expul
sar 700 posseiroS, Utilizando os mesmos métodos que a instituição consagrou 
em outros Estados. Por defe_nder seus direitos na Justiça e orientar outros tra
balhadores a que fizessem o mesmo, foi assasSinado o_ sinQ.icalista Durval 
Ventura de Souza, ex-Presidente do_ Sindicato.dos Trabalhadores Rurais de 
Fruta!. 

MATO GROSSO DO SUL- O INCRA, que por força da lei deveria 
executar a politica de fixação do homem à terra, determinou a· expulsão de 40 
famílias de trabalhadores rurais, das terras que ocupavam no distrito de Para
nhas, no Município de Amambaí. Em Eldorado, Naviraí e Bataiporã, fazen
deiros adotam como norma jogar o gado na lavoura dos_ trabalhadores, vi
sando à a expulsão de 2.400 famílias de pequenos arrendatários. 
-- --PARANA.--:.:.:: E-rn-·órügUeii-6--C-\.'encesliU I~raz-dOiS -gi-lidi--oS-teOtam ex

pulsar quase t.OOQ Iarilílias de posseiros, com mais de 50 anõs--de po-sse. O 
conflito sobre as terras da Fazenda Curítiba, no Municípío de Terra Rica, 
que começou envolvendo 180 famílias de posseiros, já apresenta o_ saldo de 
duas pessoas mortas. 

RIO GRANDE DO SUL- A Fazenda Sarandi, no Município domes
mo nome, foi desapropriada há mais de 10 anos~ Nenhum projeto de redistri
buição de terras foi ali executado e os trab_alhad,ores nãQ podem trabalhar no 
imóvel hoje de propriedade da União. 

SANTA CATARINA---:- A tensão social se caracteriza nos Municípios 
de Campo Erê: e Maravilha, onde as terras legalmente adquiridas por 1.200 
famílias de trabalhadores rurais não podem ser tituladas, por não interessar a 
manutenção da venda à empresa particular executora_ do projeto d_e c~~oni
zação. 

t. contra esse_ estado de Coisas que luta o Movimento Sindical de Traba
lhadores Rurais. sob a coordenação da CONTAG e das Federações. Mesmo 
nas conjunturas mais adversas essa luta não foi interrompida. 

A defesã. firme dos interesses da classe tem feito com que o Movimento 
Sindical de Trabalhadores Rurais, apesar do equilíbrio que caracteriza a sua 
atuação, seja alvo da violência patronal e da repressão oficiaL Violências coo~ 
tra trabalhadores e dirigentes siridicais tornaram-se fatos comuns no meio ru~ 
ral. Basta lembrar que somente em 1980 foram assassinados os líderes sindi~ 
cais Raimundo Ferreira Lima, de COnceição do Araguaia (Pará); José Fran~ 
cisco dos Santos, de Correntes (Pernambuco) e Wilson Souza Pinheiro, de 
Brasiléia (Acre), por terem assumido a defesa dos trabalhadores. E entre estes 
também em 1980, foram mortos José Gertuliano, Napoleão Silva, Cícero Ca~ 
tarino e Antonio Genesio V eras, nos Municípios de Parnarama e CaxiaS, no 
Maranhão, José Piau, assassinado em janeiro do corrente ano, no Município 
de Nova Jacundá;no Estado do P.ará e Francisco Sobreira Lima, no Munid~ 
pio de Tauá, no Estado do Cearâ. T_o_dos foram vítimas fatais do braço arma~ 
do a soldo da garlância ilirilitada do interesse econômico, que jã atingira o ad· 
vogado Eugênio lyra, em 1977 C _vitirriou o advogado Agenor Martins de 
Carvalho em 1980. 

Cada vez que-as forças antidemocráticaS aumentam o seu espaço no qua
dro político, aumenta a repressão contra as entidades de trabalhadores. As
sim foi em 1968, quando a CONTAG teve material impresso seu arbitraria

- mente apreendido e seus dirígenteS foram obrigados a passar horas e horas 
depondo em organismos de segurança. Em 1973, foi o Ministério do Traba~ 
lho que quis impedir a realização do 29 Congresso Nacional dos Trabalhado
res Rurais. Em 1976, as denúncias pati'oriais provocaram ·a apreensão de ma
terial didático da CONTAG no Acre e o companheiro Presidente da CON
TAG foi pessoalmente inquirido pela Secretaria Geral do Conselho de Segu
rança Nacional. Em 1977, o Ministério do Trabalho suspendeu a posse da di
reteria da CONTAG e, mais uma vez o companheiro Presidente da CON
TAG foi ouvido pela Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional 
sobre as publicações do Movimento. 

Agora, em plena "abertura política", proclamada pelo Goverrio, mais 
uma vez os órgãos de segurança tentam atingir o Movimento Sindical de Tra
balhadores Rurais nas p-essoas dos companheiros Presidente da CONTAG e 
do Delegado da CONTAG no Acre, O pretexto é a morte do grileiro Nilo 
Sérgio Oliveira, pratfcada por um grupo de trabalhadores rurais inconforma
aos-Com õ aSsassinato do conipanheiro Wilson Souza Pinheiro, Presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia: Pretendem as autoridades 
governamentais desconhecer que o problema do Acre vem de muito tempo e 
que, desde que se instalou em 1975, a Delegacia Regional da CONTAG não 
parou de denunciar as injustiças e violências cometidas na área por grandes 
prOprietários e grileiros contra ás trabalhadores rurais. 

A devas_tação indiscriminada da floresta amazônica por grandes grupos 
favorecidos por créditos ofiCiais e contrariando a política oficial de incentivo 
à .borr~cha natural, destina-se à exploração de madeira e à implantação de 
grandes áreas de pecuária extensiva. 

Nessas áreas sempre víveram e trabalharam, há mais de 100 anos, milha
res de famílias de seringueiros, tifaridO o seu sustento da borracha e da casta
nha;- e produzindo lavouras de subsistência. Esses seringueiros foram incenti-. 
vados pelo Governo Federal, através da SUDHEVEA e da Rádio Nacional, 
a preservarem as seringueiras e auriú~ntúerri -a produção da borracha. 

A política de desmatamento no Estado do Acre, entretanto, tem prova
cada a desativação e destruição das seririgueiras, deslocando e expulsando os 
trabalhadores de sua fonte de trabalho. Esses fatos foram inúmeras vezes de
nunciados ás autoridades federais e estaduais pela CONTAG, sem qu~ iodas 
as providências necessárias fosSem tomadas p-ara evitar novos des~atamen
tos e expulsões de seringueiros. 

Diante da ameaça permanente de expulsão de suas posses, os seringuei
ros da região dos Altos Rios Acre, laca e nascentes do Rio Xapuri, abrangen
do os municípios de Brasiléia, Sena Madureira e Xapuri encetaram, desde 
1966, um movimento de defesa de suas posses e dos seringais evitando os des
matamentos. Esse movimento, conhecido como "embargos ou empates de 
desmatamento", atende, ainda, a dispositivos do Código Florestal que proí
bem aquele tipo de atividade predatória. 

A reação violel'!ta dos grupos econômicos ante a firme disposição dos 
trabalhadores aumentou o clima de tensão social na área, já que os latifun
diários, ansiosos por se apropriarem das terras, não recuaram de suas in
tenções, e, ao contrário, int~nsificaram as pressões contra milhares de 
farilílias de trabalhadores. 

Diante da intensificação dos conflitOs e da tensão social na região, o Mo
vimento Síridical de Trabalhadores Rurais reivindicou a imediata desapro
priação das áreas de Conflito: Seringais Santa Fé, Guanabara, Porvir, Porvir 



1034 Sábado 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL iScçãu 11) Abril de 1981 

Velho, Carmo, Quixadá, Belmonte, São João, São Pedro, São Francisco, Pa~ 
raguaçu, Santa QUitéria e Sacado. 

Reconhecendo expressamente a existência de tensão social na região, o 
Governo Federal, em setembro de 1980, decretou de interesse social para fins 
de desapropriação, áreas no total de 262 mil hectares, nos municípiOS de Bra
siléía, Xapud e RiO Branco e que coincidiram com as áreas de conflitos, para 
as quais o Movimento Sindical reivihdicara a medida governamental. 

No ano de 1980, os latifundiâdós- íniéüiram uma verdadeira campanha 
contra os dirigentes sindicais- do Estado do Acre, visando a desacreditar o 
Movimento Sindical junto aos trabalhadores. As ameaças culminaram com a 
declaração do .seringalista Guilherme Lopes, em reunião da SUDHEVEA de 
que "a solução para os problemas fundiáriOs do Acre seria rriatar o Presiden~ 
te do Sindicato, o Delegado da "CONTA O e alguns padres". 

Tal ameaça se concretizou a 21 de julho com_o assasinato do Presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia, Wilson Pinheiro Souza, 
praticado na sede do Sindicato. Wilson havia recebído ameaças de morte, 
fato denunciado aos trabalhadores de-Brasiléia numa Ass-embléii Geral do 
Sindicato, denúncia dsa ainda encanlirlhada~ pela CONTAG, à Secretaria de 
Segurança Pública. · 

Como protesto pelo assassinato do Presidente do Sindicato e em apoio à 
luta dos trabalhadores do Acre, o Movimento Sindical organizou, em Brasile
ia, em 27 de julho de 1980, uma manifestaçãO que reuniu cerca de 1.500 traba~ 
lhadores rurais e teve participação de representantes dos trabalhadores urba
nos, da Igreja e de outras entidades civis. 

Uma semana depois do assassinato do dirigente sindical, um grupo de 
trabalhadores matou um fazendeiro da região. A polícia, que-não tinha toma~ 
do nenhuma providência concreta sobre o assassinato do Presidente do Sindi~ 
cato, armou uma praça de guerra na cidade de Bri:J,siléia, para prender os tra-
balhadores suspeitos de envolvimento na morte do fazendeiro. 

Contra os que -assasSinaram o Presidente do Sindicato nada foi feito. Al
guns fazendeiros foram chamados para depor e nao foi efetuada nenhuma 
prisão. ~-

Contra os trabalhadores, armou-se um esquelna de captura nunca visto. 
Foram torturados na prisão e tiveram que 6Speraf quatio me-ses pela conces
são de habeas corpus. 

Contra os dirigentes sindicais, a PoifCiã--FCderal, atendendo à solicitação 
da Federação da Agricultura do Estado do Acre, abriu inquérito policial mili
tar e indicou n~_ Lei de Segurança Nacional o companheiro Presidente da 
CONTAG e o Delegado da entidade no Acre e Rondônia, tendo sido o in
quérito remetidO à- Justiça Militar em Manaus. 

Por se irmanarem aos seus companheiros que lutavam pelos seus direi
tos; por promoverem a defesa desses direitos junto à Administração Pllblica e 
perante a Justiça; por protestarem publicarriente contra os_ assassincitOs, vio~ 
lências e lriTUSUÇas de que têm sido vítifnas Os trabalhadores rui'iüs brasileiros 
e seus líderes, os nossos companheiros da CONTAG estão hoje processados. 

Os legítinios repreSen-tantes da classe trabalhadora rural do País expres
sam a sua convicção -de que os a tos praticados pelos companheiros da CA N
TAG não foram criminosos perante qualquer lei e sim decorrentes do exercí
cio legítimo da atiVidade sindical. Manifestam a certeza de que as tensões so~ 
ciais existentes no meio rural não .são fruto de inConforrnismó político ou 
sócio-económico, mas resultam tão-somente da atuação de um capitalismo 
desenfrado que orienta e se beneficia de uma política governamental que mi~ 
nimiza os ínteresses dos que têm apenas o seu trabalho a dar como contri~ 
buíção à riqueza naCíonal, rrias que del3 querem participar, por direito e Jus~ 
tiça. - -

Os trabalhadores rurais do Brasil sentem que também serão julgados, 
como classe organizada que reiVindica direitos e defende interesses próprios. 
Reafirmam o seu desejo de uma atuação sindical livre, dinâmica e enérgica 
porque calcada nos princípios do respeito à dignidade humana e da Justiça 
Social. Não podem conceber que de vítimas sejam transformados em conde
nados. Por isso, proclamam a sua confiança na Justiça do País, certos de que 
as suas tradições de independência e imparcialidade serão mantidas a qual~ 
quer preço e em quaisquer circunstâncias, absolvidos o cOmpanheiro Presi~ 
dente da CONTAG, seu Delegado no Acre e demais pessoas envolvidas no 
processo por que assim o querem os verdadeiros princípios de Justiça e assini 
o quer a Nação. 

Brasília (DF), 26 de março de 1981.- Roberto Toshio Horiguti, Vice
Presidente da CONTAG- Gelindo Zulmlro Ferrl, Secretãrio-Geral da CON- · 
TAG -Jonas Pereira de Souza, l9~Secretário da CONT AG- Francisco Ur
bano Araújo Filho, Tesoureiro-Geral da CONTAG- José Benedito da Sih•a, 
Presidente da FETAG-AL- Francisco Maquelva dos Santos, Presidente em 

exercício da FETAG~AM -- Estevam Nunes de Almeida, Presidente da 
FETAG-BA- Eurico-Francisco de Souza, Presidente da FETAG-CE- Ben

-jamim Sossai Neto, !~>-Tesoureiro da FETAG-ES- Altamiro Claudino da 
Costa, Secretário da FETAG-GO- Francisco Safes de 0/veira, Presidente da 
FETAG-MA- Edvaldo José da Silva. Presdiente da FETAG-MT --Pedro 
Ramalho, Presidente da FETAG-Ms-..:.... André MontalvãO da Silva, Presidente 
da FETAG-MG - Clementina Urbano Loureiro Filho, Vice~Presidente da 
FETAG-PA- Agustinho Bukowski, Presidente em exercício da FETAG-PR 

-José Rodrigues da Silva, Presidente da FETAG-PE- Osmar Antônio de 
ArmijO, Presidente da FETAG~PI -Era/do Lírio de Azeredo, Presidente da 
FETAG-RJ -Antônio Fernandes de Macedo, Secretário da FETAG-PB
José Francisco da Silva, Presidente da FETAG-RN- Orgenio Rott. Presi~ 
deilie a:a: FETAG-RS- Norberto Kortmann, Presidente da FETAG~SC
Mário Vatanabe, !~>~Secretário de FETAG-SP- José Paes de Araújo. Presi~ 
dente da FETAG'SE. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR HUMBERTO LU
CENA NA SESSÃO DE9-{-81 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIOMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para uma comunicação. 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Leio, para que conste dos nossos anais, um telex dirigido ao Senhor Mi
nistro da Justiça, o nobre Deputado Ibrahim Abi-Ackel, nos seguintes ter
mos: 

Exmo. Sr. Dr. lbrahim Abi-Ackel 
DD. Ministro da Justiça 
NESTA-

RespeitoSamente venho comunicar a V. E:x• que a Polícia Fede
ral na cidade de Foz do Jguaçu, Estado do Paranã, estã abusivamen
te ofendendo a liberdade de imprensa ao constranger com ameaças 
de in_quérito e de enquadramento na Lei de Segurança Nacional di
retores do jornal local .. Nosso Tempo'', intimãndo-os a prestar de
clarações em que as perguntas se concentram na liriha editoriar do 
periódico. NO dia de ontem o DiretOr Juvêncio Mazzarollo foi re
pentinamente convocado a comparecer naquela delegacia para ser 
interrogado, sem que lhe explicassem as razões e sem que lhe indi
cassem o cometimento de qualquer delito. A federal Polícia na 
oportunidade procurou cercear o livre exercício da profissão de ad
vogado, proibindo o causídico que o acomparihava de assisti~lo. 
Esse direito fOi assegurado depoís de protesto e condicionado ao si
Lêncio permaneilfe CIO idV-Ogado. A própria polícia considerou essa 
concessão como favor. O intim-ado temia que lhe pudesse acontecer 
o que aconteceu há algum tempo, quando um jovem trabalhador 
inocente e arbitrariamente preso, ao ser interrogado, foi assassinãdo 
cOin-um tiro na cabeça: no recinto daquela delegacia. Outro, teve 
suas pernas quebradas. 

Cumpte esclarecer que dias antes dessa intimação o coronel co
mandante do_ 349 Batalhão de infantaria motorizada de Foz do 
Iguaçu havia ludibriado aquele jornalista, convidando~ o para uma 
reunião comunitãría na sede do comando, a qual foi montada exclu
sivamente para constrangê--lo com arrogâncias, advertênciãs e 
ameaças e para instá~lo a mudar a linha editorial do jornal de forma 
a agradar autoridades locais. 

Tratando-se de matéria de exclusiva competência de V. Ex•, re
queiro providências imediatas e enérgicas para que seja cessado esse 
constrangimento e para que seja assegurado o exercício da profissão 
de àdvõgadõ- eril delegacias da Polícia Federal. 

Confio também em que as providências a serem determinadas 
por V. Ex• definirão se á atividade jorna_lística é disciplinada pela lei 
de imprensa ou pela Lei de Segurança Nacional. 
Acredítando na autoridade de V. Ex• , sou mui 
Respeitosamente, - Deputado Osvaldo Macedo. 

Ao trazer ao conhecimento do Senado e da Nação, em nome da Lide
rança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, esta mensagem ao 
Sr. Ministro da Justiça, Sr. Presidente, associo~me, em nome de minha banca
da, ao apelo dirigido àquela autoridade no sentido de apurar, com a maior 
brevidade possível, esse constrangimento a que estaria sujeito o diretor do 
jornal local Nosso Tempo, em Foz do Iguaçu, no Paraná, para efeito de 
assegurar-lhe todas as garantias previstas nas leis e na cor -·-ittiição. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem/) 
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ATA DA S• SESSÃO, REALIZADA EM 12-3-81 
(Publicada no DCN- Seçilo II -de 13-3-81) 

RETIFJCAÇÃO 

Na página 241, no cabeçalho da ata, 
Onde se lê: 

ATA DA 5• SESSÃO, EM 12 DE AGOSTO DE 1981 

Leia-se: 

ATA DA 5• SESSÃO, EM 12 DE MARÇO DE 1981 

ATA nA 26• SE'>SÃO, RFALIZADA EM J0-4-81 
(I ublicada no DL.. - ;ão II- de 2-4-81) 

RET/F/CAÇÃO 

Na pãgina 7' ~. no cabeçalho da A ~a: 
Onde se lê: 

ATA DA 26• SESSÃO, EM 30 DE MARÇO DE 1981 

Leia-se: 

ATA DA 26• SESSÃO, EM [o DE ABRIL DE !981 

ATA DA 27• SESSÃO, REALIZADA EM 2-4-81 
(Publicada no DCN- Seção li- de 3-4-81) 

RETIFJCAÇÃO 

Na pãgina 796, no cabeçalho da Ata: · 
Onde se lê: 

ATA DA 27• SESSÃO, CONJUNTA, EM 2 DE ABRIL DE 1981 

Leia-se: 

ATA DA 27• SESSÃO, EM 2 DE ABRIL DE 1981 

ATA DA 28• SESSÃO, REALIZADA EM 2-4-81 
(Publicada no DCN - Seção li - de 3-4-81) 

RETIF/CAÇ()ES 

Na página 813, no cabeçalh<;> da Ata: 
Onde se lê: 

ATA DA 28• SESSÃO CONJUNTA, EM 2 DE ABRIL DE 

Leia-se: 

ATA DA 28• SESSÃO, EM 2DE ABRIL DE 1981 

No Parecer n~' l02, de 1981, da Comissão de Redação, oferecendo are
dação final do Projeto de Resolução no 3, de !981: 

Na página 815, I• coluna, na numeração do parecer, 
Onde se lê: 

PARECER No 162, DE 1981 

Leia-se: 

PARECER No 102, DE 1981 

ATA DA 29• SESSÃO, REALIZADA EM 3 DE ABRIL DE 1981 
(Publicada no DCN - Seção li- de 4-4-81) 

RET/F/CAÇ()ES 

Na publicação feita no DCN de 4-4-81, página 827, no cabeçalho da Ata, 
Onde se lê: --

ATA DA 29• SESSÃO CONJUNTA, EM 3 DE ABRIL DE 1981 

Lei~:·s~ 
ATA DA 29• SESSÃO, EM 3 DE ABRIL DE 1981 

No Projeto de Lei da Cãmara nO? 24/81, que dá nova redação ao art. 245 
do Decreto-lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940 --Código Penal: 

Na pâgina 829, r• coluna, na ementa do projeto, 
Onde se lê: · 
... Decreto-lei n9 2.848, de 7 de setembro ... 
Leia-se: 
... Decreto-lei n9 2.848, de 7 de dezembro ... 
Na mesma pãgii:iae coluna, no "Art. 245, constante do art. 19 do projeto, 
Onde se lê: 
Pena - detenção de uma a .dois anos. 

Leia-se: 
Pena - Detenção de um a dois anos. 

ATA DA 7' SESSÃO, REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 1981· 
· (Publicada no DCN - Seção II -de 14-3-71) 

RETIFICAÇÃO 

Na retificação feita no DCN- Seção II- de4-4-8l, página 855, 2• co
luna, 

Onde se lê: 

ATA DA ?•SESSÃO CONJUNTA, REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 
198! 

(Publicada no DCN ~ Seção II - de 4-4-81) 

RETIFJCAÇÃO 

Leia-se: 

ATA DA 7• SESSÃO, REALIZADA EM !3 OE MARÇO DE 1981 
(Publicada no DCN - Seçào II - de 14-3-81) 

RET/FICAÇÃO 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
NO 3, de !981 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas atribuições re
gimentais e considerando o disposto no Ato n9 2, de 1981, desta Comissão, re
solve: 

. -Incumbir o Segundo-V ice-Presidente, além do desempenho das tare
fas constantes do At9 n9 2, de 1981, da Comissão Diretora, de exercer a su
pervisão das atividades da-Subsecretaria de AsSistência Médica e Social
SAMS, da Secretaria de Serviços Especiais. 

Sala da COmissão Diretora, 9 de abril de 1981. -Jarbas Passarinho
Passos Pôrto- Gilvan Rocha- Cunha Lima -Itamar Franco- Jutahy Ma
galhães 

ATO DA COMISSÃO DfRETORA 
No 4, de 1981 -

DispQe sobre normas de execução- financeiro·orçamentárias, no 
âmbito do Senado Federal, e dá outras providências. 

A ComissãO Direiora do Senado Feder-âi, .. no uso -da competência que lhe 
cOnfere O Regimento Interno, resolve: 

Art. J9 É vedada a realizaçãO· de qualquer despesa sem prévio empe
nho, em conformidade com o que estabelece o art. 60 da Lei n9 4.320, de 17-3-
64. 

Art. 29 Ficam substituídas as atuais .. Ordens de Aquisição" por "No
tas de Empenho", sendo que: 

I) o preenchimento dos dados relativos à caracterização da obra, compra 
ou serviço, bem assim sobre a modalidade da licitação utilizada, definida no 
Título XII do Decreto-Lei n9 200/67 e Ato da Comissão Diretora n9 II de 17-

, I 0-78, será feitO pela Subsecretaria de Patrímônio. 
II) o preenchimento dos dados relativos à numeração seqUencial, c18ssifi

cação da despesa e disponibilidade orçamentária, serâ feito pela Seção Orça
mentária da Subsecretaria Financeira: 

III) deverãO Ser nelas apostas as assinaturas do Diretor da Subsecretaria 
de Patrimônio, do Diretor da Subsecretaria Financeira e do Diretor-Geral, 
ou responsáveis por delegação de competência. 

Parágrafo único. Os proceSsos de aquisição de material, contratação de 
obra oU serviços, serão centralizados na Subsecretaria de Patrimônio, salvo 
os de aquisição de livros e Periódicos, os-quais ficarão a cargo da Subsecreta
ria de Biblioteca. 

Art. 39 Nas despesas relativas às folhas de pagamento de pessoal, ativo 
e inativo, encargos sociais e prestações de serviços poi consessionãrias de ser
viço público, as· "Notas de Empenho'' serão emitidas pela Seção Orçamen
tária da Subsecretaria Financeira, por estimativa ou globalmente, conforme o 
caso. 

Art. 49 Os processos que VfSem- a onerar a dotação "Despesas de 
Exercícios Anteriores" no exercício de reconhecimento da dívida, serão ins
truídos com os seguintes dados.: 

I) demonstração do crédito orçamentário do exercício em que se gerou a 
despesa, com identificação do saldo não utilizado; 

II) importância a pagar, nome do credor e data de vencimento do com
p-romisso; 
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III) justificação da falta de emissão de empenho prévio da despesa (art. 
60 da Lei n9 4.320/64), quanto à hipótese- do item I;_ e 

IV) justific3Çã6 do motivO p-erO qual não foi possível conhecer no devido 
tempo, para oportuno empenho da despesa, o compromisso cujo reconheci
mento se pretende, na hipótese do item HI. 

Parágrafo úniCo. À ·autoridade .: _·etente para manifestar-se pelo re-
conhecimento uu não do dispêndio realizado, em conformidade com o Ato n~' 
2/81, da Conlio;c;ão Diretora, será:-

I) I) Ditet0r-Géral, até o limite de 500 (quinhentaS) vezes o maior valor 
je refer...:ncia. nos casos de corr.pras e serviços, e 1000 (mil) vezes no casoS de 
obras; 

II) o Quarto-Secretário, até o limite de 3000 (três mil) vezes o maior va
lor de referência. ;,o caso de despesas com a manutenção das Unidades Resi
denciais do Senado Federal; 

III) o Primeiro-Secretário, até-o Tíiriite de 5000 (cinc() mil) vezes o maior 
Je referência, nos casos de obras. compras e serviços; e 

1 V) o Presidente, em todas as despesas, especialmente nas superiores a 
5000 (~..:" ~ rnilr·..;.-~,;._._::..::;, o maior ·.-otlor .. L- referência. 

Art. _5., Nos pr:Jcessos encaminhados à Subsecretaria Financeira, solici
tand(! ~e<;erva de recurso orçamentário para obrus, compras e serviços, os blo
queio:! efetuados terão validade pelos seguintes prazos: 

I) quando oriundos de processos licitatórios de Convites, 30 (trinta) dias; 
II) quando oriundos de processos licitatórios de Tomadas de Preços, 60 

(st::&.senta) dias; e 
ITl) quando oriundos de processos licitatórios de Con" .;rências, 90 (no

venta) dias. 
§ J9 Os prazos previstos neste artigo não poderão ultrapassar a data de 

encerramento do exercício financeiro. 
§ 21' Os prazos só poderão ser prOrrogados quando absolutamente ne-

cessário, ouvidas as Subsecretarias de Patrimônio e Financeira. _ 
§ 31' FiriaO-s os pra:zos esiabelecidOS-D.eSie artigo e ressalvada a hipótese 

JneP...:-ionada.no parágrafo anterior, a disponibilidade do recurso orçamen
tário reverterá à dotação original. 

Art. 61' Na liquidação da despesa, com base nos títulos e documentos 
comprobatórios do crédito, a Seçào de Contabilidade da Subsecretaria Fi
nanceira verificará: 

I) a origem e o objeto do pagamento; 
If) 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 serviços prestados, terá por t 
I) o contrato, ajuste ou acordo respectivo; 
II) a "Nota de Empenho"; e 
I II) os comprovantes da execução da obra, da entrega do material e efeti

va prestação do serviço. 
Art. 89 Os processos encaminhados à Subsecretaria -Financeira, pela 

Seção de Contabilidade, para cooferên.cia e pagamento, deverão conter: 
J, a primeira via da nota fiscal, fatura_ou recibo, datado e atestado o ser~ 

viço, o recebimento do material ou a execução da obra, com a especiiTCação 
da modalidade de pagamento a ser utilizada (cheque nominal ou ordem ban
cária); 

II) a respectiva "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 observânciá de suas normas, a Subsecretaria Fi
nanceira devolverá o processo ao órgão de origem, a fiill de que sejam atendi
das as exigências para sua regularização. 

Art. 99 Este Ato entra em vigor na data da sua public_açãÇl. 
Sala da Comissão Oíretora,- 9 de abril de-1981. - Jarbas -Passarinho -

Passos Pôr to- Gih·an Rocha- Cunha Lima -Itamar Franco --Jutahy Ma
galhães. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 5, de 1981 

Disciplina a exuução dos artigos 36, 37, 40, 48, 50, 51, 52, 54 e 
55 da Resolução n' 146, de /980. 

A Comissão Diretora do Senádo Fe~eral, no uso de suas atribuições re~ 
gimentais, resolve: 

Art. 1~' O processo seletivo interno, cte Caráter competitivo e elimina
tório, a que· se referem os artigos 36,37 e40 da Resolução n9 146, de 1980, se
rá executado segundo as disposições deste Ato. 

Art. 21' A inscrição dos candidatos, que, çomprovadamente, satisfaçam 
as exigências e o:s requisitOS tixãdõs para a ptogressão especial e para a ascen~ 

são funcional, em vagas existentes nas categorias funcionais de Técnico Legis
Ja· •. vo; Taquígrafo Legislativo; Inspetor de Segurança Legislativa; Assistente 
Legislativo; Agente de Segurança Legislativa; Assistente de Plenários; Agente 
Administrativo; Datilógrafo; Engenheiro; Bibliotecário; Técnico em Comu
nicação sOcial; Técnico etn Legislação e Orçamento; Motorista Oficial; 
Agente de Portaria; Artífices: de Me"Cânica, de E tetricidade e Comunicação e 
de Carpintaria e Marcenaria, integrantes do Quadro Permanente, será reali~ 
zada durante o período de 4 a 8 de maio próximo, mediante o preenchimento 
do modelo próprio, COnstarite do Anexo I deste Ato, na Seção de Seleção e 
Aperfeiçoamento, da Subsecretaria de Pessoal. 

Art. 39 O concorrente que tiver Sua inscrição aceita será relacionado 
como candidato ou à progressão ou à ascensão funcionais e receberá o mate~ 
ria! de estudo, correspondente ao programa das disciplinas fixadas para cada 
uma das categorias funcionais indicadas no artigo anterior e integrantes do 
Anexo II deste Ato. 

ArL 49 As provas seletivas internas, tanto de progressão especial, como 
de ascensão funcional serão realizadas, com.vmitantemente, entre os dias 16 a 
24 de maio do corrente ano, nos termos do artigo 53 da referida Resolução n9 
146, de 1980, e de acordo com o calendário çonstante do Anexo III deste Ato. 

Art. _59 --AS--provas de que trata o artigo anterior terão o valor total de 
100 (cem) pontos e constarão de I O (dez) questões, valendo até lO (dez) pon
tos cada uma, exceto as relativas a Português e Datilografia, que serão subdi
vididas em duas partes, valendo cada uma 50 (cinqüenta) pontos, composta 
pela banca examinadora, com base nos respectivos programas. 

Art. 69_ O-candidato que n-ão alcançar a média global de 60 (sessenta) 
pontos, será considerado elimin"ado do processo seJetivo, exceto para a cate
goria funcional de bibliotecário, cujas disciplinas são todas eliminatórias para 
quem não alcançar 60 (sessenta) pontos, menos a disciplina idioma estrangei
ro, qu_e é cla.ssificatória para esta categoria. 

§ Jl' Ca~a questão terá Q seu valor máximo indicado na respectiva pro
va e só será alcar.çado quando a resposta do candidato for integralmente cer-
ta. 

§ 29 A média global a que se refere este artigo será calculada com base 
na soma dos pontos alcançados em cada disciplina, dividida pelo número de 
matérias constantes do programa, relativo a cada categoria funcional a que 
concorrer o candidato. 

Art. 7~' A banca examinadora fica constituída na forma do Anexo IV 
deste Ato. 

Art. 8~' O corpo de fiscais e a equipe de apoío serão integrados pelos • 
servidores constantes do Anexo V deste Ato. 

Art. 9~' Dos resultados alcançados pelos candidatos, facultar-se-ão; nos 
termos do art. 54 da Resolução n• 146, de 1980: 

I) vistas de provas, a se verificar no rriesmo dia da divulgação dos resulta~ 
dos obtidos pelos concorrentes, e no mesmo local de realização das provas. 

II) recurso, a ser apresentado ao Presidente d~ banca examinadora, den
tro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da divulgação menciona~ 
da no inciso anterior, apontando, fundamentadamente, as razões que justifi
cam a revisão de nota, Dão cabendo os argumentos de formulação ambígua; 
falta de clareza; ou discussão de natureza filosófica ou doutrinária sobre as 
questões das provas, tendo a banca examinadora igu_al prazo para examinar, 
instruir e decldir. " 

Art. !0. Os casos de empate nos pontos obtidos pelos candidatos, para 
fins de classificação, serão resolvidos pela aplicação sucessiva dos critérios fi
xados pelo§ !~', alíneas a a g, do art. 44 da_ Resolução n~' 146, de 1980. 

Ãrt. 11. _Na hipótese de qualquer membro da banca examinadora, do 
corpo de fiscais ou da equipe de apoio possuir parentesco com candidato ins~ 
crito, deverá declarar~se impedido de participar dos trabalhos das provas, 
seDdo sua substituição providenci3da, imediatamente, pelo presidente da 
banca examinadora. 

Art. 12. Os servidores inscritos na seleção interna, o pessoal da banCa 
examinadora, do corpo de fiscais- e d3. equipe de apoio, ficarão disPensados 
do comparecimento ao trabalho em suas unidades de lotação, durante os seus 
respectivos horários de provas e de prestação de serviços ao processo seletivo. 

Art. 13. O valor da retribuição pelo trabalho dos membros da banca 
examinadora, do corpo de fiscais e da equipe de apoio, será fixado pelo Se~ 
nhor Primeiro-Secretário. 

ArL 14. A Subsecretaria de Pessoal fica autorizada a imprimir no Cen~ 
tro Gráfico do SenadO Federal- CEGRAF- o material didático neces~ 
sário ao preparo dos candidatos, de acordo com os programas relativos a 
cada categoria funcional a que se refere o art. 29 deste Ato. 

Art. 1_5. _Os ç"!-sos __ não previstos neste A~o serão resolvidos pelo presi~ 
dente da banCa examinadora. 
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Art. 16. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala da ComiSSãO Diretora, 9 de abrif dé 1981.- Jarbas Passarinho, Pre

sidente, Passos Pôrto- Gilvan Rocha -Itamar Franco- Jutahy A-fagalhàes. 

ANEXO I AO AIO N9 1,-r, -,-liE- 1981, DA COMISSÃO DIRE!ORA 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE CAND-IDATO ,\.0- rROCESSO s-ELET-IVO Il\TER:-;o DE 

?ROCRESSÃO ESPECIAL OU ASCENSÃO FUNCIONAL, .NOS TERHIJS DA RESOL.!!. 

ÇÃO N9 rli'6, DE 1960. 

NOME DO CANDIDATO! 

ESCOLAR IDADE: -----------~CATECORI,\ FUNC lOi'-lAL A'rt;AL · 

------------- CLt\SSE: ____ RErERl':,'\ClA: __ _ 

REGIME JUR1DICO: _______ LOTAÇÃO: __ ~-------

RAMAl..: ___ ENDEREÇO RESID!::NC iA I..:---~~=~~~---

----------------~~~-FONE: ------

O?ÇÃO PARA A CATI:CORIA .FUNCIONAL DE: _____________ ~ 

PELO SISTEMA DA c:J PROGRESSÃO I:SPEClAI.. ou DA D ASCI::NSÃO FUNCIONAI.. 

DATA DA INSCRIÇÃO 

(Assinatura do candid<~to) 

ESPAÇO RESERVADO X SUBSEClÜ:Ú.RIÁ O't PEssOAL 

ANEXO II AO ATO N• 05, DE 1981, DA COMISSÃO DIRETORA 

PROGRAMAS DAS DISCIPliNAS INTEGRO.NTES DAS PROVAS SE
LETIVAS INTERNAS DE PROGRESSÃO ESP_ECIAL E DE ASCENSÃO. 
FUNCIONAL, AS CATEGORIAS DE: 

A - Técnico Legislativo 
l. Processo LegislativO --Disposições Constitucionais e Regimentais do Se. 
nado Federal e do Congresso Nacional, relativas ao Poder Legislatiy_o; Câ
mara dos Deputados, Senado Federal, atribuições do Poder Legislativo; Pro
cesso Legislativo e Orçamento. Constitu_ição Federa~ Regimento Interno do 
Senado Federal; Regimento Comum do Congresso Nacional. 
2. Normas Gerais de Direito Financeiro e Elaboração Orçamentária 

Lei n~ 4.320/64 e dispositivos específicos do Decreto-lei n9 200/67 -
atualizado;Conceitos de Receita e Despesa e sua classificação; Composição 
dos elementos de despesa, itens e subitens; Créditos Adicionais, Suplementa
res e Extraordinários; Ordenadores de Despesa; Licitação e alienação e suas 
modalidades para compras, obras e serviços e para venda de bens da_ União. 
3. Regulamento Administrativo do Senado Federal- Estrutura, atribuições 
e competência dos órgãos da Secretaria do Senado Federal; provimento e Va
cância; Direitos e vantagens; Deveres e Proibições: Estrutura do Quadro de 
Pessoal Permanente e da Tabela de Empregos Permanentes; Progressão e As
censão Funcionais. Resolução n9 58/72 (atualizada). 
4. Direito Constitucional - Organização Nacional; Organização do Poder 
Judiciário; Declaração de Direitos; Direitos e Garantias Individuais; A Or
dem Económica e social. A Família~ a Educação e a Cultura. 
5, Organização Adininistrativa Federal - O Poder Executivo Federal; 
Priilcípios Fundamentais para as Atividades da Administração Federal; Ação 
Administrativa segundo o planejamento, o.Orçamento-Programa e a Progra-

mação Financeira; a Supervisão Ministerial; Os sistemas Administrativos das 
Ati\·idades Auxiliares; a constituição da Presidência da República; As ãreas 
de Competência dos Ministros de Estado e dos órgãos de assessoramento 
imediato ao Presidente da República. Decreto-lei n9 200(67 - atualizado. 
6. Português - Prova de aplicação prãtica sobre as regras gramaticais de 
concordância, acentuação, pontuação e separação silâbica, constando de: 

I~ Parte- Redação Oficial- elaboração de ofício sobre assunto de na
ture?a administrativa, no âmbito do Senado Federal; e 

2• Parte - Redação Epistolar - elaboração de uma carta a ser dirigida 
por parlamentar a autoridade Federal, sobre assunto de natureza polítk:a. 
7. Matemática- Resolução de problemas sobre: frações, quatro operações, 
proporções e percentagens. 

~ --Taquígrafo Legislativo 

I. Direito Constitucional Aplicado- Poder Legislativo: Disp~sições Gerais. 
A Câmara dos Deputados. O Senado Federal. As atribuições do Poder Legis
lativo. 
2. Conhecimentos Específicos- Apanhamento Taquigráfico e tradução dos 
respectivos taquigramas, em máquinas de escrever elétrica, sobre texto de dis
cursos parlamentares c debates, constando de: 
2.1 - Prova de rapidez- Ditado à velocidade constante de 130 palavras por 
minuto, durante 2 minutos. 
2.2- Prova de resistência- Ditado, à Velocidade entre 115 a 120 palavras 
por minuto, durante 5 minutos. 
2.3- Prova de Plenário --Apanhamento de debates parlamentares em ple
nário, durante 10 minutos, ao vivo, sem auxílio- de gravação. 
3. Portuguê..'i - Prova prâtica constando de: 
1 - correção de textos parlamentares onde serão incluídos, propositadamen
te, erros de ortografia, sintaxe e acentuação grâfica; 
2 - texto para pontuar. 
4._1dioma Estrangeiro- Prova escrita de Inglês, ou Francês, ou Espanhol, 
sobre assuntos da "atualidade nacional ou internacional, constando de tra
dução, sem auxílio de dicionário. 
5. Conhecimentos Gerais- Prova de História Geral e do Brasil e de Geogra-
fia Geral e do Brasil. -

C - Inspetor de Segurança Legislativa 

I. Noções de Direito Constitucional Aplicado- (Constituição Federal~ com 
a redaçào dada pelas Emendas Constitucionais de números I a 14) 

Organização Nacional: Disposições Preliminares; Competêncía da 
União, Organização dos Estados e Munícfpios, do Distrito Federal e dos Ter-· 
ritórlos. 

Poder Executivo: O Presidente e o Vice-Presidente da República. Atri
buições do Presidente da República. Resporisabilidades do Presidente daRe
pública. Os Ministros de Estado. 

Declaração de Direitos: A Nacionalidade. Os Direitos Políticos. Os Par
tidos Políticos. Os Direitos e Garantias Individuais. 

Ordem Económica e Social: Princípios, Direitos e Obrigações. 
_família, Educação e Cultura: Con~tituiç~o, Assistência, Direitos e Am

paro. 
2. Conhedine-ntos EspecíficOs- Técriicas de supervisão e orientação de tra
balhos relacionados com a segurança de autoridades e personalidades brasi
leiras e estrangeiras, na lírea de jurisdição do policiamento do Senado Fede
ral. __ Método~ de vigi_lância permanente nas dependências e áreas adjacentes de 
próprios do Senado Federal. Investigações e sindicâncias compatrveis com os 
serviços de segurança e vigílância do patrimônlo do Senado Federal. 
3._ Regimento _Interno do Se~ado Federal- _Sede; Sessões Legislativas: Posse 
e exercícios dos Senhores Senadores~ Composição da Mesa; Atribuições e 
eleições dos respectivos titulares; Assistência às sessões públicas; as pre
cauções sobre fotografia, irradiação e filmagem das Sessões~ das sessões_se
cretas e especiais; da oi-dem e da economia interna do Senado Federal. 
4. Regulamento Administrativo do Senado Federal- Estrutura Administra
tiva: Comissão Diretora; Orgã~s de assessoramento Superior, Supervisíona
dos, Especial, Superior de Planejamento e Controle e Central de Coorde
nação e Execução. 
Competência_ dos Orgãos de Assessoramef!tO Superior: Secretaria-G~ral da 
Mesa; Assessoria; Secretaria de Divulgação e Relações Públicas; 
ConSultoriai-Geral. 

Incur:1bência dos Titulares de Cargos de Provimento em Comissão e de 
Funções Gratificadas: piretor-Geral; Secretário-Geral da Mesa, Diretor da 
Assessoria, Diretores de Secretarias e Subsecretarias, Auditor, Chefes de Ga
binetes, de Secretários e do Consultor-Geral. 
Deveres e Proibições: Responsabilidades; Penalidades; Prisão Administrati
va; Suspensão Preventiv~ Processo Administrativo e sua Revisão. Estrutura 
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do Quadro de Pessoal Estatutário -e dci Quadro d"e Pessoal CLT (Tabela Per
manente) segundo o Ato nll 39(79, da Comissão Díretora. 
Progressão e Ascensão Funcionais: Progressão Horizontal, Vertical e Espe
cial e Ascensão Funcional, segundo a Resolução n9 146/80. 
5. Organização Administrativa Federal- (Decreto-lei n~' 200j67 e suas alte
raçõeS posteriores)_.::. Administração Federal; Princípios Fundamentais; Su
pervisão M-inisterial; Sistemas AdminiStrativoS;- À COnstituiÇão da Presidên
cia da República; Os Ministérios- e suas respectivãs ãreas de competência; O 
Conselho de Segurança Nacional; o Serviço Nacional de Informação; As 
Forças Armadas; O Alto Comando e O Estado-Maior. Os Ministros Milita
res. 
6. Português --Prova Prática de Redação Oficial constando de preparação 
de Ofício e-de ielatório sobre ocorrências diversas no campo da segurança, da 
vigilância e da sindicâncrã: -

D - AssiStente Legislativo 

I. Noções sobre Processo Legislativo -A Composição do Congresso Nacio
nal, da Câinara dos D"eputadÕs e do Senado Federai; Competência Privativa 
de cada Casa; Atribuições do Poder Legislativo; a Elaboração do orçamento 
e a fiscalização financeira e orçari'le'ritárfa. Co-liillfWÇão Federal. 
2. Noções sobre o Regulamento Administrativo do Senado Federal- Estru
tura, atribuições e competência doS órgãos da Secretaria do Senado Federal. 
Resolução n' 58/72, atualizada. 
3. Noções de Direito Constitucional- OrganizaçãO NaCional; Declaração de 
Direitos; Direitos·e-GúaiúiáS fndividUraíS-; A Ordem Econômica e Social; A 
Família, a Educação e a Cultura. Constituição Federal. 
4. Noções sobre OrganizaÇãO Ãdminisirritiva Fedérai - 6 -Poder Executivo 
Federal; os Princípios- FundameittãlS-para as Atividades da Administração 
Federal; a constituição da Presidência da RePública e a competência dos Mi
nistros de Estado e dos órgãos de Assesso~amento direito ao. Presidente da 
República. Decreto-lei n• 200/67 - (atuaiizado). 
5. Português - Prova de aplicação prática das regras gramaticais sobre con
cordância, acentuação, pontuação e separaÇão silábica, constando de: 
I • Parte- Redação Oficial- elaboração dC ofício sobre assunto de natureza 
administrativa, no âmbito do_ Senado Federal; e 
2f Parte- Redação Epistolar - elaboração de uma carta a ser dirigida por 
parlamentar a autoridade Federal, sobre assunto de natureza· política. 
6. Aritmética - Re&ofução de questões sobre frações e quatro operações. 
7. Datilografia- Prova de desempenho prãtico em mâquinas de escrever elé
tricas das marcas IBM ou Olivetti, constando de: 
I• Parte- Reprodução de texto, com observância de tabulação, apresen
tação estética, margens- esQuerda, direita e de parágrafos, se"par~ção silábica, 
acentuação e pontuação, destinada a se avalf3r o número mínimo de 120 to
ques por minuto, a se realizar durante lO mlriutos. 
2' Parte- Reprodução de tabela númerica, ·cOm observância de tabulação, 
apresentação, traçados vertical, horizontal e oblíquo e colocaç.ã<? de algaris
mos inteiro's, decimais e fracionários, com duração de 15 minutos. 

E - Agente de Segurança Legislativa 

I. Noções de Direito Constitucional Apficado- (ConstitUição Federal, cÕm 
a redação dada pelas Emendas Constltucionai~ de números 1 a 14). 
Organização Nacional: Disposições Pr~liminares; Competência da União, 
Organização dos Estados e MunicípiO-s, do Distrito Federal e dos Territórios. 
Poder Legislativo: Disposições Gera"is:-A -Câmara dos Deputados. O Senado 
Federal. As atribuições do Poder Legislativo. 
Poder ExecutfVo: O-Presidente e o V ice-Presidente da República Atribuições 
do Presidente da República. Responsabilid'!_des ~o Presidente da República. 
Os Ministros de Estado. 
Declaração de Direitos: A Nacionalidade. Os Direitos Políticos. Os Partidos 
Políticos. Os DireitOs e Garantias Individuais. 
Ordem Econômica e Social: Principias, Direitos e -Obrigações. 
Família, Educação e Cultura: Constituição, Assistência, Direitos e Amparo. 
2. Conhecimentos Específicos -TécnicaS de execução dos trabalhos de segu
rança interna e de vigilância interna e externa das dependências sob a juris
dição do Senado Federal. Métodos de vigilân-cia e de policiamento nas áreas 
adjacentes ao Senado Federal. 
3. Regimento lnterno do Senado Federal- Sede; Sessões Legislativas; Posse 
e exercício dos membros da Mesa; Assistência às Sessões Públicas; Pre
cauções sobre as sessões secretas e a Ordem e a Economia Interna do Senado 
Federal. 
4. Regulamento Administrativo do Senado Federal 
Estrutura Administrativa: _Comissão Dii-etárá; Orgãos de Assessoramento_ 
Superior, Supcrvis.ionados, ·Especial, SUperior de Planejamento e Controle e 
de Coordenação e Execução. 

Competência dos Órgãos de Assessoramento Superior: Secretaria-Geral da 
mesa; Assessoria; Secretaria-de Divulgação e Relações Públicas; Consultoria
Geral. 
Incumbência dos Titulares de Cargos de Provimento_ em Comissão e de 
Funções Gralificadas: Diretor-Geral; Secretário-Geral da Mesa, Diretor da 
Assessoria, Diretores de Secretarias e Subsecretarias, Auditor, Chefes de Ga
binetes, de Secretários e do Consultor-Geral. 
Deveres e Proibições: Responsabilidades; Penalidades; Prisão Administrati
va; Suspensão Preventiva; Processo Administrativo e sua Revisão. 
5. Organização Administrativa Federal- (Decreto-Lei n'? 200/67 e su~s alte
rações posteriores)- Administração Federal; Princípios Fundamentais; Su
pervisão Ministerial; Sistemas Administrativos; A Constituição da Presidên
cia da República; Os Ministérios e suas respectivas âreas de competência; O 
Conselho de Segurança Nacional; O Serviço Nacional de Informações; As 
Forças Armadas; O Alto Comando e o Estado-Maior. Os Ministros Milita
res. 
6. Português - Prova Prática -de Redação Oficial constando_d_e preparação 
de ofícios e dC relatórios sobre ocorrências vinculados à segurança, à vigilân
cia e à sindicância. 

4 F - Assistente de Plenáríos 

1. Noções sobre o Regimento Interno do Senado Federal- Funcionamento 
das Sessões Legislativas; Reuniões Preparatórias; O Ato da Posse dos Senho
res Senadores; do exercício e dos seus assentamentos; A composição da Mesa, 
suas at_ribuições e eleições. Resolução no? 93(70 - atualizada. 
2 .. Noções sobre o Regulamento Administrativo do Senado Federal - Estru
tura, abribuições e COf!lpetência dos órgãos da Secretaria do Senado Federal. 
Regime disciplinar. Deveres e Proibições. Resolução n'? 58/72 (atualizada). 
3. Português - redação e composição a nível da 4• série do 1 '? grau. 
4. Aritmética :...... Resolução de questões simples sobre as quatro operações. 

G - Agente Administrativo 

1. Regulam~nto Administrativo do Senado Feder~_!---:- Estrutura,_ atribuições 
e comPetência dos Orgãos da- secretaria do Senado Fe.derª'I; Provimento e 
Vacância; Dii-eitos e Van.tagens; Deveres e Proibições; Estrutura dos Quad!o 
Permanente e da Tabei!J Permanente; Progressão e Ascensão funcionais. 
Resolução n' 58/72 (atualizada). · 
Resolução n•-18/73. 
Ato n' 39/79 da Comissão Diretora. 
Resolução n• 146/80. 
2. Noções sobre Normas Gerais de pireito Financeiro_ e ElabQração Qrça
mentâría - Conceitos -da Receita 'e be&p_esa e sua classificação;. cOmpps~ção 
das categorias ecoriômiças da deSpesa; créditos adicionais: suplementares, es
peciais e extraordinários; ordenadores de despesa; licitação e alienação e suas 
modalidades para compras, obraS, serviços_ e venda ~e bens_ da União. 
Lei n' 4.320/64 
Decreto-lei n' 200/67 (atualizado). 
3r --Noções de Direito Constitucional- Organização Nacional; Declaração 
de Direitos; DireitoS e úaranti"as Individuais; a Õrdem Económica e Social; a 
Família, a Educação e a Cultura. Constituição Feáeral. 
4. Noções sobre a Organizaç-ào"Administrativa Federa --0 Poder Executi
vo Federal; princípios fundamerltais para_as atividades da Adm. Federal; a 
constituição da Presidência da República; as Áreas de competência dos Mi
nistros de Estado e dos Orgãos do assessoramento direto do Presidente da 
República. 

Decreto-lei n' 200/67 (atualizado). 
5. Português- Prova de aplicação prática das regras gramaticais sobre con~ 

cordância, acentuação, pontuação e separação silábica, constando de: 
I• parte- Redação Oficial- elaboração de oficfo sobre assunto de natureza 
admiriistrafiva, no âmbito do Senado Federal; e 2' Parte- Redação Episto~ 
lar - elaboração de uma carta a ser dirigida por parlamentar à Autoridade 
Federal, sobre assunto de natureza política. 
6. Aritmética- Resolução _de problemas sobre frações, quatro operações, ra
zões, proporções, percentagens e juros simples. 

H - Datilógrafo 

1. Noções sobre o Regulamento Administrativo do Senado Federal- Estru
tura Administrativa; Incumbência-s dos titulares de cargos de Provimento em 
Comissão e de Funções Gratificadas; Deveres e Proibições; Responsabilida
des; Penalidades; Prisão Administrativa; Suspensão Preventiva; Processo Ad
ministrativo e sua Revisãq. 
2. Conhecimentos EspedtiCos - Prova de desempenho prático em mãquinas 
de escrever clétrias das marcas IBM ou Olivetti, constando de: 
1' Parte - Reprodução de texto-; com observância de tabulação; apresen-



Abril de 1981 DIÁRIO DO CQNGRESSQ NACIOl\IAL tSeçào 11) Sâhado 11 I 039 

tação estética, margens esquerda, direita e ae-par-ágr"afos, separação silábica; 
acentuação e pontuação, destinado a se avaliar o número mínimo de 150 to
ques por minuto, a se realizar durante 10 minutos. 
2• Parte- Reprodução de tabela numéricã, -com- Observânda de Tabulação; 
apresentação; traçados vertical, horizontal e oblíquo e colocação de algaris
mos inteiros; decimais e fracionários, com dUraÇão de 15 minutos. 
3. Português- Prova sobre aplicação prática das regras gramaticais de con
cordância, acentuação, pontuação e separaçãO silábiCã, --cÕnstando de: 
I • Parte- Redaçào Oficial- elaboração de ofíciO sobre assunto de natureza 
administrativa, no âmbito do_Senado Federal; e 
2• Parte - Redação Epistolar - elaboração de uma carta a ser dirigida por 
parlamentar a Autoridade Federal, sobre assunto de natureza política. 

I - Motorista Oficial 
I. Noções Sobre o Regulamento Admin"i&trativ6 -dõ-Senado Federal- Estru
tura Administrativa; incumbências dos titUlares de cargos de provim-ento em 
Comissão e de funções Gratificadas; Deveres e Proibições: Responsabilida
des, Penalidades, Prisão Administrativa; Suspensão Preve:ritiva; PiOcesso Ad
ministrativo e sua Revisão. 
2. Conhecimentos Específicos - PrOva de desempenho prático sobre con
dução de veículos dos tipos: óilibus; caminhão; caminhoneta e automóvel; 
-::onstando de: 
, - Balizamento; 
2 - Parqueamento; 
3 - Trânsito; e 
4 - Consertos de emergêncíao. 
3. Português- Ditado sobre texto selecionado~ com 20 linhas, no máximo. 
4. Aritméti~a- Resolução de questões sobre as quatro operações. 

J - Agente de Portaria 
I. Noções sobre o Regulamento AdministratiVo--do Senado Federal- Es
trutura Administrativa; incumbências dos titulares de cargos de Provimento 
em Comissão e de Fúnções Gratificadas; Deveres e Proibições; Responsabili
dades; Prisão Administrativa; SuspenS"ã."O Prev-ehtiVa; ProcesSo Administrati
vo e sua Revisão. 
2. Conhecimentos Específicos- - Prova eScritá de desempenho prático 
sobre entrada, registro, numeração, baixa, encaminhamento e andamento de 
processos; aplicaçãO das Instruções do Sistema de Administração para a tra
mitação de Process_os; Preenchimento do Boletim de Acompanhamento de 
Processos (BAP); Arquivamento, desarquivamento de processo e documen
tos em geral. 
3'~ Português- Dila:d_o _ _sobre texto selecionado e composição sobre assun
tos diversos, ambos com o máximo -de 20-linh-aS-. - --
4. Aritmética - Res-olução de questões sobre as quatro operações. 

K - Engenheiro 
I. Noções de Direito COitstitucional Aplicado- (Constituição Federal, 

com a redação dada pelas Emendas Constitucionais de números 1 a 14). 
Organização Nacional -:-__ DisposiÇões Preliminares; Competência da 

União, Organização dos Estados e Municípios, do Distrito Federal e dos Ter
ritórios. 

Poder Legislativo. -_Dísposi~ões Cre:rars:A-Câmara dOs DeputadOs. o 
Senado FederaL As atribuições- do Poder LegislatiVo. 

Poder Executivo- O Presidente e o Vice-PresidCniC da- R"êi)úblic3.. Atri
buições do Presidente da República. Responsabilidades do Presidente da Re
pública. Os Ministros de Estado. 

Declaração de DiiCitoS- A Nacionillidade. Os Direitos e Garantía:s In-
dividuais. · 

Ordem Económica e Social - Princí[}ios;·oíú:itos e ObrigaçõCs. 
Família, Educação e Cultura - Constituição, Assistência, Direitos e 

Amparo. 
2. Conhecimentos específicos - (Ato- di "COrilissão Diretora n9 02, de 

1974). 
Prova escrita sobre: 
2.1 -Técnicas de elaboração de projetas de engenharia em geral, abran

gendo obras de construção, inclusive de estuturas para edifíciOs, com detalha
menta para captação e abastecimento de água; para distribuição de redes de 
Força, Luz, Telefone e de Auto-falantes. 

2.2- Serviços de engenharia legal; perícias, arbitramento e latidos têcni
cos. 

2.3 - Especificações de material_e_ de serv.iços de construcâo. 
2.4 --Elaboração de orçamentos para construção, reparos e remode

lação de imóveis de interesse do Senado Federal. 
3. Regimento Interno ~o Senad~ Fede~al =--~e~; Sessões Legislativas; 

Composição da Mesa; Atribuições e eleições dos respectiVos titulares; da or-
dem e da economia interna do Senado Federal. -

4. Regulamento Administrativo do Senado Federal - Estrutura Admi
nistrativa: 

Comissão Diretora; Orgãos de AsSessoramentO Superior, Supervisiona
dos, Especial, Superior de Planejamento e Controle e Central de Coorde
nação e Execução. 

Competência dos Orgãos de Assessoramento Superior: Secretaria Geral 
da Mesa; Assessoria; Secretaria de Divulgação e Relações Públicas; Consul
taria Geral. 

Incumbência dos Titulares de Cargos de PrOvimento em Comissão e de 
Funções Gratificadas: Diretor-Geral; Secretário-Geral da Mesa, Diretor da 
Assessoria, Di retores de Secretarias e Subsecretarias, Auditor, Chefes de Ga
binetes, de Secretários e do Cons.ultor-Geral. 

Deveres_e Proibições: Responsabilidades; Penalidades; Prisão Adminis
trativa; Suspensão Preventiva; Processo Administrativo e sua Revisão. 

5. Português - Prova Práticà-da Redação constando de preparação de 
Ofícios e de relatórios sobre ocorrências diversas no campo da construção, 
conservação e remodelação de próprios do Senado Federal. 

L-_ Técnico em Comunicação SOcial 
I. Direto Constitucional Aplicado - (ConstituiçãoFederal, com a re

dação dada pelas Emendas Constitucionais de número I a 14). 
Organização Nacional - DisposiçõeS Preliminares; Competência da 

União, OrganiZaçãodos Estados e Municípios, do Distrito Federal e dos Ter
ritórios. 

Poder Legisladvo: DiSposições Gerais. A Cãmara dos Deputados. O Se
nadO FederaL As atríbuições do Poder Legislativo. 

Poder E?;._ecutivo: O Presidente e o Vice-Presidente da República. Atri
buições do Presidente da República. Responsabilidades do Presidente da Re
pública. Os Ministros de Estado. 

Declaração de Direitos: A Nacionalidade. Os Direitos Políticos. Os Par
tidos Políticos. Os Direitos e Gar-antias Individuais. 

Ordem Económica e Social: Princípios, Direitos e Obrigações. 
Família, Educação e Cultura: Constitui-ção, AssiStência; Direitos e Am-

paro. 
2. ConhecimentOs Específicos 
Lei de Imprensa - 5.250, de 9-2-67. 
CõnceítUação básica da Liberdade de Manifestação do Pensamento e da 

Informação; do Registro; dos Abusos no Exercído da Liberdade de Manifes
tação do Pensamento e Informação; do Direito de Resposta; Das Responsa
bilidade penal e civil: D~sposições Gentis. 

Lei de Segurança -Nacional- 6.620, de 17-12-78. 
Aplicação da Lei de Segurança Nacional; Crimes e Penas; Processo e Jul

gamento. 
3~ Processo LegisTativo - (O Regimento Interno do ·senado Federal) 
Comissões: EspéCie; Modo de Constituição; Duração; Compos1Ção; Or

ganização; Suplência; Vagas; Substituições; Direi;;:ão; Atribuições; Reuniões; 
Prazos; Emendas; Relatores; Relatórios; Pareceres; Diligências; Consultas; 
Apreciação de Documentos. 

Proposições Legislativas no Âmbito do Senado Federal: Espécie; Con
teúdo; Apresentação; Leitura; Autoria; Numeração; APoiamento; Publi
cação; Tramitaç-ãO; Retirada; Existência de niã.is um Projeto sobre a mesma 
matêria; Processos; Sinopse; Lista; Apreciação;·Turnos; Discussão; Encerara
menta; Dispensa; Adiamento; Reabertura; Interstício; Segundo Turno; Tur
no Suplementar; Emendas da Câmara a Projetas do Senado; Votação; Quo
rum; Modalidades; Disposições Gerais; Votação o"stensiva e Secreta; Voto em 
Branco; Proclamação dos ResultaQos; _pro-cessamento; Encaminhamento; 
Preferência; Destaque; Adiamento; Declaração de Voto; Redação do venci
do; Autógrafos; Proposições de Legislatura Anterior; Prejudicialidade; 
Sobrestamento; Urgêricia; Requerimentos e Urgência; Matérias Urgentes In
dependentemente de Requerimento; Projetas de código; Projeto de Iniciativa 
do Presidente da República, com tramitação a prazo determinado; Projetes 
so~r~ prestaçã_o de contas do Presidente da República e do Governador do 
Distrito Federal sujeitos à Fiscalização Financeira e Orçamentária do Senado 
Federal; Projetas sobre.atos internacionais; Atribuições Privativas do Senado 
Federal; Como_úrgão Ji.iâiciáf-io; para Escolhã de AUtoridades; Autorização 
para Empréstimos; operações ou Acordos Externos; Alienação ou Concessão 
de Terras PúbliCas; Suspensão de leis ou decretÕs Inconstitucionais; Matérias 
Relativas ao Distrito Federal com tramitação Especial sobre o Orçamento e o 
Vetos; Atribuições de Competência prevista nos arts. 23 e 24, VI, da Consti
tuição; Comparecimerito de Ministros de Estado. 

Regimento Comum do Congresso Nacional: Comissões Mistas: Indi
cação; Designação; Funcionamento; Matérias Legislativas da competência 
do Congresso Nacional; Proposta de Emenda à Constituição; Projetas de Lei 
de iniciativa do Presidnete da República; Projetas d_e Lei Orçamentária; 
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Apreciação de Vetos de Decretos-lei; Inpugnações do TCU; Delegação Legis
lativa; Disposições Comuns sobre Processo Legislativo; Sobre matêrias com 
Tramitação cm Prazo Determinado; Projetas elaborados por Comissão Mis
ta. Disposições Gerais e Transitórios. 

4. Regulamento Administrativo do Senado Federal _ 
Estrutura Adrn_in_istrª'tiva: COmissão Diretora; Orgãos de Assesso~amen

to Superior, Supervisionados, Especial, Superior de Planejarnento e Controle 
e Central de coordenação e Execução. 

Competência dos Orgãos de Assessoramento Superior: Secretaria Geral 
da Mesa; Assessoria; Secretaria de .. Divulgação e Relações Públicas; 
Consultaria-Geral. '\ 

Incumbência dos Titulares de Cargos de provimento em ComisSão e de 
Funções Gratificadas: Direito-Geral; Secretário-Geral da Mesa, Diretor da 
Assessoria, Diretores de Secretarias e Subsecretarias, Auditor, Chefes de Ga
binetes, de Secretários e do Consultor-Geral. 

Deveres e Proibições: Responsabilidades; Penalidades; PriSão Adminis
trativa; Suspensão Preventiva; Processo Administrativo e Sua ReviSão. Estru
tura do Quadro de Pessoal EstatutáriO e do Quadro de Pessoal CLT (Tabela 
Permanente) segundo o Ato n9 39/79, da Comissão Diretora. 

Progressão e Ascensão Funcionais: Pr~gressão Horizontal e Progressã-o 
Vertical, segundo a Resolução n9 25/79 e suas ãlterã.ções posteriores. 

5. Organização Administrativa -Feáefal ~(Decreto Lei 200/67 e suas al-::. 
terações posteriores) - Administração Federal; Princípios Fundamentais; 
Supervisão Ministerié:il ;. Sisteinas Administrativos; A Constituição da Presi
dência da República; Os Min-iStérios e suas respectivas área!(de competência; 
O ConseHio âe Segurança NaciOnal; o Serviço Nacional de lilforinação; As 
Forças Afmadas_; O Alto Comando e o Estado Maior. Os Ministros Militar 
respectivas áreas de competência; O ons-elho áe S-egurança Nacional; O Ser
viço Naciori31 de Informação; As F"OiÇãs Armadas; O Alto COmando e o EEi-
tado Maior. Os Ministros Militares. 

6. Português - Prova Prática constando de: 
I~ Parte - Redação Oficial - Preparação de editoriais e artigos sobre 

temas da atualidade nacional. Elaboração de pesquisas sobre projetas em tra
mitação; Preparação de relatórioS-téciticóS-Sobre a elaboração legislativa. 

2!- Parte__;_ Redação Jornalística- Redação de normas sobre os traba
lhos de divulg8.'ção, de relações públicas, de informação e promoção do Con
gresso nacional e dos Parlamentares; Redação_de Texto Jorna_lístico e suas di
ferentes modalidades, inclusive as alusivas às Realções Públicas; Redação de 
Enfoque JornalísticO do prinC-ipal e os complementos para a melhori da infor--: 
mação; Edição de notícia; Precisão_Jornalí.stica e sua aplicação no txto, inclu
sive quando ao enlace sintátiCO das frases, Redação de noticiârío inte_rpretatt-.
v o e sua aplicação nos-- temas políticos, econômicOs e sociais. Produção de 
notícias a partír dos discursos parlamentares e dos debates gerados pelos mes
mos. 

M - Técnico em Legislação e Orçamento 
l. DireífO--Constitucional Aplicado - (Constituição Federal, com a re

dação dada pelas Emendas Constitucionaís--:de números 1 a 14). 
Organização ·Nacional: Disposições Preliminares; Competência da 

União, OrganizaçãO dos Estados e Municípios, do Distrito Federal e dos Ter
ritórios, O SiStema Tributário. 

Poder Legislativo: Disposições Gerais. A Câmara dos Deputados. O Se~ 
nado Federal. As atribuições do Poder Legislativo. o-ProceSso Legislativo, o 
Orçamento. A Fiscalizçaão Financeira e Orçameritária.-

Poder Executivo: O Presidente e _Vice-Presidente da República. Atri
buições do Presidnete da República. Responsabilidades do Presidente daRe
pública. Os Ministros de Estado. 

Declaração de Direitos: A Nacionalidade. Os Direitos Políticos. Os Par
tidos Políticos. Os_ Direitos- e Gar-antias- Individuais. 

Ordem Econôrnica e Social: Princípios, Direitos e Obrigações. 
Família, Educação e Cultura: Constituição, Assistência, Direitos e Am

paro. 

2. Normas gerais de Direito Financeiro_ - Elaboração - Exe.cução e 
Controle Orçamentário - (Lei 4.320/i54-e Decreto-Lei 200/67 (atualizado), 
parte correlata)- Conceituaçãó básica. da Lei de Orçamento; da Receita; da 
Despesa; dos CréditQs_Adicionais; das Inversões Financeiras; de lnvestimen..; 
tos; de Superavit; de Deficit; da Proposta Orçamentária; de Provisões Pluria
nuais e Anuais. "Classificação da Receita e da Despesa e dos Créditos Adicio
nais. Elaboração da Lei de Orçamento_; Exercício Financeiro; Execução do 
Orçamento; da Receita e da Despesa. Constituição dos _Fundos Especiais. O 
Controle da Execução Orçamentária. Os Controles Internos e Externos. A 
Contabilidade Patrimonial, Orçamentária, Financeira e Industrial, Balanços. 
Orçamentos das Autarquias edas Entidades Paraestatais. Normas de Admi-

nistração Financeira e de Contabilidade. N armas relativas à Licitação para 
compras, Obras, SerViços e Alienações. 

.3-~ Processo Legislativo-- (O Regimento Interno do Senado Federal) 
Comissões: Espécie; Modo de Constituição; Duração; Composição; Or

ganização; Suplência; Vagas; Substituições; Direção; Atribuições; Reuniões; 
Prazos; Emendas; Relatores; Relatórios; Pareceres; Diligências; Consultas; 
Apreciação de Documentos. 

Proposições Legislativas no Âmbito do Senado Federal: Espécie; Con
teúdo; Apresentação; Leitura; Autoria; Numeração; Apoiamento; Publi
cação; TramitaçãO; Retirada; Existência de mais um Projeto sobre a mesma 
matéria"; Processos; Sinopse; Lista; Apreciação; Turnos; DiscusSão; Encerra
mento; Dispensa; Adiamento; Reabertura; Interstício. Segundo Turno; Su
plementar; Emendas da Câmara a Projetas do Senado; Votação; QUOrum, 
Modalidades; DispoSições Gerais;' Votação ostensiva e Secreta; Voto em 
Branco; Proclamação dos_ Resultados; Processamento; Encaminhamento; 
Preferência; Destaque; Adiamento; Declaração de Voto; Redação do venci
do; Autógrafos; PrÕposições de Legislatura Anterior; Prejudicialidade; 
Sobrestamento; Urgência; Requerimentos de Urgência; Matérias Urgentes 
independentei:nerii.E:. de Requerimento; Projetes de código; Projeto de Iniciati
va do Presidente da República, com tramitação a prazo determinado; Proje~ 
tos sobre prestação de contas do Presidente da República e do Governador 
do Distrito Federal sujeitos à Fiscalização Financeira e Orçamentária do Se
nado Federal; Projetas sobre atas internacionais; Atribuições Privativas do 
Senado Fédera1; Como Orgão Judiciário; para Escolha de Autoridades; Au
torização para Empréstimos; Operações ou Acordos Externos; Alienação ou 
Conc_essão de Terras Públicas; Suspensão de leis ou decretos inconstitucio
nais; MatériaS Relativas ao Distrito Federal com tramitação-Especial sobre o 
Orçamento e os Vetos; Atribuições de Competência prevista nos arts. 23 e 24, 
VI, da Constituição; -comparecimento -de Ministros de Estado. 

Regimento Comum do Congresso Nacional- Comissões Mistas:- Indi
cação; Designação; Funcionamento; Matérias Legislativas da competência 
do Congresso Nacional; Prop-osta de Emenda à Constituição; Projetas de lei 
de iniciativa- do Presidente da República; Projetas de Lei Orçamentária; 
Apreciação de Vetos, de Decretos-leis; Impugnações do TCU; Delegação Le
gislativa, pisposições Çomuns sobre Processo Legislativo; Sobre matêrias 
com Tramitação em-PtaZCfDeterminado; Projetas elaborados por Comissão 
Mista, Disposições Gerais e Transítórias. 

4._ Regulamento Administrativo do Senado Federal 
Estrutura Administrativa: Comissão Diretora; Orgãos de Assessora men

ta Superior, Supervisionados, Especial, Superior de Planejamento e Controle 
e Centrãi de ç_oordenação e Execução. 

Competência dos Orgãos de Assessoramento Superior: Secretaria-Geral 
da Mesa; Assessoria; Secretaria de Divulgação e Relações Públicas; 
Consultaria-Geral, _ -• 

Incurnb.ência dos Titulares de CargtS de Pro\'imento em Comissão e de 
Funções Gratificadas: Diretor-Geral; Secretário-Geral da Mesa, Diretor da 
Assessoria, biretores de Secretarias e Subsecretarias, Auditor, Chefes de Ga
binetes, de Secretários e do Consultor-Geral. 

- Deveres e ProibiÇÕes: R.esPonSbiiid8.des; Penalidades; Prisão AdJt?inis
trativ-a; Suspensão Preventiva; Processo AdminiStrativo e sua Revisão. Estru
tura do Quadro de Pessoal ESTatutárfo e do_Quadro de ?essoal CLT (Ta~_ela 
Permane~te) segundo o Ato n9 39(79, da Comissão Diretora. 

Progressão e Ascensão Funcio·naiS: Progressão Horizontal e Progressão 
Vertical, segundo a Resolução n9 25/79 e suas alterações posteriores. 

5. Organização Administrafiva Federal- (Decreto-lei 20.0/67 e suas al
terações posteriores) - Adminístração Federal; Princípios Fundamentais; 
Orçamento PrograrTia e Programação Financeira; Supervisão Ministerial; 
Sistemas Administrativos; A Constituição da Presidência da República; Os 
Ministérios e suas respectivas áreas de competência; O Conselho de Segu
rança Nacional; O Serviço Nacional de Informação; As Forças Armadas; O 
Alto Comando e o Estado Maior .. Os Ministros Militares. 

6. -Português - PrOv<i-Prática de Redação Oficial constando de prepa
ração de discurso sobre t6riúts ·aa atualidade nacional. Elaboração de parece
res sobre projetas em tramitação, segundo a competência regimental da Co
missão pertinente; Preparação de relatórios técnicos sobre elaboração, exe
cução e contrai~ orçamentário; Redação de Normas sobre os trabalhos da 
Comissão Mista do Orçamento. 

7. Matemática- Resoluções de problemas s_obre- Razões, Proporções, 
Percentagens; Juros Simples; Juros Compostos; Mínimo Múltiplo Comum; 
Máximo Divisor Comum. Cálculos sobre aplicação de Correção __ Monetária; 
de UPC; de ORTN e do Indice Nacional de Preços ao Consumidor. 
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N - Bibliotecário 
1. Direito Constitucional Aplicado -(Constituição Federal, com a rew 

dação dada pelas Emendas COnstitucionais de_ números I a 14). 
Organização Nacional: Disposições Preliminares; Competência da 

União, Organização dos Estados e Municípios, do Distrito Federal e dos Terw 
ritórios-. O Sistema Tributário. 

Poder Legislativo: DispostÇões Gerais.A Cârriã:i'a dos Deputados. O Se
nado Federal. As atribuições do Poder Legislativo. O Processo Legislativo, o 
Orçamento. A Fiscalização Fina-nceira e Orçamentária. 

Poder Executivo: O Presidente e Vice-Presidente da República. Atri
buições do Presidente da República, Responsabilidades do Presidente da Rew 
pública. Os Ministros de Estado. 

Declaração de Direitos: A Nacionalidade. Os Direitos Políticos. Os Parw 
tidos Políticos. Os Direitos e Garantias Individuais. 

Ordem Económica e Social: Princípios, Direitos e Obrigações. 
Família, Educ_ação e Cultura: ConstíttiiÇâõ, ASSistência, Direitos e Am

paro. (*) 

2. Conhecimentos Específicos 
Bibliografia e Referência: Bibliografias n;idonais correntes do Brasil; 

dos Estados unidos; da França e da Inglaterra; Catálogos Coletivos Nacio
nais - instituições c publicações; Enciclopédias: línguaS portuguesa, espa
nhola, francesa, inglesa e italiana; repertórios biOiráfícos, geográficos, crono
lógicos e de instituições de âmbito nacional e internacional; Dicionários das 
línguas: portuguesa, espanhola, frã.ncesa, inglesa e italiana; Dicionários bílín
gUes de relação do português com Os idiomas admi indicados; Dicionários de 
siglas e abreviaturas; Bibliografias nãciOi:táís e !nternacionais de ciências sow 
ciais, slnaléticas e analíticiis; Enciclopédias e Dicionários de ciênciaS sociais; 
Coleções de textos constitucionais fe-deral e estaduais do Brasil e internacio
nais; principais comentariStas -das diversas Coi:tstítUições Brasileiras; Publiw 
cações periódicas e seriadas do _Senado Federal; Publicações dos Poderes Exe
cutivo, Legislativo e Judiciáríõ:Periódicos BraSíleiros de Ciências Políticas, 
Económicas e Jurídicas. ("') 

Catalogação e Indexação: Definições dos termos básicos de catalogação; 
Funções e estrutura dos catálogos de bibllofé"ca;-Tipos di En~rada; lJso de 
Entradas Múltiplas; Função dos diferentes tipos de entradas; Cabeçalho Uni
forme; Autores individuais; Autores- múltiplõ-S;Entidades c_oletivas; leis, tra
tados e outras publicações com características Seri1elhant6.s; Obras cataloga
das pelo título; Coletâncas~ Catalogação descritiVa-·síiilplificada; Internatio
nal Standard Bibliographic Description (ISBD), (Me S); International Stan
dard Book Number (ISBN), International Standard Serial Number (ISSN); 
Cabeçalhos de Assuntos: Indexação; Tesaurus; Sistemas de recuperação de 
informação. 

Classiftcação: Teoria da Classificação; Histórico, Edições, Plano da 18' 
Edição; Tabelas auxiliares e seus empregos; Standard S-ubdivisions, areas, 
subdiViSions of individuais languajes, persons. ("') 

Documentação: Documentação no âmbito nacional e internacional; 
IBICT, F!D, NA TIS, UNISIST; Controle Bibliográfico1nternacional -
UBC; O usuário da D0cumentação. A Documentação e a ciência da Infor
mação c a Informática; Armazenagem e recupeiação da informação por pro
cessos elctrónicos. A disseminação seletiva da Informação; O Centro de In
formática e Processamento de Dados do Senado Fed&al:::... PRODASEN; Os 
Bancos de Di.!dos da Subsecretaria de Biblioteca; A Reprografia e seus prow 
cesses de durlicação por meio de matriz, de processos térmicos e eletroestáti
cos; As Microcópia-s e os seus aspectos técnicos e ecohômicos como processos 
reprográficos. Os Sistemas micrográficos de r6ci.tpef3.Ção da ínformação por 
meio de microfilmes e microfichas; O Processo-COM (Computer Output Mi
crofilm). (*) 

3. Processo Legislativo - (O Regimento Interno do Senado Federal) 
Comissões:- Espécie: Modo de Constituição; DU-ração; Composição; Or-

ganização; Atribuiçõés. ---
Proposições Legislativas -no Âmbito do Senã.do "Federai: EspéCie; Con

teúdo~ Apresentação; Leitura~- Autoria; Numeração~ Apoiamento; Publi
cação; Tramitação; Retirada; Existência de mais um Projeto sobre a mesma 
matéria; Processos; Sinopse; Lista; Apreciação; Emendas da Câmara a Proje
tes do Senado; Votação; Quorum; Modalidades;_ Disposições Gerais: Vo
tação Ostensiva c Secreta: VOtO em Branco; Proclamação dos Resultados; 
Processamento; Projetos de código; Projeto de Iniciativa do Presidente da 
Repúblie-<1. com tramitação a praro determinado; Pro)etOs sobre prestação de 
contas do Presidente da República e do Governador do Distrito Federal à 
Fiscalização Financeira e OrçamentâriJ do Sen-ado Federal: Projetas sobre 
ato::; internacionais~ Atribuiçõts Privativas do Senado Federal, Como Orgão 
Judiciário; para Escolha de Autoridades; Autorização para Empréstimos: 
Operações ou Acord0s Externos: A tos Inconstitucionais; Matérias Relativas 

ao Distrito Federal com tramitação Especial sobre o Orçamento e os Vetos; 
Atribuições de Competência prevista nos arts. 23 e 24, VI, da Constituição; 
Comp:;trecimento de lviinlstros de Estado. 

Regimento comum do Congresso Nacionaf- Comíssões Mistas: Indiw 
cação, Designação; FuncionamentO; Matérias Legislativas da cqmpetência 
do Congresso Nacional; Proposta de Emenda à Constituição; Projetes de lei 
de iniciativa do Presidente da República; Projetas de Lei Orçamentária; 
Apreciação de Vetos, de Decretos-leis; Impugnações do TCU; DelegaÇão Le
gislativa; Disposições Comuns sobre Processo Legislativo; Sobre matérias 
com Tramitação em Prazo Determinado; Projetes elaborados por Coinissào 
Mista. Disposições Gerais e Transitórias. (*) 

4. Regulamento Administrativo do Senado Federal 
Estrutura Administrativa: ComíSSãó Diretora; Orgão-s-de Assessoramenw 

to Superior, Supervisionados, Especial, Superior de Planejamento e COntrole 
e Central de Coordenação e Execução. 

Competência: dos Orgãos de Assessoramento Superior: SecretariawGerãl 
da Mesa; Assessoria; Secretaira de Divulgação e Relações ·Públicas; 
ConsultoriawGeral. 

Incumbêncía dos Titulares de Cargos de Provimento em Comissão e de 
Funções Gratificadas: DiretorwGeral; Secretário-Geral da Mesa, Diretor da 
Asse_ssoria, Diretor_es de Secretarias e Subsecret~rias, Auditor, Chefes de Ga
binetes, de Secretários e do ConsultorwGeral. 

Deveres e Proibições; Responsabilidades: Penalidades; Prisão Adminisw 
trativa; Suspensão Preventiva; Processo Administrativo e sua Revisão. Estruw 
tura do Quadro de Pessoal Estatutário e do Quadro de Pessoal CLT {Tabela 
Permanente) segundo o Ato n<? 39/79, da Comissão Diretora. 

Progressão e Ascensão Funcionais: Progressão Horizontal, Vertical e Esw 
pecial e Ascensão Funciórial segundo a Resolução n~' 146/80. (*) 

5. Organização Administrativa Federal- (Decreto-lei -200/67 e suas al
terações posteriores) - Administração Federal; PrincípioS Furidamentaís; 
Supervisão MiniSterial: Sistemas Administrativos; A Constituição da Presi
dência da República: Os Ministérios e suas respectivas áreas de competência. 
0) I 

6. Português - Prova Prática de Redação Oficial constando de p-repa
ração de ofício e dissertação sobre assuntos da atuaiidade nacional e interna
cional. (*) 

("') Prova eliminatória, com valor inferior a 60 pontos. 
7. Idioma Estrangei~o ~Inglês ou francês. 
Tradução sem auxílio de dicionáriO. Prova classificatória. 
O - Artífices: de mecânica, de elet_rici(!ade e comunicação e de carpinta

ría e marcenaria 

(. Regimento Interno do Senado Federal- Sede; Composição da Mesa; 
Atribuições e eleições dos respectivos titulares. 

2. Conhecimentos específicos em uma das áreas das seguintes atiV'idades: 
2.1 - mecânica - Servíços de mecânica em geral e de manutenção, conw 

s.ervação c reparos em motores à explosão -(gasolina, álcool e diesel); mecâ
nica geral de veículos e de estacionários: 

2.2- EstrutUra de obr:is e metalurgia- SerViços de construção, de conw 
servação, de reparos e de manutenção de bens móveis e imóveis; lanternagem, 
pintura, restauração e conservação em veículos automotores; de serviços de 
borracharia, capotaria e tapeçaria. 

2.3 :- e[etricidade e comunicação - Serviços de construção, de conser
vação, de reparos e de manutenção de linhas elétricas de luz e de força; de 
aparelhos détricos e de telecomunicação. 

2.4 - carpintaria e mir.cenaria_- Serviços de constrUção, de conser
vação, de restauração, de manutenção e de reparos em móveis e artefatos de 
madeira, 

(Ato da ComissàoDiretora n~' 5, de_l974.) 
3. Regula-mento Administrativo do Senado FederaJ -Incumbências dos 

titulares de cargo de provimento em Comissão de Funções Gratificadas. 
Deveres e Proibições: Responsabilidades; Penalídades. 
4. Português- DitadO sobre tà(o-.selecionadõ, com o máx-imo de 20 liw 

nhas. 
5. Aritmética - Resolução de questões sobre as quatro operações. 

Anexo Jlt ao Ato n9 05, de 1981, da Comissão Diretora. 
Calendário das provas do Processo Seletivo Interno de Progressão Espe-

cial e Ascensão Funcional. 

Dia: 16-05-81 - sábado 
Disciplina: Português 
L0cal: Auditório Petrónio Portella 
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Horário 
8:00 às 10.00 

10:10 às 12:00 

14:00 às 16:00 

16:10 às 18:00 

Categorias Funcionais 
Artífices --- -
Assistentes de Plenários 
Agentes de Portaria 
Motoristas Oficiais 
Assistentes Legislativos 
Agentes Administrativos 
Datilógrafos 
Agentes de Segurança Legislativa 
Técnico Legislativo 
Taquígrafo Legislativo 
Inspetor de Segurança Legislativa 
Engenheiro 
Bibliotecário 
Técnico em Legislação e Orçamento 
Técnico em Comunicação Social 

Dia: 17'05-81:::... Domingo 
Disciplina: Regulamento Administrativo do Senado Federal 
Local: Auditório Petrônio Portella 

Horãrio 
8:00 às 10:00 
10: 10 às 12:00 
14:00 às 16:00 
16:00 às 18:00 

Categorias FunciOnais 
Artífices 
Assistentes de Plenários 
Agentes de Portaria 
Motoristãs OfiCiais 
Assistentes Le&Jslativos 
Agentes Admiriistrativos 
Datilógrafos : ,~ 
Agentes de Segi.Jrança Legislativa -~ 
Técnico Legis[âtiVo =; 

TaqutgrafO Leg_islativo 
'Inspetor de SeguranÇa-I.egi"sfativa--'i ___, 
Enge':lheiro 
Bibliotecário 
Têchíc:o em Legislação e 0_1-çam-efitõ
Têcnico em Comunicação Social - '' 

Dia: 18·05·81 - S:egunda-Fdra " 
Disciplin-a: Processo LegislatiVo 
Local. Auditório Petrônio Portelia 

HOrário 

8:00 às I 0:00 
10: lO às 12:00 

Categorias FunciOilaiif 
Têcníco Legislativo - Assistente Legislativo 
Taqlifgrafo Legislativo 
Técnico em Comunicação Social 
Técnico em Legislação e Orçamento 
Bibliotecário 

Dia: 19-05-81 - Terça-Feira-
DisCiplina: Normas Gerais de Direíto Financei"ro e Elaboração Orça-

mentária · -
Local: Auditório Petrônio Portella 

Horário 
8:00 às 10:00 
10: 10 às 12:00 

Categorias Funcionais 

Técnico Legislativo 
Têcnico em Legislação e Orçamento 
Agente Administrativo 

Dia: 10:05-81 -Quarta-Feira 
Disciplina: Matemática ou Aritmética 

-Local: Auditório Petrônio Portella 

Horãrio 
8:00 às 10:00 
10:10 às 12:00 

Categorias Funcionais 

TéCrHco LegislaHvo 
T6cn_ico effi LegislaçãO -e Orçamento 
Assistente Legislativo 
Agente Administrativo 
Datilógrafo 
Motorista Offcíal - Artífices 
Agente de Portaria 

Dia: 21-5·81 -Quinta-Feira 
Disciplina: Organização Administrativa Federal 
Local: Auditório Petrônío Portella 

Horário 
8:00 às 10:00 

Catei~orias Funcionais 
Técnico_ Legislativo 
Bibliotecário 

10:10 às 12:00 
15:00 às 16:00 
(Con_hecimento EspecífiCoS -Taquigrafia) 
Local: Plenário do Senado 

- - Tecnico em LegiSlação e OrciínentO 
-TécnicO ·em -C_oinunic<ição Social 
Inspetor de Segurança_ Legislativa 
Assisteilte Legislativo 
Ageiite AdminiStrativO 
Agente de Segurança Legislativa 
Taqliíg-raro Legislativo 

Día~22-5-81- Sexta-Feira 
DiscJj)!fna: Direito COnstitucional 
Locá!: Auditório Petrônio' POrtella 

Horªrio 
8;oo;às m:oo 

·-.c c 10:.0§ às Ü:OO 

CatCgorias- FunCionaiS 
Técnj-cQ Legislativo 

··Ta:qqtg?ãfo·Lê_g_islativo :_. _ 
-TéCôicQ em Legislação e· OrÇàfnerito 
!ecriico-ém ComuQicaçãq SO_cial 
~.·nsp;to~ ·de Seg~rança Legislativa 
mbifotecário 
Enge;nheiro 
AssiféritC Legislativo 
-Age~te Administrativo 
-Age~t~ ~~ Segurança Les;islatlva 

Dia:'23-5-81 - Sâbado 
Disciplina: Regimento Interno do Senado Federal 
Locãl: Auditório Petrônlo Portella 
Horário 
8:00 às 10:00 
10: 10 às 12:00 
(Idiomas Estrangeiros) 
14:00 às 16:00 
(Datilografia) 
Local: Subsecretaria de Taquigrafia 
16:00 às 18:00 
(Prãtica de Condução de Veículos) 

Categorias Funcionais 
Inspetor de Segurança Legislativa 
Engenheiro 
Agente de Segurança Legislativa 
Assistente de Plenários 
Artífices 
Taquígrafo LegíSlativo 

Abril de i981 
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Bibliotecãrio 
Assistente Legislativo 
Datilógrafo 
Motorista Oficial 
Local: Garagem do Senado 

Dia: 24-05-81 - Domingo 
Discíplina: Conhecimentos Específicos C Gérais 
Local: Auditório Petrônio Portella 
Horârio 
8:00 às I 0:00 
!0: 10 às 12:00 
14:00 às I6:ou 
Conhecimeiitos Gerais- História Gefal e do Brasil e Geografia Geral e 

do Brasil. 

Categoria F'uncional 
Inspetor de Segurança Legislativa 
Agente de Segurança Legislativa 
Agente de Portaria 
Artífices 
Técnico em Comunicação Social 
Bibliotecário 
Engenheiro 
Taquígrafo Legislativo 

Anexo IV ao Ato n9 S, de 1981, da Comissão Diretora 
Composição da Banca Examinadora do Processo Seletivo- Interno de 

Progressão Especial e de Ascensão Funcional, designada nos termos do Arti~ 
go 79 do Ato n9 5, de 1981, da Comissão Diretora: 

I - Membros Efetivos: 
Presidente - Aiman Nogueira da Gama 
Diretor-Gerar-aa Secretaria do Senado Federal. 
Vice-Presidente - Luiz do Nascimento Monteiro 
Diretor da Secretaria Administrativa. 
- Maria do Carmo Rondon Ribeiro Saraiva 
Díi'etora da Subsecretaria de Pessoal. 

II - Membros por Disciplina: 
A - Português: 

- Adelino Silva 
- Victor Rezende Caiado de Castro 

B - Regulamento Administrativo: 
- Alberto Moreira de Vasconcelos 
- Romeu Arruda 

C - Processo Legislativo: 
- Alaylson Ribeiro Pereira 
- Geraldo Caetano Filho 

D - Matemâtica 
- Afrânio Cavalcanti MeJlo Júnior 
- José Carlos Alves dos Santos 

E - Organização Administrativa Federal: 
- Frederico da Gama Cabral Filho 
- Leonardo Gomes -de Carvalho Leite Netto 

F - Direito Constitucional e Regimento Interno do Senado Federal 
- José Gregório da Fonseca 
- Aleixo Ramirez Gonzales 

G - Direito Financeiro e Elaboração Orçamentária: 
- José Pinto Carneiro de Lacerda 
- Luiz Carlos Lemos de Abreu 
- Romeu Arruda 

H - Conhecimentos Especfficos (Biblioteconomia): 
- Pérola Cardoso Raulino 
- Maria Eliza Nogueira Loddo 
-Cândida Maria Piragibe Graeff 

I ~ Conhecimentos Específicos (Engenharia): 
- Adriano Bezerra de Faria 
- Célia Ribeiro Barbosa Silva 

J - Conhecimentos Específicos (Condução de Veículos): 
- Ciro Vieira Xavier 
--Vicente Cristina-Filho 

K - Conhecimentos Específicos (Artesanato): 
- Heraldo de Abreu Coutinho 
- Olavo de Souza Ribeiro 
-José GotrieS 

L - Conhecimentos Especificas (Taquigrafia): 
- -oalva Ribeiro Vianna 
- Gelda Lyra do Nascimento 

M - Conhecimentos Específicos (Protocolo) 
._ Valdir Pereira Borges 
- José Geraldo Guimarães 

N - Idioma Estrangeiro (Inglês, Francês e Espanhol): 
- Mario do Amparo Medeiros Parente 
--Pedro Helvécio Bomtempo 
- Luiz Paulo Feliciano de Lima 

O- Conhecimentos Gerais r''": 1-::i.nt·' Ger;d e do Brasil e Geografia Geral e 
do Brasil 

- Ney \.-f:tdt"ira 
- Rubem Patú Trezena 

P - Datilografh. 
- Raimundo Mariz Neto 
- Jorge Nunes Pereira 

Anexo V, ao Ato n"' 5, de 1981, da Comissão Diretóra 
Relação do Corpo de Fiscais e da Equipe de Apoio ao Processo Seletivo 

Interno de Progressão Especial e de Ascensão Funcional Designados nos ter
mos do Artigo 8"' do Ato n~' 5, de 1981, da Comissão Diretora. 

1 - Coordenadores: 

- Francisco José Fernandes 
- Luiz Gonzaga Pereira do Nascimento 
- José Adauto Perissê 
- Maria Valeriano de Moraes 
- Angela Maria do Carmo 
- Marcos Vieira 

2 - Corpo de Fiscais: 
- Amaury Gonçalves Martins 
- Glory Soares dos Santos Martins Ferreira 
- Maria Luiza Martins lima 
- Aliette Ney Rayol Martins 
- Antonio Carlos ISac 
- Orione Duarte Maia 
-Jaime Carvalho de Aguiar 

3 - Datilógrafos: 
- Carlos Alberto da Silva Pinheiro 
- Elizabeth Alvarenga Alves da Silva 
- Maria Aparecida Martins Mendonça 
- José Mauricio lima de Souza 
- José Messias Feitosa dos Santos 

4 - Contínuos: 
- Edvaldo Pereira dos Santos 
- Alexandrina Pinto de Oliveira 
- Manoela A velar Mello 

5 - Operadores: 
- Augusto Rodrigues de Lima (Máquina Xerox) 
- Eduardo Saraiva Leão (Som) 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU~RITO 
(Resolução n' 52/80) 

P Reunião (instalação), realizada em 25 de setembro de 1980. 

As onze horas do dia vinte e cinco de setembro de mil nocentos e oitenta, 
na Sala .. Rui Barbosa", presentes os Srs. Senadores José Uns, tancredo Ne~ 
ves, Bernardino Viana, Almir Pinto, José Richa, Roberto Saturnino, Gabriel 
Hermes e Lomanto Júnior, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito 

criada pela Resolução n9 52, de 1980, destinada a investigar o funcionamento 
do Mercado Financeiro do Pais. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Sr. Senador Mauro Be
nevides. 

Em obediência ao que dispõe as normas regimentais, assume a Presidên
cia, eventualmente, o Sr. Senador Gabriel Hermes que após declarar instala
da a Comissão, solicita ao serviço de Secretaria que proceda a distribuição 
das cédulas de votação, a fim de que seja efetuada a eleição do Presidente e do 
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V ice-Presidente-da Comissão, convidando, em seguida, o Sr. SenadorTancre
do Neves para atuar como escrutinador. 

Colhidos e apurados os votos, verifica~se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Senador Tancredo Neves ·-· .. -........... -~ .. ~· ............. 5 votos 
Senador Roberto Saturnino ............................... 1 voto_ 
Para Vice-Presidente: 
Senador Lomanto Júnior ......... -................ ·-~ ..... 6 votos 
Em cumprímento ao deliberado, o Sr. Senador Ga_brid Hermes, Presi~ 

dente eventual, proclama eleitos, respectivamente, Presidente e Vice
Presidente da Comissão, os Srs. Semidores Tancredo Neves e Lomanto Jú~ 
nior e convida o primeiro a assumir à direção dos trabalhos. 

Assumindo a Presidência, o Sr. Senador Tancredo Neves agradece em 
seu nome e no do Sr. Lo manto Júnior, a honra com que foram distinguidos e 
designa o Sr. Senador José Lins para rdatar a matéria. Em seguida, o Sr. Pre~ 
sidente procede a leitura da Resolução n9 52, de 1980, que criou essa Comis~ 
são Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar o funcionamento do 
mercado financeiro do País, com especial atenção sobre os seguintes fatos e 
suas consequências-: ·a- instituição do refinanciame-rito compensatório, no 
período de 1974/ 1975; a crise do mercado financeiro de 1976, as operações de 
socorro e a recompra das Obrigações da Eletrobrás; a maxidesvalorização do 
cruzeiro decretada em fins de 1979, e_operação de Venda das ações da Compa· 
nhia Vale do Rio Doce, efetuada em março do corrente ano. 

A Presidência franqueia a pillavra, usando da mesma o Sr. Senador Ro· 
berto Saturnino, que sugere nomes Corno o do _ex~ Ministro Otávio Gouveia 
de Bulhões e do Dr. José LuiZ Bulhõe's Pedreira, para que sejam ouvidos na 
Comissão, antes mesmo da apresentação do roteiro dos trabalhos a ser ofere
cido pelo sr:- Relator, Senador José Uns. 

A seguir, usa da palavra o Sr. Senador José Lins, que apresenta sugestão 
no sentido de que seja adiada a análise da proposta do Sr. Senador Roberto 
Saturnino para ã próxima reunião, quando será apresentado o roteiro dos 
trabalhos. 

Prosseguindo, o Sr:- PreSiderite acata a sugestão do Sr. Relator, Senador 
José Lins, propondo que sejam ouvidos neSsa Comissão os ex-Presidentes do 
Banco Central que atuararn durante o período de 1974 a 1980. 

Não havendo mais quem queira usar da palavra, o Sr. Presidente convo
ca a ComísSUoparareunião a realizar~se no dia 1~' de outubro, às 11:00 horas, 
nessa mesma Sala. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, para constar, eu, 
Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, demais Membros da 
Comissão e·Ira à publicação, jUntamente com o apanhamento taquigráfico da 
presente reunião. 

ANEXO À ATA DA i' REUNIÃO, DA COMISSÃO PARLA
MENTAR DE INQUER!TO, CRIADA PELA RESOLUÇÃO N• 
52, DE 1980, DESTINADA A INVESTIGAR O FUNCIONAMEN
TO DO MERCADO FINANCEIRO DO PAís, REALIZADA EM 
25 DE SETEMBRO DE 1980. INTEGRA DO APANHAMENTO 
TAQUIGRÂF!CO, COM PU8LlCACILO DEVIDAMENTE AU
TORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, 
SENADOR TANCREDO NEVES. 

O SR. PRESIDENTE GABRIEL HERMES- Estamos aqui reunidos 
para atender à Resolução n~' 52.- que-·cnólC-a Cõhlis-Sãó Parlaffieritar de In
quérito destinada à investigação do fut1cionam~nt0 do -rilercãdo financeiro do 
País, com especial atenção sobre os itens que julgo desnecessário ler, porque 
V. Ex's já os conhecem. 

A nossa reunião de hoje tem por finalidade a insútlação de nossos traba~ 
lhos e a eleição dos membros da Comissão. 

Peço aos Srs... .CongresSistas que depositem os seus votos. (Pausa.) 
Solicito à Secretária que colha Os votos dos Senadores. (Pausa.) 
Convido o mais antigO Senador,- o querido Senãaor Tancredo NeveS, 

para proceder ao escrutínio. (Pausa.) 
Foi eleito para Presidente desta Comissão, com cinco votos, o Senador 

Tancredo Neves, e para Vice~PresidCnle o Senador Lorrlanto]ú-Õ.ior, com seis 
votos. 

Con'.(ido o Senador Tancreao Neves para assumir-a Pi-esidência desta 
Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Agradeço aos colegas a hon
ra que me concederam de fazer·me Presidente desta importante Comissão, 
que tem pela frente uma tarefa das mais significativas: -

Cabe ao Presidente designar o Relator desta Comissão e eu o faço certo 
de interpretar o sentimento unânime de todos os presentes, de todos os inte· 

grantes deste órgão, e convoco- fazendo um apelo para que nos traga a sua 
sempre lúcida colaboração - o Senador José Uns. 

O Plenário do Senado criou uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigar o funcionamento do mercado financeiro do País, com 
especial atenção sobre os seguinte fatos e Suas conseqüências: 

A _instituição do refinanciamento compensatório no período de 
1974/ 1975; a crise no mercado financeiro de 1976; as operações de socorro e a 
recompra das obrigações da ELETROBRÃS; a maxidesvalorização do cru
zeiro decretada em fins de 1979; a operação de venda das ações da Compa
nhia Vale do Rio Doce, efetuada em março do corrente ano. 

A Comissão será constituída por nove membros e terá o prazo de 120 
dias para a conclusão dos nossoa trabalhos. 

Declaro a palavra franqueada para quem queira trazer a colaboração 
que julgue pertiriente para o melhor andamento de nossos trabalhos~ 

O SR. JOSE~ UNS- Peço a palavra Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Concedo a palavra ao nobre 
Relator. 

O SR. RELATOR (José Lins)- De início, quero agradecer a V. Ex• a 
honra com que me distinguiu ao ter-me convidado para Relator desta Comis
são. 

Esta Comissão foi solicitada nos termos da Constituição, a pedido de 
l/3 dos membros do Senado e por iniciativa do nobre Senador Roberto Sa
turnino V. Ex' já fez referência aos tópicos fundamentais indicados no reque~ 
rimento que foi aprovado. 

Neste momento, Sr. Presidente, a mim cabe reiterar os meus agradeci
mentos a V. Ex~ por me haver escolhido e fazer um apelo a todos os membros 
da Comissão para que apóiem decididamente os trabalhos que serão desen
volvidos, nõs próximos meses, com o máximo de sua colaboração, com o ob
jetivo, não de que a Comissão cumpra a sua finalidade mas que desse cumpri
mento resulte também algo de bom, algo de significativo, algo de importante 
corno Contribujção da Comissão à solução dos problemas, não do passado, 
mas do presente e do futuro do País. 

Mais uma vez agradeço a V. Ex• pela honra com que me distinguiu. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Peço a palavra Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Roberto Saturnlno. 

O SR. ROBERTO SATURN!NO- Sr. Presidente, nós, membros da 
Comissão, nos reunimos, precipuamente, para eleger o Presidente e tomar 
ciêncía dã sua-escOlha para a tarefa de ser o Relator desta importante Cernis~ 
são. Antes de mais nada, gostaríamos de expressar a nossa manifestação de 
regozijo, de satisfação, com a excelente escolha feita, tanto para a Prcsidên:
cia, corno para o Relator. 

É da boa norma do funcionamento das Comissões que o Relator, na-pri~ 
me!ra rcuilião, após a 1ntãlaçãO; apresente à Comissão um roteiro dos traóa~ 
lhos de investigação propostos. Esperamos que o Relator assim o faça na pró
xima reu-nião-a ser rriarcrtda. 

Entretanto, Sr. Presidente, tendo em vista o atraso com·que a Comissão 
foi instalada, a perda de tempo de trabalho que tivemos, cerca de um mês e 
meio, visto que o tempo, ao que parece, está sendo contado desde a leitura do 
requerimento pela Mesa do Senado, tendo em vísta a importância da matéria 
e que o requerimento, na sua redação, demanda a investigação do funciona~ 
mente do mercado financeiro do País, em geral, e com especial atenção em ai~ 
guns itens que enumera, Cu sugeriria, que desde logo, independentemente da 
apresentaçi:lo. por parte do Relator, do roteiro de trabalho, fizêssemos uma 
ou duas sessões preliminares, ouVindo uma-aprecíação geral do funcionamen
to do mercado de capitais ou mercado monetário do País, do mercado finan· 
ceiro do País, feita por algumas pessoas que tiveram uma grande influêriCia 
na orígcm da formação desse mercado, na elaboração dos pressupostos insti~ 
tucionais que balisam o funcionamento desse mercado, sugerindo nomes, por 
exemplo, como_ o do ex-I\'linistro Otávio Gouveia de Bulhões e do Dr. José 
Luiz Bulhões Pedreira. 

Acho que ambos tiveram uma participação muito grande, muito maior 
do que qualquer outro brasileiro na formulação das leis que instituíram o 
nl"ef-clldo finanCeii'o na sua fase de funcionamento ãtLiaf, dep-ois de 1964,- e o 
depoimento deles, antes mesmo de uma apresentação m<i.is detalhada do ro
teiro, por -pn:rte do Relator, a meu ver esclareceria muito e nos traria infor· 
mações preciosas atê mesmo para a elaboração e apresentação do roteiro de 
trabalho. Seriam depoimentos de uma análise geral do funcionamento do 
m-erCãdõ.- dé ãiguils documentos. o1lguns instrumentos legais que estão funcio
nando e que constituíram a origem do funcionamento do mercado nesta atual 
fase, como é o caso da Lei n9 4.595, de 31 de dezembro de 1964, como é o caso 
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da Lei n"' 4.380, de 21 de agosto de 1964, como é o caso da Lei n'i' 4. 728, de 15 
de julho de 1965 e como ê o caso da Lei CompJementar n'i' 12, de novembro de 
1971. 

Então, é uma sugestão. Nós oficiaríamos a-esses dois eminentes brasilei
ros, pedindo o seu compareCfn1eitto-em duas sesSões preliminares, demandan
do deles uma análise geral do funcionamento dos mercados financeiros do 
País, da vigência desses documentos legais que mencionei e· urria allálise críti
ca das distorções quedes vêem no funcionamento dO mercado em relação à
quilo que imaginaram quando formularam as leis e os documentos institucio
nais principais deste mercado. 

Como disse, acho que seria extremamente útil, inclusive para que nós 
traçássemos o roteiro da Comissão, segundo a Odt:ntação -que vier a ser apre
sentada e sugerida pelo eminente Relator Jqsé Lins. Era esta a minha _suges
tão, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Eu submeto à consideração 
do nobre Relator, as ponderações e a postulação que acaba de ser feita pelo 
nobre Senador Roberto SatUàlino. 

O SR. RELATOR (José Uns) - Sr. Presidente, era a minha intenção 
entrar também no assunto relacionado com a praxe delegada ao Relator para 
apresentar uma sugestão, um roteiro, uma estrUtura -de trabalho para a Co
missão. Todavia, eu me reserVei p-ara OUVir os colegas, os membros da Cúffiis
são, antes de dizer qualquer coisa a respeito desse assunto. 

Sr. Presidente, a Comissão é realmente da maior importância, coino bem 
ressaltou o nobre Senador Saturnino; a matéria envolve .aspectos da maior re
levância para a economia do País, Pois o objeto da Comissão é_amplo e_com
plexo, desde que já na ementa da Resolução n'i' 52, que a criou; fala-se na in
vestigação do funcionamento do mercado financeiro do País, com especial 
atenção para os fatos citados nas letras l, 2, -3- e 4. 

Neste caso, Sr.- Presidente, eu pediria à Comls.SãO-que PermitisSe ão Rela
tor fazer uma análise mais Completa dos seus objetivo-s, e Que a Comissão lhe 
concedesse o prazo até a próxima reunião para aprese-ntaÇão desSe roteiro, no 
qual seria analisada, de minha parte, a sugestão do nobre Senador Saturnino, 
relacionada com o convite ao Dr. Otávio Bulhões e ao Dr. Josê Luiz Bulhões 
Pedreira. Eu acho justo e bastante interessante, mas tendO -em conta que o 
desdobramento desses vários estudos deveria seguir uma certa ordem, mesmo 
para que os trabalhos da ComisSãO tivessem Um rendimento maior, eu sugeri
ria à-Com-issão -e pediria ·o -seu- apó!o,-tfc)---senüdO -de esperar-3.té a pr6x1Ina reu
nião, quando traria -um roteirO alnpfO pàra C>s ·nossOS trabalhos. 

U SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) - Eu acho que a Comissão 
atende realmente às ponderações do nobre Relator e acolhendo as sugestões 
do Senador Roberto Saturnino já deferiu, de píàno-,· O compare_ciment_o aos 
nossos trabalhos do ex-Ministro Otávio Bulhõ"es e do ilustre Jurisconsulto, o 
Dr. Josê Luiz Bulhões Pedreira. 

Eu, como Presidente, segundo praxe nessas Comissões, possuo tambêm 
uma atribuição coordenadora dos nossos trabalhos, e querendo antecipar ao 
roteiro que nos vai trazer o nobre Relator, desejo sugerir tambêm que sejam 
ouvidos nesta Comissão oS ex~ Presidentes do Banco Central, no período que 
vai de 1974 até a data presente, porque teremo:s uma visão completa deste 
mosaico delicado, que é o funciOTiamento da-s-rlOssás instituiçõeS financeiras 
nestes últimos anos. ---

Gostaria, agora, Iambérn de ouvir o Relator e oS membros da Comissão, 
sobre se devemos fixar um dia ou uma hora certa na semana para nos reunir
mos ou se vamos cortvocãr as no-ssa· reuniões-ã-inedida em que nós tenhamos 
matéria para ser cogít3.da. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, eu sugiro que também 
este assunto seja analisado após a apresentação do esquema. Acredito que a 
designação, a indicação de dias certos ê oportuO.a. Todavia, como também 
certamente a Comissão nãõ fará n·enhurüa ci_ues'tão de conciliar essas datas 
com as possibilidades dos diversos membros, ou das pessoas que serão convi~ 
dadas para depor na nossa Comissão, parece que haveria uma certa vantagem 
de haver alguma elasticidade na escolha desses dias. 

O SR. PRESIDENTE (Tar.credo Neves) - Eu consulto então o nobre 
Relator sobre quando estará em condições de nos oferecer o seu roteiro para, 
se possível, convocarmos desde já a nossa próxima reunião para ouvir e deba
ter o seu roteiro de trabalho. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Acho que", a critério da Comissão, nós 
poderíamos fazer nos dois últimos dias da próxima semana ou nos primeiros 
da semana seguinte; quinta-feira da próxima seinana, p-or exemplo. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Então, convoco a Comissão 
para se reunir na próxima quinta-feira, às II horas, em sala a ser confirmada. 

Sendo assim, no dias 2 de outubl-0 nós estaremos- aqu( reunidos para dar 
prosseguimento às nossas atividades. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, eu verific_o que a próxi
ma quinta-feira é dia 2 e eu tenho, como Presidente da Associação Brasileira 

-de Irrigação e brenage-m, nesse dia, que encerrar um Congresso em São Pau
lo. Então, pediria a V. Ex• que reconsid~ra~se e passasse para o dia primeiro, 
se for possível. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Consulto aos colegas se es
tãO de acordo. Se estão de acordo que a próxima reunião se realize no dia pri
meiro, eu dou por aprovada essi designação, e peço ao Sr. Secretário que 
tome as providências. 

Então, ficamos assim: dia primeiro, às 11 horas, nesta mesma sala. 
Continua fianqueada a palãvra. (Pausa.) 
Não havendo quem ·queiia_usar da palavrã, dou poi -encerrados os nos

sos trabalhos, e mais uma vez renovo o meu agradecimento pela alta deferên
cia e prova de confiança que recebi dos meus colegas parlamentares. 

O SR. RELATOR (José Lins) - V. Ex• bem o merece. 
(Encerra-se a reunião" às 11 horas e 37 minutos.) 

2!- Reunião, realizada em 19 de outubro de 1980 

_ ___:_-f._s onze horas do dia primeiro de outubro do ano de mil novecentos e of
ténta, na Sala "Ruy Barbosa", presentes os Srs. Senadores Trancr~do Neves, 
Lomanto Júnior, Almir Piilto, Roberto Saturnino, Pedro Simon e Gabriel 
Hermes, reúne-se a Comissão Paflamentar de Inquérito criada pela Reso
lução n~"1 52,-de !980~ destinada a investigar o fUndonamen:to do MCrcado Fi~ 
nanceiro do País. 

Deixam de comparecer, por rrlotivo juStificado, os Srs. Senadores Ber
nardino Viana e José Richa. 

Abel-toS oS trabalhos o seõh-Õr Senador- Tancrêdõ Neves, Presidente da 
Comissão, determina ao Ass'istente, que seja lida a Ata da reunião anterior. 
Colocada em discussão e vôtação, é a mesma -aprOvada. Comunica, airlda, o 
recebimento do OfíciO da Liderança do PMDB do Senado Federal, indic3i1do 
o Sr. Senador Pedro Simon, para integrar a Com.issão, em Sl,lbstituiÇão ao Sr. 
Senado_r Mauro Benevides. 

Continuando, a Presidênda concede a palavra ao Sr. Relator, Senador 
José Lins, que apresenta o roteiro dos trabalhos da Comissão e solicita que 
Sejãm--ãceifãs_ ~S -pióf)Os)3S -do Se"nador R9berto Saturnino, no sentido de que 
sejam ouvidos -inicialmente os -Professores OcfáVio Gouveia de Bulhões e José 
Luiz Bulhões Pedreira, assim como a proposta apresentada pelo Sr. PreSiden
te Senador Tancredo Neves, para que sejam convocados oportunamente os 
ex-Presidentes do Banco CentraL 

Em seguida, usa da palavra o Senhor Senador Roberto Saturnino, que 
dá o seu voto favoiável"à Proposta do Sr. Relator e propõe que, na c-onvo
cação, vá explicitado exatamente a intenção de ouvi-los sobre o funcionamen
to em geral do sistema, mais espeCificamente sobre ãs cOnsequências, as-possí.:; 
veis distorções, de cuja elaboração eles participaram, tal como a Lei de Refor
ma Bancária, a Criação do Banco Central e a Lei das Distribuidoras. 

A seguir, o Senador José Lins, Relator, afirma que está de pleno acordo 
com a proposição do Senador Roberto Saturnino. 

Finalizando, a Presidência defere a sugestão do Senador Roberto Satur
nino e analisa junto aos Srs. Senadores os dias em que a Comissão estará apta 
a ouvir os depoimentos já mencionados. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, dem.ais Membros da 
Comissão e irá à publicação, jun(amente com O apanhamento taquigrâfico da 
presente reunião. 

ANEXO À ATA DA 2• REUNIÃO. DA COMISSÃO PARLA
MENTAR DE !NQUER!TO, CRIADA PELA RESOLUÇÃO NP 
52. DE !980. DESTINADA A INVESTIGAR O FUNCIONAMEN
TO DO MERCADO FINANCEIRO DO PAIS. REALIZADA EM 
i' DE OUTUBRO DE 1980. 

INTEGRA DO APANHAMENTO TAQU!GRÃFICO, COM 
PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SE
NHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, SENADOR TANCRE
DO NEVES. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Declaro abertos nossos tra
balhos. 

O Sr. Secretário procede a leitura de ofício encaminhado à Presidência, 
de nt? 44/80 da Liderança do PMDB, indicando o Senhor Senador Pedro Si
mon, para integrar a Com-iss-ão, em substituiÇão do Senador Mauro Benevi
des. 
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O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- A Presidência toma conheci· 
menta da comunicação e des_dejá se regozija com O fato de eilcotrar em subs
tituiÇão ao nosso ilustre c6Iega SenadÇlr Mauro Benevides, com a presença, a 
colaboração e o prestígio do nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr. Secretário procede a leitura da Ata da reunião anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) - Em discussão a Ata. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da- palavra~ encerro a 

discussão e dou-a Como- aprovada.-----------

0 SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) - A reunião de hoje tem por 
finalidade tomar a ComiSsão collhecíirlen.t6 de uma proposta de roteiro de 
seus trabalhos, elaborada pelo nobre Relator, o eminente Senador Josê Lins, 
a quem dou a palavra para falar sobre a matéria. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, o requerimento que deu 
margem à criação- da ComisSão-está 'redig1d6~ nos seguintes termos: 

"Os Senadores que subscrevem o presente, tendo- em vista a 
gravidade do processo inflacionário que assola a economia brasilei
ra e as suas vinculações com as atividade-S -áO mei'cado financeiro, 
particularmente aquelas de natureza especulativa, requerem, na for
ma do Regimento, a constitUição de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito para investigar o funcionamento dO MerCã:dó ·Financeiro 
do País, com especial atenção sobre os seguintes fatos e sua conse
quências.'' 

Seguem-se os assuntos específicoS levantados pelos Senadores que assi
naram o requerimento e que jã são do conhecimento da Comissão. 

Mas, que desejo chamar a atenção é para o objetivo genérico, mais am~ 
pio dos signatários, que foi fazer uma ailálise do processo inflacionário, de 
modo geral, do mercado financeíi'o. 

E nessas condições, Sr. Presidenté, o Relator prOpõe que os trabalhos se 
desenvolvam tendo em conta cinco intens fundamentais. 

O primeiro deles seria uma anãlise crúica da evoluç-ão do mercado finan· 
ceiro e suas implicações subre o processo inflacionário brasileiro. Esse parece 
ser o quadro geral que funadamenta o requerimento e parece ao Relator que 
a análise dessa evolução do mercado financeiro, bem como das implicações 
dela decorrente sob o ponto _de vista innacionãrio, são o pano de fundo sobre 
o qual devem ser anallsados os assuntos específicos anotados pelos requeren
tes. 

Então, a sugestão do Relator é para que a Coipissão aprOve o seguinte 
roteiro: - -- --

I. Análise críticã da evolução do mercado financeiro e suas implicações 
sobre o processo inflacionário. 

2. Assuntos relacionados especificamente no Requeriinento, ou seja, a 
instituição do refinancia-mentO corripeiisatório, no peiíodo de 1974 a 1915, a 
crise do mercado financeiro de 1976 e as operações de socorro e a recompra 
das obrigações da ELETROBRÃS, a maxidesvalorização do cruzeiro decre
tada em fins de 1979, as operações de venda das ações da Vale do Rio Doce. 
em março do corrente ano, e, finalmente, viriam as conclusões e sugestões da 
Comissão. --

Esse é um roteiro genérico, mas -o Relator proporia, também, para dar 
início aos trabalhos da Comissão, que fossem aCeitas as propostas do nobre 
Senador Roberto Saturnino para que 'sejam ouvidos, de início, o Professor 
Otávio GOuveia de Bulhões e o Dr. Josê Luiz Bulhões Pedreira. O Relator 
também propõe que- seja aceita,- pela Comissão a proposta de S. Ex• o Presi
dente Tancredo Neves, para que sejam convocados oportunamente os ex
diretores do Banco Central. 

Esta é, portanto, a proposição do Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Em discussão a proposta do 
nobre Relator. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Sr, !'residente, aceito e dou meu 
voto favorável à proposta do nobre Relator, e acentuaria apenas que, na con
vocação desses dois depoentes, que viriarri nos dar assim uma visão crítica do 
sistema finanCeiro ein geral, e que foram homens que tiveram uma partici
pação eminente, uma participação decisiva na formulação das leis e dos ins
trumentos do mercado financeiro, âeveria, a meu ver, na convocação encami
nhada a eles, a Comissão explicitasse na convocação exatamente a intenção 
de ouvi· los exatamente sobre, primeirO, o funcionamento em geral do siste· 
ma, mais especificamente sobre as conseqüências, as possíveis distorções, as 
críticaS qu.e hoje eles fazem, com a perspectiva que têm do funcionamento do 
sistema, em relação àqueles instrumentos legais de cuja elaboração eles parti
ciparam, tais como a Lei da Reforma Bancãria, a criação do Banco Central, a 
Lei das Distribuidoras, depois a desvinculação do Giro da Dívida Pública do 
Orçamento da União, enfim, uma análise crítica do sistema e, especiticarnen-

te, o Que eles hoje apontam cOmO eqUíVocos Coriletidos à época em rela ;ão -à 
formulação e distorções que, na prática, se verificou no sistema em relacã_o à
quela idéia original. E, ao mesmo tempo, naturalmente, a Comissão esp1·ia de 
cada um dos depoentes sugestões, id_éias: proPoSições para a correção Cessas 
diStorções e:daqucles equívocáS de origem. Acho que se explicitássemos isso 
na convocação, os nossos depoentes já estariam com o seu espírito preparado 
para focalizar no seu depoimento as considerações objetivas sobre os assun
tos a serem debatidos. Depois que ouvíssemOs esses dois eminc;:ntes brasilei
ros, então detalharíamos um pouco mais a idéia originei I do roteiro apresenta· 
do pelo Relator- e faríamos, então, a lista mais rica, mais detalhada, dos de-
poentes que iríamos convocar. · 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Concedo a palavra ao Rela
tor, para opinar a respeito da sugestão do Senador Roberto Saturnino. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Nobres membros da Comissão, o Rela
tor-não só está de ã:cárdo, como acha mesmo necessário que os depoentes se
ja·m e·sclarecidOs sobre os objetivos da Comissãó. E segundo eu ~ntendo, S. 
Ex• nos propõe que se sUgira "aOS dois primeiros-depoentes uma análise da le
gislação relacionada com a criação dos grandes organismos que conduzem a 
política do Governo no campo financeiro, coritpreendendo, princiPalmente, o 
Banco Central e as instituições paralelas, ou co'rrelatas. Que seja feita tam
bém uma avaliação dos resultados das aplicações das leis que criaram esses 
organismos, inclusive no que tange ao sistema de distribuição de valores mo
biliários e que se detalhe, em suma, ainda mais, os objetivos com relação ao 
sistema financeiro naciOnal e que se esclareça também que o objetivo dessa 
anãlise seria chegar a encontrar os pontos críticos de todo o sistema, com vis
tas às sugestões que a Comissão possa fazer para o seu aperfeiÇoamento. 

Estou de pleno acordo com a proposição do Senador Roberto Saturni-
no. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Está deferida a sugestão do 
nobre Senador Roberto Saturnino. Peço ao Sr. Secretário que faça as ano
tações, para que a convocação Se'ja feita de maneira explícita, na fixaÇão dos 
objetivos sobre os quais os depoentes deverão externar suas considerações. 

Temos, então, por conseguinte, já apoiado pela Comissão, os depoimen
tos dos professores Octávio Gouveia de Bulhões e José Luiz Bulhões Pedrei
ra. 

Ternos pela frente um prazo muito a·ngllsto para os trabalhos da Comis
são, que devem estar encerrados, segundo estou vendo aqui, no dia 23 de no
vembro. Presumo que outros depoimentos surgirão fatalmente na réstia des~ 
ses que estão-sendo tomados. 

Então, a primeira indagação que faço à Comissão é se deveremos marcar 
Um~ dia para Ouvir dois depoentes, ou se marcaríamos dias diferentes para que 
eles comPareçam. A minha experiência em ti'abalhos de Comissão Parlamen
tar de Inquérito .é :i de que dois depoentes no mesmo dia é uma tarefa pratica-
mente irre3Jízada. 

O SR. RELATOR - Sobretudo, é uma tarefa improdutiva. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Temos que escolher os dias 
em que a Comissão- estará ·apta-a ouvir os depoimentos Já mencionados: Se 
nós formos ouvir, apenas eu depoente, dentro do- roteiró dos trabalhos da Co· 
missão, que se reúne semanalmente, tenho a impressão de que não daremos 
conta dos_ nossos encargos. Assim, sugiro que passássemos, pelo menos, du
rante três dias na semana para ouvir as pessoas que tenham a depor. E como 
sabemos o quanto é difícil, neste fim de ano de atividades legislativas, e como 
os encargos das atividades partidárías Vão se tornando absorventes, gosta
ria, então, de propor aos nobres colegas que marcãssemos como dias úteis 
terça, quarta e quinta-feiras próximas, dias 7, 8 e 9. 

O SR. RELATOR (José Lins) - V. EX• propõe os três dias? 

O "SR. ROBERTO SATURNINO- Acho que, nesta primeira sem anã., 
bastariam dois dias. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) - Não havendo objeção por 
parte dos demais membros da Comissão, vamos marcar para terça e quarta
feiras próximas, dias 7 e 8. 

Peço, então, ao Sr. Secretário que faça a minuta da convocação. 
Consulto os demais membros da Comissão se têm mais alguma sugestão 

para um melhor encaminhamento dos nossos trabalhos. 

O SR. GABRIEL HERMES- Sr. Presidente, acho que deveríamos ter 
uma reserva de um terceiro convocado, se fosse o caso, porque são personali
dades que podem ter outros compromissos, em vista de estarmos muito em 
cima das datas. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Esse óbice vai ser intrans· 
ponfveL Como vamos manter siempre aqui um nome em reserva para ser ou-
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vido como suplente, na hipótese do não comparecimento de um convocado? 
Poderia ocorrer que os dois convocados cornpàrecessem, estando já presente 
o suplente, o que criaria uma situação constrangedora. 

O SR. GABRIEL HERMES- Acho qué, num- caso desses, apesar de 
nós termos_ o _direíto de "fazer a- Convocação para comparecer no dia tal, etc., 
acontece, às vezes, de o-cidadão não poder, por um motivo qualquer, vir no 
dia sete ou no dia oitó, e ftcaría 6 Presidente cOm liina Opção, a de substítuir 
um pelo outro. 

O SR~ RELATOR- (José Lins)- Eu sugeriria também que a Comis
são autorizasse o Presidente a entrar em entendimento com os dois depoentes 
e os avisasse de qualqu_er modificação. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Exaiamente. E numa das sessões, 
no dia 7 ou no dia 8, nós então já estabeleceríamos pelo menos Õ programa da 
próxima semana. 

O SR. PRESIDENTE- (Tancredo Neves)- Não queria encerrar esta 
reunião sem anteS pedir vênia ao Relator para uma retificação, no tocante a 
minha proposta na última sessão, que não é de convocar todos os di retores do 
Banco Central no períoao rriencionado na resolução; mas apenas os seus pre
sidentes. O que nãO excluiria a torriada de depÕiiÍlentci"S de ãlgum diretor se no 
curso_ dos depoimentos se tornar absolutamente necessário. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Agradeço a V._ Ex' o esclarecimento e 
acho que facilitará bastante, porque são muitoS diretores, embora o Relator 
já estfvesse de acordo,-iricluSivC se esse fosse" o caso~ maS-acho que a Proposta 
de V. Ex• é bem mais Viável para a Comissão. 

O SR. PRESiDENTE (Tancredo Neves)- A convocação de todos os 
diretores praticamente a Comissão ficaria engajada úrlica e exclusivamente só 
nisso. 

Continua franqueada a pala;ra para quem queira fazer sugestão. (Pau
sa.) 

Não havendo que queira falar, dou a reunião presente por encerrada, 
aprovado o roteiro do nobre Relator, Senador José Lins. 

Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a reunião às 11 horas e 40 minutos.) 

3•Reunião, realizada em 16 de outubro de 1980 

Ãs nove horas c quarenta e cinco minutos do dia dezesseis" de outubro do 
ano de mil novecentos e oitenta, na Sala "Ruy Barbosa", presentes os Srs. Se
nadores Tancredo Neves, Roberto Saturnino, José Lins, João Lúcio, Gabriel 
Hermes, Bernardino Viana, Lomanto Júnior e· Pedi-O Siinon, ieúne-se a Co
missão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução n9 52, de 1980, desti
nada a investigar o funcionamento do Mercado Fir.::mceiro do País. 

Deixam de com parecer, por motivo justificado, LIS Srs. Senadores Almir 
Pinto e José Richa. 

Abertos os trabalhos o Sr. Senador Tancredo Neves, Presidente da Co
missão, dispensa a leitura da Ata da reunião anterior. Colocada em discussão 
e votação, é a mesma aprovada. 

Continuando, a Presidência concede a palavra ao Sr. Relator, Senador 
José Lins, que apresenta nomes dos Professores Adroaldo Moura da Silva, 
Genival de Almeida Santos, Maria da Conceição-Tavares e dos Drs. CasCmi
ro Ribeiro e Germano Brito Lira, a serem convocados perante esta Comissão. 
A Proposta _do Senador José Lins é aprovada na Comissão. 

A Presidência comunica o recebimento de um telex recebido pelo Profes
sor Affonso Celso Pastore, na qual informa da sua convocação para depor 
perante esta Comissão e pondera, que em razões de outros compromissos~ 
Submeteria a conveniência de um adiamento para uma data posterior. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente, Senador Tancrede: Neves, comunica aos 
Srs. Senadores, que tomou conhecimento -de um Ato da Comissão Diretora, 
de 18 de setembro de 1980, referente âo problema de concessões de passagens 
aéreas às pessoas convidadas para deporem nas Comissões do Senado, esta
belecendo o limite de até duas passagens por mês. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Haroldo Pereira Fernal1des, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovàda, será assinada pelO Senhor Presidente, demais Membros 
da Comissão e irã à publicação. 

4' Reunião, reãlizada em 22 de outubro de 1980 

Ãs quatorze horas e tririta minutoS do dia vinte- e dois de outubro do ano 
de mil novecentos e oitenta, na Sala Ruy Bar.bosa, presentes os Srs. Senadore.~:; 
Tancredo Neves, José Lins, Roberto Saturnlno, Bernardino Viana, Gabriel 
Hermes, Lornanto Júnior, Almii Pinto e Pedro Simon, reúne-se a Comissão 
Parlamentar_de Inquérito criã.da pela Resolução n~' 52, de 1980, destir.ada a 
investigar-o funcioilamenfO-do Mercado Financeiro do País. , 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Sr. Senador Josê Rtcha. 
Abertos os trabalhos o Sr. Senador Tancredo Neves, Presidente da Co

missão, dispensa a leitura da Ata da reunião anterior. Colocada em discussão 
e votação, é a mesma aprovada. 

Continuando, a Presidência concede a palavra ao Sr. Relator, Senador 
José Lins, que apresenta pedido de ínforrnações ao MiniStro da Fazenda 
sobre a Execução do Orçamento Monetário e Demonstrativo Financeiro das 
respectivas instituições a partir do exercíCio de 1973. Colocada em votação, é 
a mesma aprovada na Corriissão. -

~·O Sr. Presidente, Senador Tançredo Neves, solicita ao Sr. Secretário que 
envie aos Srs. Senadores cópia do informativo, elaborado pelo Relator, SenaM 
dor José Lins. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar eu, H a
roido Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada, será- assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 
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ANO XXXVI- N• 027 TERÇA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 1981 BRASíLIA- DF 

·SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senador Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, 

Presidente, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N' 9, DE 1981 

Suspende a.execução do Decreto nr 7.702, de 20 de outubro de 1971, do Estado do Pará, que declara de utilidade 
pública, para fins de desapropriação, os imó1-•eis que menciona. 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da-decisão detinitiva do Supremo Tribunal Federal, 
proferida em 8 de agosto de 1979, nos autos do Recurso Extraordinário n' 89.880-8, a execução do Decreto n'7.702, de 20 de ou
tubro de 1971, do Estado do Pará, que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, os imóveis que menciona. 

8_enado Federal, 13 de,abril de 1981. - Jarbas Passarinho, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e éu, Jarbas Passarinho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 10, DE 1981 

Suspende a.execução do Decreto nf' 196, de 12 de nm•embro de 1975, do JHunicípio do Rio de Janeiro, que cria a 
Tarifd Básica de Limpeza Urbana e dispõe sobre a sua cobrança. 

Artigo único. É suspensa, por inco.nstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunai Federal,· 
proferida em 4 de setembro de 1980, nos autos do Recurso Extraordinário n' 89.876-0, a execução do Decreto n• l96,de 12 de 
novembro de 1975, do Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, que <ria a Tarifa Básica de Limpeza Urbana-e 
dispõe sobre a sua cobrança. 

Senado Federal, 13 de abril de 1981. - Jarbas Passarinho, Presidente. 

SUMÁRIO 
I -ATA DA 37• SESSÃO, EM 13 DE ABRIL DE !981 

LI - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 -Ofícios do Sr. 19-Secretârío da Câmara dos Deputados 

Encaminharido à revisão dõ Senado autógrafos dos seguintes projetos: 

-Projeto de Lei da Câmara n' 30/81 (n' 623(75, na Casa de origem), 
que acrescenta parãgrafos ao art. 460 da Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, discipli
nando a admlssão de novo empregado em vaga decorrente de dispensa 
sem justa ca~sa, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 31/81 (n' 2.098/79, ~a Casa de ori
gem), que acrescenta dispositivo ao art. 10 da Lei n9 5:890, de 8 de junho 
~e 1973, q~e altera a legislação da previdência social. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 32(81 (no 3.033/76, na Casa de ori
gem), que altera dispositiVo da Lei n9 4.594, -de 19 de dezembrQ de 1964, 
que regula a profissão de corretor de seguros, e dá outras providêllcias. 

-Projeto de Lei.da Câmara n•.3:i/Sl (n' 3.310/77, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre as comemorações dos feriados, e dá outras provi
dências. 

-Projeto de Lei da Câmara no 34(81 (n' 3.658(80, na Casa de ori
gem), que acrescenta parágrafo ao art. 234 do DecretO-lei n9 2.848, de 7 de 
dezeinhro de 1940 - Código Penal. -

1.2.2 --Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei da Câmara n9 1 I/81 (n9 4.261-B, na origem), que 
altera a redação do caput do artigo 17 da Lei n9 6.091, de IS de agosto de 
1974, que dispõe· sobre o fornecimento gratuito de transporte, em di~s de 
eleição, a eleitores reSíd~ntes nas zonas rurais, é .. dá outras providências. 

· - frojeto de Lei do Senado n• 284/79, que dispõe sobre o Fundo de 
Garantía do Tempo de ServiÇO,-determinando que, em caso de morte, a 
conta vinculada em nome do empregado passarâ para a sua família na for
ma da lei civil. 

-Projeto de Lei do Senado n• 333(79, que altera a redação do§ 3• 
do artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
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- Projeto de Lei do Senado nn 72/80, que revoga dispositivo da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

-ProJeto de Lei do Senado n9 195/80, que âisciplina a concessão de 
crédito especial para assistência permaitente a posseiro" rural, e determina 
outras providências. 

- Projeto de Lei do Senado n• 317(80, que modifica dispositivo da 
vigente Consolidação das Leis do Trabalho. 

- Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado 
n9 7lj79, que restabelece a autonomia dos sindicatoS de estivadores na 
distribuição dos encarregados de direçãO e chefia nos serviços de carga e 
descarga, revogando o artigo 18 do Decretro-lei n9 5, de 4 de abril de 1966. 

I .2.3 - COmunicação da Presidência 

-Recebimento do Aviso n• 154-SP, de 17 de março de~l981, do Se
nhor Presidente do Tribunal de Contas da União, encaminharido ao Sena
do cópias das atas das sessões em que foram tomadas decísões aplicando 
sanções aos responsáveis que discrimina. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR ALMIR PINTO -;- Politica nacional de combustíveis. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Conclusão do:Setor de Eco
nomia e Estatística - SECONE, órgão da Federação das Indústrias do 
EStado do Ceará, a respeito das mc!didas anunciadas pelo Governo Fede
ral de amparo ã região do Polígono das Secas. 

SENADOR ADERBAL JUREM A- 50• aniversário de fundação da 
Livraria José Olimpyo Editora. ~ --- · -

1.2.5 - Comunicação da Liderança do PDS 

- De substituiÇão de membro em comissão permanente. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado n• 70(80, do Senador Humberto Luce
na, que dispõe sobre coligação partidária e dá outras providências. Apre
ciação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da_Senado n9 303/79-DF, que institui a taxa de lim
peza pública no Distrito Federal, e dá outras providências~ Votação adiada 
por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n<? 305/77-Complementar, do Senador 
Itamar Franco, que dá nova redação aos parágrafos 2"', 39, 49 e 5"', e acres
centa parágrafos (antigos e novos) à Lei n<?5.172, de 25 de outubro de 1966 
(Código Tfibutário Nacional.) (Apreciação preliminar da constitucionali
dade.) Votação adiada por falta de quoro.m. 

-Projeto de Resolução n'i' 172/81, que autoriza o Governo do Esta
do de Mato Grosso do Sul a elevar em CR$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, 
setecentos e oitenta e cinco iniJhões, seiscentos e vinte mil, cento e cinqUen
ta c sete cruzeiros e setenta e cincO centavos) o Iriõütante de sua dívida 
consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 177/80, que autoriza a Prefeitura Mu:lici
pal de Mossoró (RN) a elevar em CR$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze 
milhões, quatrocenlos e sesSenta -e qmi.tfo mil, seisCentos e ciriqüenta- e 
dois cruzeiros c trínta e seis centavOs) o nlonfailte de súa dívída consolida
da. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n~' 178/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rio das Pedras (SP) a elevar em CR$ 29.983.645,00 (vinte e nove 
milhões, novecentos e oitenta e três mil e seiscentos e quarenta e cinco cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n9l79j80, que autoriza a P-refeitura Munici
pal de São Joaquim (SC) a elevar CRS 1.530Jl00,00 (um milhão, quinhen
tos e trinta mil cruzeiros) o mo'ntante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 180/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Araripina (PE) a elevar em CR$ 2.600.00\l,OO (dois milhões e seis
centos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adia
da por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução nll 181 (80, qUe autoriza a Prefeitura Munici
pal de A rês (RN) a elevar em CRS 1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos 

e quarenta e oito mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n9 182(80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campina Grande (PB) a elevar em CRS 23.600.000,00 (vinte e três 
milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante-de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quoro.m. 

-Projeto de Resolução nll 183 /80, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Campos Belos (GO) a elevar em CR$ 895.100,00 (oitocentos e no
-venta e cinco mil e cem cruzeiroS) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 184/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Dueré (GO) a elevar CR$ 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete 
mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quoro.m. 

-Projeto de Resolução n>? 189/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Pedro Velho (RN) a elevar em CR$ 2.909.300,00 (dois milhões, no
vecentos e nove mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n>? 194/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Teresina (PI) a elevar CR$ 37.26S.300,00 (trinta e sete milhões, du
zentos e sessenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 201/80, que autoriza o Governo do Esta
do de Goiâs a realizar operação de empréstimo extemo, no valor de USS 
35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dólaies norte-americanos) desti
nado a financiar programas do Estado. Votação adiada por falta de quo~ 
ro.m. 

- Projeto ge Resolução n"' I /81, que autoriza o Governo do Estado 
de Pernambuco a realizar empré:stimo externo no valor de USS 
25,000,000.00 (vinte e ciriCo milh-ões de dól3.res norte-americanos) ou o 
equívalente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuário 
do Estado. Votação 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 e_:rn cemitérios. (Apreciação preliminar da juridicídade.) Vo
tação adiada- por falta de quorom. 

- Projeto de Lei" do Senado n11 142/&0, do Senador Oreste..o; Quércia, 
alterando dis-po"Sllivo .da Lei n11 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe 
sobre a Lei Orgânica da PreVidência- Social. (Apreciação preliminar da 
con_stitucionali~~de) Votaçã~ adiada p~r 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 prelirriinãr da- constitucíOnaifdade e juridicidade.) Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 45/80 (n' 1.761(79, na Casa de ori
gem), que regulamenta o exercício da profissão de supervisor educacional, 
e dá outras providências. Discussão sobrestada por falta de quorum para 
votação do_ Requerimento n~' 58/81, de adiamento da discussão. 

!.4 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Reivindicações dos servido
res públicos civis da União. 

SENADOR BERNARDINO VIANA - Política de combate à in
flação. 

1.5 - COMUNICAÇÃO DA PRESíDENCIA 

- Término do prazo para oferecimento· de emendas ao Projeto de 
Resolução n• 19(81. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES, 
SÃO. ENCERRAMENTO. ~ 

2 - RETIFICAÇÃO 

-Ata da 31~ Sessão-,--realizada em 7-4-81 
3- ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO 

4 - MESA DIRETORA 

5- úDERES E VICE-ÚDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 
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ATA DA 37~ SESSÃO, EM 13 DE ABRIL DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDf:NCIA DOS SRS. PASSOS PÔRTO E GIL VAN ROCHA 

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

Laélia de Alcântara- Alexandre _Costa - Bernardino Viana- Almir 
Pinto- José Lii:ts- Mauro Benevides- Humberto Lucena- Aderbal Ju
rema- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela- Gilvan Rocha 
- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Juta_hy Magalhães- João Calmon 
- Benedito Canelas - Gastão Müller - José Richa - Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -. A lista de ·presença acusa o 
comparecimento de 20 Srs. Senadores. H3.-vendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O -sr. l'?-Secretário procederá ~deiiura dO Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 
Do Sr. J9-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 

do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 30, DE 1981. 

(N' 623/75, na Casa de origem). 
Acrescenta parágrafos ao art. 460 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprm·ada pelo Decreto-lei nf' 5.452, de 1'~ de maio de 1943, 
disciplinando a admissão de no~·o empregado em vaga decorrente de 
dispensa sem justa causa, e dá outras pYõvidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam acrescentados ao art. 460 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, os se
guintes parágrafos, númàádos como 19 e 29: 

"'Art. 460 ............... , ..•...... _ ..•................. 
§ 19 a eriipregado admitido para ocupar vaga decorrente de 

dispensa sem justa causa terá direito à percepção de salário não infe
rior ao do dispensado, ressalvadas as vantagens pessoais deste. 

§ 29 O preenchimento de vaga, ocorrida nas condições previs
tas no parágrafo anterior, por empregado da mesma empresa não 
exime o empregador do cumprimento da obrigação de pagar igual 
remuneração, salvo-se a empresa possuir quadro organizado em car
reiras, quando a rem-uneração será a do cargo inicial da carreira, se 
superior à do cargo anteriormente ocupado pelo empregado, veda
da a redução· do salário anterior, a qualquer título." 

Art. 2-9 Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se ã.s disposiÇões ert1·ciJntrãri6. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452- DE 1' DE MAIO DE 1943 
Aprova a Consolídação das Leis do Trabalho. 

Art. 460. Na falta de estipulação do salário ou não havendo prova 
sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a perceber salário 
igual ao daquele que, na mesma empresa, fizer serviço-equivalerite, ou do que 
for habitualmente pago para serviço semelhante. 

(Às Comissões de Legis[a(ão Social e-de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 31, DE 1981. 
(N' 2.098/79, na Casa de Origem.) 

Acrescenta disposith'O ao art. 10 da Lei n~> 5.890, de 8 de junho de 
1973, que altera a legislação da previdência social. 

O Congresso Nacional decreta: _ _ __ 
Art. J9 Fica incluído no art. 10 da Lei n9 5.89Cf, de 8 de junho de 1973, 

que altera a legislação da previdência social, o seguinte parágrafo, riumerado 
como § 99, renumerando-se como § 10 o atual § 99: 

'"Art. 10 ........... "·············-······················· 

§ 99 A certidão relativa a decisão judicial transitada em julga
do, em processo contencioso que leve ao reconhecimento da relação 

.de emprego, constitui prova hábil do tempo de serviço correspon
aente, para efeito de aposentadoria. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

LEI No 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Altera -a legislação da- Previdência Social, e dá outras providên-
das. 

Art. 99 A aposentadoria especial serâ concedida ao segurado que, con
tando no mínimo de 5 (cinco) anos de contribuição, tenha trabalhado durante 
15_ (quinze), 20 (vinte) -ou 25 (vinte e ciilco) anos pelo meOos, Conforme a ativi
dade profissional, em serviços que, para esse _efeito, forem considerados peno
-sos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo. 

§ 19 A aposentadoria especial Consistirá numa renda mensal calculada 
na forma do§ 19 do art. 69, desta lei, aplicando-se-lhe ainda o disposto no§ 39 
do art. IO. * 29 Reger-se-á pela respectiva legislação especial a aposentadoria dos 
aeronautas e a dos jornalistas profiSsionais. 

Art. 10. A aposentadoria por tempo de serviço serâ concedida aos trin
ta anos de serviço: 

I- até a importância correspondente a 10 (dez) vezes o maior salário 
mínimo vigente no País, em valor igual a: 

a) SOo/o (oitenta por cento) do salário de benefício, ao segurado do sexo 
masculino; 

b) 100% (cem por cento) do salário de beneficio, no segurado do sexo fe
minino. 

11 -sobre a parcela correspondente ao valor excedente ao do item ante
rior aplicar-se-á o coeficiente previsto no item II do art. 59 desta lei; 

III - o valor da renda mensal do benefício será a soma das parcelas calw 
culadas na forma dos itens anteriores e não poderá exceder ao limite previsto 
no item III do art. _5~ desta lei. 

§ 19 Para o segurado do sexo masculino que continuar em atividade 
após 30 (trinta) anoS de serviço, o_ valor da-aposentadoria, referido no item I, 
serã acrescido de 4% (quatro por cento) do salário de benefício para cada 
novo ano completo de atívidade abrangida pela Previdência Social, até o má
ximo de tOO% (cem por cento) desse salário aos 35 (trinta e cinco) anos de ser-
viço. -

§ 29 O tempo de atividade será comprovado na forma disposta em regu
lamento. 

§ 39 A aposentadoria por tempo de serviço será devida: 
I - a partir da data do deslig3.mento do emprego ou da cessação da ati

vidad-e, quando requerida até 180 (cento -é- oitentã) dias após _o desligamento; 
II- a partir da data dá entrada do requerimento, quando solicitada 

após decorrido o prazo estipulado no item anterior. 
§ 49 Todo segurado que, com direito ao gozo da aposentadoria de que 

trata este artigo, optar pel_o prosseguimento no emprego ou na atividade farâ 
jus a um abono _mensal, qu~ não se incorporará à aposent~doria ou pensão, 
calculado da seguinte forinã: -

I- 25% (vinte e cinco por cento) do salário de beneficio, para o segura
do que contar 35 (trinta e cínco) ou mais- anos de atividade; 

II- 20% (vinte por cento) do salário de benefício, para o segurad_o que 
tiver entre 30 (trinta) e 35 (trinta e cinco) anos de atividade. 

§ 59 q .abono de permanência serã devido a contar da data do regula
mento, e não variará de acordo com a evolução do salário do segurado, 
fazendo~se o reajustamento na forma dos demais beriefícios de pfestação con
tinuada. 

§ 69 O tempo de atividade correspondente a qualquer das categorias de 
segurado previstas nu art. 59 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, será 
computado para os fins deste artigo. 

§ 79 Além das demais coridiÇoes deste artigo, a concessão da aposentado
ria por tempo de serviço dependerá da realização, pelo segurado, de no mfní~ 
mo 60 (sessenta) contribuições mensais. 
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§ 89 Não se admitirá, para cômpUto de tempo de serviço, prova exclusi
vamente testemunhal. As justificações judiciais ou-administrativas. para sur
tirem efeito, deverão partir de um inicío razoável de prova material. 

§ 99 Será computado o tempo intercalado em que o segurado esteve em 
gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, e o em que haja con
tribuido na forma_do_arL9' da Lei n• 3.80}, de 26 de agosto de 1960. 

(À -Comissão de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 32, DE 1981. 
(N• 3.033/76, "l' Casa de origem.) 

Altera dispositivo da Lei nP 4.594, de 29 de dezembro de 1964, que 
"regula a profissão de corretor de seguros'', e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: _ _ 
Art. 19 A alínea a do art. 49 da Lei n9 4.594, de 29 de d~zembro de 1964, 

passa a vigorar com a seguinte--fedação: 

lei. 

"Art. 4• ........................................... . 
a) servir há mais de seis meses como preposto de corretor de se

guros para os ramos requeridos ou dois anos de exercício em ramo 
correlato. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na' data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposiÇões em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI NO 4.594, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1964 

Regula a profissão de corretor de seguros 

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

CAPITULO I 

Do Corretor de Seguros e da sua_ Habi/ifação 'Profissiorial 

Art. J9 O corretor de seguros, seja pessoa física ou jurídica, é o ínterme
diãrio _legalmente autorizado a angariar e a promover contratos de seguro, 
admitidos pela legislação vigente, entre as Sociedades de Seguros e as pessoas 
físiCas ou jurídicas, de direito púbfico ou priV3dô. __ · 

Art. 29 _ --UCxetcíCió da profissão de corretor de seguros depende da pré
via obtenção -do título de habilitação, o qual será concedido pelo Departa
mento Nacional de Seguros Privados e Capitalização, nos termos desta lei. 

Parágrafo único. O número de corretores de seguro é ilimitado. 
Art. 39 O interessado na obtenção do título a que se refere o artigo an

terior, o requererá ao Departamento Nacional de Seguros Privados e Capita
lização, indicando o ramo de seguro a que se pretende dedicar, provando do
cumentalmente: 

a) ser brasileiro ou estrangeiro -com reSidência permanente; 
b) estar quite com o serviço militar, quando se tratar de brasileiro ou na

turalizado; 
c) não haver Sido condenado por crimes a que se referem as Seções II, III 

e IV do Capítulo do Título I; os Capítulos I, II, III, IV, V, VI e VII do Título 
11; o Capitulo V do Tilulo VI; Capitules I, 11 e III do Titulo VIII; os Capitu
les I, 11, III e IV do Titulo X e o Capitulo I do Titulo XI, parte especial do 
Código Penal; 

d) não ser falido; 
e) ter habilitação técnico-profissional referentes aos ramos requeridos. 
§ J9 Se se tratar de pessoa jurídica deverá a requerente provar que está 

organizada segundo as leis brasileiras, ter sede no Pais, e que seus diretores, 
gerentes ou administradores preencham as condições deste artigo. 

§ 29 Satisfeitos pelo requerente os requisitos deste artigo terá ele direito 
a imediata obtenção do título. 

Art. 49 O cumprimento d3- exigência da alínea e d-0 artigo anterior po
derá consistir na observância comprovada de qualquer das seguintes con
dições: 

a) servir há mais de dois anos como preposto de corretor de seguros para 
os ramos requeridos; 

b) haver concluído curso (VETADO) técnico-profissional de seguros, 
oficial (VETADO); 

c) apresentar atestado de exercício profissional anterior a esta lei, forne
cido pelo sindicato de classe ou pelo Departamento Nacional de Seguros Pri
vados e Capitalização. 

(Às Comissões de ConstitutçãO e Justiça e de Legisla_çào Sot;jal.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 33, DE 1981 
(N• 3.310/77, na Casa de Origem) 

Dispõe sobre as comemorações dos feriados, e dd outras providên-
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 Serão comemorados, por antecipação, nas segundas-feiras, os 

feriados que Caírem nOS demais dia.s dã. semaria, com exceção dos dias I 9 de 
janeiro (Ano Novo), 7 de setembro (Independência) e 25 de dezembro (Na· 
tal). 

§ 19 A Sexta-Feira Santa, consideradâ feriado municipal pelo Decreto
lei n'i' 86, de 2i de dezembro de 1966, mas comC:morada como feriado religiosõ 
em todo o País, será mantida em seu dia. 

__ § _"!-9 No caso de mais de um feriado na semana, os mesmos serão come
morados a partir da segunda-feira. 

Art. 2-9 Compete ao Ministério do Trabalho disciplinar o presente dis
positivo legal. 

Parágrafo único. Sem prejufzo desta medida, a presente lei entrará em 
vigor na data--de sua p-Ublicação, e terá conseqüências imediatas e improrro
gáveis. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI 86, DE 27 DE DEZEMBRO DE 19766 

Altera o art. li da Lei n9 605, de 5 de janeiro de 1949 
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pelo§ 29 do art. 99 do Ato Institucional n9 4, de 7 de dezembro de 1966, decre-
ta: 

Art. (9 O artigo li da Lei n9 605, de5 dejaneirode 1949, passa a vigo
rar com a seguinte redação: (I) 

"Art. II. São feriadOs civfs os declarados em lei federal. São 
feriadOs- ie!igiosos os dias de güãrda, declarados em lei municipal, 
de acordO com a tradiçãO loCal e em núnicro não sUperior a quatro, 
neste incluída a Sexta-Feira da Paixão." 

Art. 29 Esse Decreto-lei entra em vigor- na-data de sua publicação, revO
gadas as disposiçõeS ein contrario. 

let: 

LEI N• 1.266, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1950 

Declara feriados nacionaiS os dias que menciona 
O Presidente da República: 
Faço saber que o Congres?o N.acional decreta c eu sanciono a seguinte 

Art. l9 Será feriado nacional o dia em que se realizarem eleições gerais 
em todo o Pais. 

Parágrafo único. Quando as eleições se estenderem a uma ou mais de 
uma circunscrição eleitoral, ou somente a um ou mais de um município ou 
distrito, o dia para elas fixado será feriado apenas nos círculos eleitorais onde 
se realizem. 

Art. 29 Quando não se tratar de data fixada pela Constituição ou por 
lei ordinária, serão as eleições marcadas para um domingo ou dia jã conside
rado feriado por- lei anterior. 

Art. 3'1' É feriado nacional o dia 21 de abril, consagrado à glorificação 
de Tiradentcs e anseios de independência do País e liberdade individual. 

(Às Comissões de Educação e Cultura e de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 34, DE 1981 
(N• 3.658/80, na Casa de origem). 

Acrescenta parágrafo ao art. 234 do Decreto-lei nP 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal. 

O~ Congresso Nacional decreta: 
Art. {9 Fica acrescentado ao art. 234 do Decreto-lei n9 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940--:: Código Penal, o seguinte§ 2'~', passando o parágrafo úni
co a § }9: 

"Art. 234 
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§I' ····················•·'·-·-·····•·"·············· 
§ 29 Não se aplica o disposto neste artigo quando a venda for 

realizada a maiores de dezoito anos, em bancas de jornais e revistas, 
livraria ou editoras, e o material estiver acon-dicionado em embala
gem não transparente c não exposta ao público." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data- de -Sua pUblicação. 
Art. 3? Revogam~se as disposições em cOntrádo. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 
. CÚDIGO PENAL -

PARTE ESPECIAL 

TITULO VI 
Dos Crimes Contra os Costumes 

CAPITULO VI 
Do Ultraje Público ao Pudor 

Ato Obsceno 
Art. 233. Praticar ato obsceno em lu-gar público, ou aberto ou -exposto 

ao público. 
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, de um cruzeiro a 

três cruzeiros. - -- ---

Escrito ou Objeto Obsceno 
Art. 234. Fazer, importar, exp-ó:rtar, adquirir ou ter sob sua. guarda, 

para fim de comércio, de distribuição ou de exPoSiçãO púbiicã, eScrito, -dese~ 
nho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. 

Pena- detenção, de seis meses a doi~ anos~ ?_u J?Ul~a,_ de dois cruzeiros~ 
cinco cruzeiros. 

Parágrafo único. -InCOi-re na mesma pena quem: 
I - vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos obje-

tos referidos neste artigo; -
II - realiza, em lugar público ou acessível ao público, representação tea

tral,_ ou exibição cinematográfica de caráter obsceno. ou qualquer Outro espe
táculo, que tenha o mesmo carãter obsceno, ou qualquer outro espetáculo, 
que tenha o mesmo caráter; 

III - realiza, em lugar público ou acessível ao público, ou pelo rádio, 
'audição C:u recitação de caráter obsceno. 

(À Comissão de Constituição e Justfça.) 

PARECERES 

PARECER N• 112, DE 1981 

Da Comissão di? Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nP 11~ de 1981 (nP 4.261-B, na origem), que Haftera are~ 
dação do caput do artigo 17 da Lei nv 6.091, de 15 de agosto de 1974, 
que "dispõe sobre o fornecimento gratuito de transporte, em dias de 
eleição, a eleitores residentes tras zonas rurais, e dá outras providên
cias". 

Relator: Senador Murilo Badaró 
O Projeto sob exãme, origínârío da Câmara dos Deputados, de -iniciativa 

do ilustre Deputado Gomes da Silva, alterando a redação do caput do art. 17 
da Lei n"' 6.091/74, visa a permitir ao eleitor residente em Brasília o ensejo de 
votar não apenas nos -candidatos ao Senado Federal e à Câmara dos Deputa
dos mas também nos candidatos às Assembléias Legislativas dos Estados em 
que têm seu domicílio eleitoral. 

2. Na justificação, argumenta o Autor Ser iricóerente perJ!liÜr ao eleitor
dos Estados, residente em BraSília, o sufrágio a can-didatos ao Senado Federal 
e à Câmara dos Deputados, tolhendo-lhe, ao mesmo tempo, o voto em candi
dato à Assembléia Legislativa de seu Estado. 

3. Em sua tram"itaçâo 'pela Câmara doSbeputados, fOiÕ Piõ]eto_?_Precia
do pela douta Comissão de ConstituiçãO e JuStiça daquela Casa, restando
nos, pois, tão-só. o exame de seu mérito (art. 100, iteinTII,_ letra "b". _n9 1, 
combinado com o art. 100, item I, nO? 6, do RegímC:::nto Interno). 

4. Sob tal aspecto, a Proposição, garantindo ao eleitor dos Estados, resi
dente em Brasília, a ampliação da possibilidade do exercício de seu direito-

dever cívico de votar, impõe-se como oportuna e conveniente, pdis a demo
cracia representativa respíra e se fortalece pelo sufrágio universal. 

.). Ante o que, opinamos pela aprovação do Projeto, por oportuno e con
veniente, na forma da segUinte emenda que apresentamos: 

EMENDA N• 1-CCJ 
Dê-se a seguinte redação ao art. J9 do Projeto: 

"Art. I• O caput do art. 17 da Lei n• 6.091, de 15 de agosto de 
1974, passa a ter a se8u~nte redação: ' 

.. Art 17. O eleitor que reSidir no Distrito Federal poderâ re
querer iO Juiz Eleitoral de seu novo domicílio a remessa de sua fo
lha individual de vot11ção para Sufragar nas eleições: 

I-- Dõs Estadqs_: para Governadores, Senado Federal~ Câma.
ra dos Deputados e Assembléia Legislativa; e, 

ll ~ Dos Territórios: Câinara dos Deputados". 

Sala das Comiss-ões, 8 dCabril de 1981.- Aíoysio chaves, Presidente
Muri/o Badaró, Relator. - Bernardino Viana - Orestes Quércia -Franco 
Montoro - Hugo Ramos - João Calmon- Raimundo Parente - Lenoir 
Vargas- Aderbal Jurema. 

PARECERES NoS 113, 114, 115 E 116, DE 1981 

Sobre o Projeto de Lei do Senado nP 284, de 1979, que dispõe 
sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Ser~iço, determinando que, 
em caso de morte, a conta vinculada em no.me do empregado passard 
para a sua famllia na forma da lei civil. 

PARECER No 113, DE 1981 
Da Comissão de COnstituiÇão e Justiça 

Relator: Senador Hugo Ramos 
- 1. Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do nobre Senador Franco Mon

toro, no qual se propõe que, com a morte do empregado, as quantias deposi
_tadas na sua conta vinculada passarão, em virtude de sucessão Causa Mortis, 
ao património dos respectivos herdeiros. 

2. O Projeto sob exame é constitucional e jurídico, além de esposar exce
lente técnica legislativa. 

2.1. Embora não se confundam os sistemas de indenização por antigui
dade e o do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, não hã dúvida de que 
exist~ paralelismo e afinidade entre ambos, de ~ai modo que a jurisprudência 
vadia sobre o problema da complementação do FGTS, quando inferior ao 
Quantum que se atribuiria ao empregado, caso não fosse optante, por força· 
do princípio da equivalência, insculpido no inciso Xltl do artigo 165 da 
Constituição Federal. 

3. Bem andou o Projeto em foco ao coftsiderar os depósitos do FGTS 
como bem transmissível hereditariamente, porque a indenização por antigui
dade assume essa feição, entre nós, diversamente do que sucede no Direito 
{ta_!iano, consoante informa Delio Maranhão (Dirito do Trabalho, 6t- ed. 
FG V, pág. 247). 

4. Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto em pauta. 
~ o Parecer. 
Sala das ComiSsões, 7 de novembro de 1979. ~Henrique de La Rocque, 

Presidente --Hugo Ramos. Relator- Bernardino Viana-- Cunha Lima
Murilo Badaró- Raimundo Parente -1/mir Pinto- Amaral Fur/an- Le
noir Vargas. 

PARECER No 114, DE 1981 

Da Comissão de LegiSlação Social. (Preliminar) 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Sugere o Senador Franco Montoro, com o Projeto de Lei n"' 284, de 
1979, que, falecendo o empregado, o montante de sua conta vinculada, no 
FGTS, seja partilhado entre os herdeiros na forma da legislação civil. A so
lução parece-nos óbvia, e pela sua constitucionalidade, juridicidade e -apro
vação se manifestou unanimemente a douta Comissão de Constituição e Jus
tiça. Se for aquele montante o único bem deixado pelo contribuinte, prevê o 
Projeto que se adote o processo de arrolamento, invocando os arts. 517 e 523 
do Código de Processo Civil. 

Há evidente equívoco. O art. 517 refere-se à possibilidade de serem susci
tadas, C!Jl grau de apelação, as questões anteriores à sentença, e não expostas 
por motivo 9e força maior. E o art. 523 à interposição do agravõ e instrumen
to. O arrolamento está regulado pelos arts. 1.031 a 1.038 do Citado estatuto 
processual. 

Ainda que não se situe rigoi-Os8.ine"nte no âmbito desta Comissão, vale 
referir que -a- simPlificação pfopoSta, arrolamento em lugar de inventário, se 
justificável quando o valor dos bens excedesse aos 200 salários mínimos fixa-
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dos pelo art. 1.031, II, do Código de Processo Civil, não seria, possivelmente, 
a· melhor solução, quando existissem herdeiros menores ou incapazes (mesmo 
art., II). 

Estipula ainda o Projeto que se nenhum herdeiro ou sucessor legal reque
rer habilitação no prazo de dois anos, a contai da data do óbito, o valor da 
conta reverterá a faVOr do Fundo a que alude o art. 11. Não encontro, com a 
devida vénia, justificativa para praZo tão exíguo, sabendo-se, por exemplo, 
que as dívidas contra a Fazenda Pública somente prescrevem em cinco anos 
(art. 178, § 10, VI, do_ Código Civil). Os beneficiârios do Fundo de Garantia 
serão, muitas vezes, pessoas humildes, mal informadas sobre seus direitos, e 
que poderiam ser prejudicadas pela decadência sugerida pelo Projeto. 

Tais ressalvas não dizem respeito propriamente a esta Comissão de Le
gislação Social, e devem ser examinadas, primeiramente, pela douta Comis
são de Constituição -e Justiça. Assim; requeiro a volta do Projeto àquele ór
gão têcnico, para prOnunciai--se sobre as objeções ora suscitadas. 

Sala das Comissões, 20 de março de 1980.- Helvídio Nunes, Presidente 
-Nelson Carneiro, Relator- Humberto Lucena- Eunice Michi/es- Jai
son Barreto- Franco Montoro- Henrique de La Rocque- Jutahy Maga
lhães. 

PARECER N• 115, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça. 

Relator: Senador Hugo Ramos 

I. Cuida-se de Projeto, de autoria do nobre Senador Franco Montoro, 
jã aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, mas que a ela retorna, 
em virtude das objeções oferecidas em sede da douta Comissão de Legislação 
Social. - --

2. Parece-nos devam ser acolhidas, em parte, as observações formula
das pela Douta Comissão de Legislação Social. 

2.1. Realmente, o instituto do arrolamento vem ~ontemplado nos arti
gos 1.031 a 1.038, do Código de Processo Civil, havendo mister retificar, neste 
ponto, o Projeto sob exame. 

3. Relativamente à conveniência de prever procedimento de inventârio 
e partilha, quando os herdeiros do trabalhador forem menores ou incapazes, 
não vislumbramos, "venia concessa", razão para alterar o Projeto, salvo para 
generalizar o arrolamento, que serã .adotado em qualquer hipótese. 

3.1. O uso exclusivo da fórmula procedimental do arrolamento leva em 
conta os destinatários do Projeto, pessoas humildes e sem recursos, sendo de 
rigor procedimento simplificado, que lhes enseje a percepção dos respectivos 
quinhões do FGTS sem maiores delongas. 

3.2. Nenhum óbice existe de natureza técnica a que se proceda o arrola~ 
mento, mesmo que haja menores ou incapazes. A distinção .. ratione valoris" 
do inciso II, art. 1.031, do diploma processual visou essencialmente a pro
teção de interesses fazendãrios. A iiltervenção obrigatória do Ministério 
Público sempre que haja interesses de menores ou de incapazes (artigo 82, I, 
do Código de Processo Civil) leva, em qualquer-caso, à tutela dos respectivos 
interesses. 

3.3 De sorte que nos parece deva ser mantido o rito simplificado do ar
rolamento, qualquer que seja o valor da conta vinculada do "de cujus", até 
porque dificilmente deixará o empregado por herança, a esse título, mais de 
duzentos salãrios mínimos. -

4. Não se vê, igualmente, motivo para alterar o prazo de 2 (dois) anos, 
constante do Projeto, relativamente à prescrição. O prazo bienal constitui a 
regra geral para direitos de natureza trabalhista (art. 11, da Consolidação das 
Leis do Trabalho). Além do mais, seria inconveniente instituir prazo mais di
latado, em ordem a prolongar situações pendentes no sistema do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço. 

5. Ante o exposto, acOlhidas, em parte, as ponderações da douta Co~ 
missão de Legislação Social, somos pela aprovação do Projeto, com a seguin
te redação: 

EMENDA N• 1-CCJ 

§ tv Quando o único bem da herança, a ser inventariado, for constituí
do pelos depósitos na conta vinculada do empregado falecido, o inventário e 
a partilha serão, cm qualquer caso, processados sob a forma de arrolamento 
(arts. 1.031 a 1.038 do Código de Processo Civil). 

§ 29 Se nenhum herdeiro ou sucessor legal, a qualquer título, exigir os 
depósitos na conta vincula"da do empregado falecido no prazo do 5 (cinco) 
ªnos; ª contªr da dªtª do óbito; o respectivo vªlor reverterá a favor do Fundo 
a que alude o artigo 11. 

6. Note-se que propomos seja alterada a redação do§ 29, acima trans
crito. A fórm_ula ••re_querer habilitação no prazo de dois anos'' parece referir
se à sistemática vigente, que o projeto pretende modificar (parágrafo único, 
art. 99 da Lei n9 5.107, de 13-.09.66), ao passo que .. exigir" melhor se amolda 
ao conjunto do Projeto. T~l exigência, evidentemente, se fará nos autos de in
ventário (quando o "de cujus" tiver outros bens) ou de arrolamento na hipó
tese prevista pelo § 111 desta Proposição legislativa. 

Sala das Comissões, JS de junho de 1980.- -Henrique de La Rocque, Pre 
si dente- Hugo Ramos, Relator- Amaral Furlan- Nelson Carneiro- Cu
nha Lima- Lázaro Barboza - Aloysio Chaves- Muri/o Badaró- A/mi 
Pinto - Bernardino Viana - Aderbal Juremo - Lenoir Vargas. 

PARECER N• 116, DE 1981 

Da Comissão de Legislação Social. 

Relator: Senador Nelson Carneiro 
O Projeto de Lei do Senado n• 284, de 1979, visava a: 
a) determinar que o FGTS, quando o único bem da herança, fosse pro

cessado sobre a forma de arrolamento, e não de inventário; 
bj que o não reQuerimento do valor da conta, nO prazo de dois anOs~ re

verteria a favor do Fundo. 
A douta Comissão de Constituição e Justiça opinou pela aprovação do 

Projeto. 
Nesta Comissão, foi apiovado parecer de autoria do nobre Senador 

Hugo Ramos com duas alterações. A primeira, fazia i'emissão correta aos 
arts. 1031 a 1038 do Código de Processo Civil, que se referem ao institutO do 
arrolamento. Não se aceitou, porêm, que fosse mantido o inventário, quando 
existissem menores ou incapazes, mas o parecer daquele órgão declara man
ter o prazo bienal para que seja requerida habilitação judicial, criando ex
ceção à regra qilinqilenal do art. 178, § 10, VI, do Código Civil. Entretanto, a 
emenda oferecida refere o prazo de cinco anos, substituindo a expressão ure
querer habilitação" por uexigir". Não me parece feliz, data venia, a alteração. 
Assim, com a devida vênia, ofereço a seguinte 

SUBEMENDA DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

Â EMENDA N• 1-CCJ 

No§ 29, onde se diz ••exigir os depósitos", diga-se: .. requerer habilitação 
no prazo de cinco (5) anos". 

É o meu voto, S.M.J. 
Sala das Comissões, 26 de março de 1981.- Raimundo Parente, Presi

dente- Nelson Carneiro, Relator- Almir Pinto- Eunice Michiles- Hum
berto Lucena - Gabriel Hermes - Franco Montoro - Jaison Barreto. 

PARECERES N•S 117 E 118, DE 1981 

O Projeto de Lei do Senado n~' 333, de 1979, que altera a redação 
do I JP do artigo 543 da Consolidaçao das Leis do Trabalho. 

PARECER N• 117, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Hugo Ramos 
1. Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do nobre Senador Nelson Car

neiro, no qual se atribui estabilidade permanente ao empregado sindicalizado, 
a partir da data em que registrar a sua candidatura e desde que seja eleito, 
inovando, assim, o ordenamento em vigor, que para a hipótese adota o cri
têrio da çstabilidade provisória, ou seja, até um ano, após a expiração do pra
zo de mandato ou representação sindical. 

2. Ao teor da proposição legislativa sob exame, tal empregado. não mais 
terão seu contrato de trabalho rescindido por justa causa, sem inquérito judi
cial, cm que se apure o cometimento de falta grave, segundo o procedimento 
do art. 853, da Consolidação das Leis do Trabalho, aplicando-se-lhe, no que 
couber, os artigos 492 e seguintes, do citado Diploma obreiro. 

3. O Projeto satisfaz aos requisitos de constitucionalidade, j uridicidade e 
técnica legislativa, sendo que sobre a respectiva conveniência melhor se pro
nunciarão as-doutas Comissões, que a esta sucedem no exame da proposição 
em tela. 

4. Ressalte-se, não obstante, a inexistência de incompatibilidade entre o 
sistema do FGTS e o instituto da estabilidade. O jurista Délio Maranhão, 
com a inteligência, que lhe é peculiar, assinala a conjugação da estabilidade 
trabalhista c-om o sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como 
providência aperfeiçoadora, invocando em arrimo de sua Tese as lições de 
Mozart Victor Russomano e Amaro 8arreto (Direito do Trabalho, 6• ed,; 
pág. 284)~ 
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S. Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto. 
E' o Parecer. 
Sala das Comissões, em -29 de novembro de 1979. - Henrique De La 

Rocque, Presidente - Hugo Ramos, Relator - Murilo Badaró- Raimundo 
Parente- Lenoir Vargas- Aderbal Juremo- Arnon de Mfl/o- Bernardino 
Vianna. -

PARECER N• 118, DE 1981 

Da Comissao de Legislaçi1o Social. 

Relator: Senador Humberto Lucena 
Conforme estabelece o§ 3• do art. 543 da Cct, é proibida a dispensa do 

cmprega'do sindicalizado, a partir do momento do registro de sua candidatu
ra a cargo de direção ·ou representação sindical, até um ano após o final de 
seu mandato, caso seja eleito, fnclusive como suplente, salvo se cometer falta 
grave devidamente apurada nos termos da própria Consolidação. 

Com o oferecimento desta proposição, o nobre Senador Nelson Carnei~ 
ro pretende imprimir ao referido artigo celetista a redação seguinte: 

"Art. 543 ......................... -.... ,-.-.. -'"'""'"'" 

§ 39 h vedada a dispensa do empregado sindicalizado, a partir 
do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou 
representação sindical, desde que seja eleito, inclusive como suplen~ 
te, salvo se cometer falta grave, devidamente apurada nos termos 
desta Consolidação, mesmo após o término de seu mandato~·. 

Ao justificar o alcance da medida, informou o Autor: 

.. Ocorre, no entanto,- que desde a edição da Lei que instituiu O 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, quandó a quase totalida
de dos trabalhadores foi compelida a optar por esse iqstituto indeni
zatório, em Substituição- da estabilidade, a maioria dos dirigentes 
sindicais, depois de um ano do término dos respectivos mandatos, é 
sumariamente despedida.'' 

E acrescentou: 

"Nesse contexto, torna-se essencial que aos dirigentes sindicais 
seja assegurada a estabilidade no emprego, em caráter permanente e 
não na forma atual, o que evitará demissões injustificadas e fortale
cerã a instituição sindical." 

Apreciando a prOposição, a Comissão de Constituição e Justiça - pe
rante a qual foi Relator o nobre Senador Hugo Ramos- concluiu o pa:ecer 
por sua aprovação. 

A transformação do presente projeto em fei consolidará um melhor e 
mais adequado sindicalismo entre nós, Pelas garantias que irá assegurar aos 
líderes sindicais eleitos- para cargos de direção ou representação. 

Dessa fo'rma, somos pela sua aprovação. 
Sala das Comissões, 9 de abril de 1981.- Raimundo Par •te, Presidente 

- Hu~berto Lucena, Relator- José Frage/li- Dejamir De.. quale- Al
mfr Pihto - Len'oir Vargas - Aloysio Chaves._ 

PARECERES NoS 119 E 120, DE 1981 

Sobre o Projeto de Lei do Senado liP 172, de 1980, que 11revoga 
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho". 

PARECER N• 119, DE 1981 
Da Comi_ssão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador l\1oacyr Dalla 

A proposição sob exame, de auto~ia do ilustre Senador Oreste Quércia, 
reivindica a revogação do art. 243, da ÇLT, para permitir que ~•os emprega
dos de estações do interior, cujo serviço .for de natureza interrriitente ou de 
pouca intensidade'', passem a ter direito a horas extraordinârias -que hoje nãõ 
se lhes aplicam em virtude do meO.cionado dispositivo. 

Acontece que, com o mesmo objetivo, t_ramit:a·noSenado- aguardando 
inclusão na Ordem do Dia desde I• de agosto passado- o PLS n° 250/79, de 
autoria do nobre Senador Franco Montoro, que altera a redação do mencio
nado art. 243 da CLT. 

Isto posto, o Projeto sob exame estã prejudicado, razão que me leva a 
opinar por sua rejeição. 

Sala das Comiss-ões; 26 de novembro de 1980. - Aloysio Chaves, Presi
dente, em exercício- Moacyr Dalla, Relator- Franc_o MQntoro,- Aderbal 
Jurema -João Calmon - Oreste Quérda. sem voto - Murilo Badaró
Raimundo Parente. 

PARECER No 120, DE 1981 
Da Comissão de Legislação Social. 

Relator: Senador Humberto Lucena 

A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 
5.452, de 19 de maio de 1943, determina, exptessamente, no art. 243: 

"Para os empregados de estações do interior, cujo serviço for 
de natureza intermitente ou de pouca intensidade, não se aplicam os 
preceitos gerais sobre duração de trabalho, sendo~lhes, entretanto, 
assegurado o repouso contínuo de dez horas, no mínimo, entre dois 
períodos de trabalho e descanso semanal." 

Com a presente propOsição, sugere o ilustre Senador Orestes Quércia a 
revogação desse artigo. E ao justificâ-la informou haver o Tribunal Superior 
do Trabalho, ao firmar jurisprudência pertinente a esse artigo, fixado na Sú
mula 61: 

"Aos ferroviários que ttabalham em estação do interior, assim 
classificada por autoi'fdade competente, não são devidas horas ex~ 
tras." 

E em seqüência, adiantou que .. casos há, como o da estação ferroviária 
de Majlasky, no Município de São Roque, sP; onde se executa estafante pro
grama de trabalho de 12 horas diárias, com manobras de trens de carga em 
ambos os sentidos (capital-interior e interior-capital), cujos empregados não 
percebem remuneração pelas horas extras trabalhadas, em virtude de a auto
ridade competente- no caso a FEPASA- ter classificado a estação como 
de "trãbalho intermitente e de pouca intensidade". 

Quando este projeto foi apreciado pela Çomissão de Constituição e Jus
tiça- perante a qual o Relator foi o nobre Senador Moacyr Dalla- o pare
cer foi por sua rejeição, pelõ fato de enconfrar-se em trâmite, nesta Alta Casa 
do Congresso Nacional, outra iniciativa· a oferecer alteração para o mesmo 
artigo celetista. 

.. Data venia", a proposiÇão anterior n1io prejudica à presente. Nem com 
ela colide. A outra intenta modificã.r simplesmente o art. 243 da CLT. Esta 
visa sua total revogação. 

Nada justifica que cei'toS- empregados trabalhem em horas extraordi
nárias, recebendo retribuição pelos serviços prestados, e outros exequtem as 
mesmas tarefas, em horas diversas de sua jornada de trabalho, e niio perce
bam a devida compensaç1io. Todos os trabalhadores que desenvolvem suas 
atividades fora do horãrio de- trabalho fazem jus ao pagamento de quantas 
horas extras hajam trabalhado. 

Somos, portanto, pela aprovação do PLS n9 172/80. ~ o nosso parecei'. 
Sala das Comissões, 9 de a&r;t de 1981.- Raimundo Parente, Presidente 

-Humberto Lucena, Relator- José Fragelli- Dejandir Dalpasquale- Al
mir Pinto - Lenoir Vargas - Aloysio Chaves. 

PARECER No 121, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Lei 
do Senado n' 195, de 1980, que "disciplina a concessão de crédito es
pecial para assistência peimanente a posseiro rural, e determina ou
tras providências". 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

O presente Projeto, de autoria do ilustre Senador Valdon Varjão, procu
ra amparar o posseiro rural, determinando que, para que se viabilize tal opor
tunidade, se crie crédito especial no Banco do Brasil S.A. e demais estabeleci
mentos de crédito, vinculados à União, que disponham de carteira agrícola. 

O objetivo desSe ciéáito especial, pois, é o de· oferecer ao p-ossdro rural a 
possibilidade de aquisição da gleba que ocupa,·sob as condições que o Projeto 
especifica. -- - -- · - . 

A proposição' também regula o problema das benfeitorias, dâ atribuições 
ao INCRA e estabelece, nos seus arts. 49 a 69, as condições de financiamento 
(prazo de deZ anos e carência de -três), fixai1do-lhe juros anuais de 7% e 
isentando-o da correção monetária. 

O Projeto, como se verifica de plano, está embasado das melhores in~ 
tençõ"es, mas se inviabiliza em termos constitucionais e jurídicos. Interfere 
coin o sistema financeiro vigente- o que é pl-oibido à iniciativa parhirnentar 
pelo artigo 57, I, da ConstituiçãO- e cria atribuições para empresas federais, 

. o que ê vedado, na Constituição, pelo artigo 81, V. 
O Projeto, igualmente, não se harmoniza com -a nossa estruturação jurí~ 

dica, pois estabelece normas, como a da isenção da correção monetária, que 
privilegiariam uma única categoria econômica, em detrimento de uma estru
tura jurídico-financeira que se assenta, basilarmente, no corretivo monetário 
em que se alinha a política econômica brasileira. 



1056 Terçawreira 14 DIÁRIO DO CONGRESSO !'<ACIO~AL (Scçào II) ~ _A~ril de _19_81 

Em face do exposto, _opinamos pela rejeição do Projeto_, por inconstitu# 
cional e injui'ídico. - _ _ __ ~-:~----oc __ _ _ _ _ ___ _ 

Sala das Comissões, 8 de abril de 1981. --Aloysio Chaves, Presidente
Lenoir Vargas, Relator - Almir Pinto - João Calmon -José Fragelli
Aderba/ Jurema- Bernardino Viana- Raimundo Parente---:- Hugo Ramos. 

PARECER N• 122, DE 1981 
Da Comissão de Constituição e. Justiça. Sobre o Projeto de Lei 

do Senado nP 317, de 1980, que modifica dispositivo da vigente Conso
lidação das Leis do Trabalho. 

Relator: Senador Hugo Ramos 

1. Trata~se de Projeto de autoria do nobre Senador Humberto Lucena, 
que pretende modificar o art. 40, da C-onsolidação das Leis do Trabalho, para 
conferir à Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) o valor da cédula 
de identidade, para todos os efeitos. 

2. Não parece haver inconstitucionalidade manifesta no Projeto em 
exame. Entretanto, reputamo~lo menos feliz, relativamente à técnica legislatiw 
v a e j u ridicid"ade. 

3. Efetivamentc, o poder de polícia é eXercido pelas três unidades da 
Federação: União, Estado e Município. Destarte, nada obsta a que o Estado~ 
membro, enrrazào da segurança pública, venha a exigir carteira de identidade 
a ser expedida pelo seu órgão de identificação criminal, para determinados 
fins concernentes à polícia de segurança. 

3.1 A ídentificação dactiloscópica nos estabelecimentos a isso destina
dos pelos Estados~membros facilita o desempenho da chamada polícia judi
ciária, a saber, a investigação criminal, especialmente a râpida apuração dos 
antecedentes penais. Assim sendo, é de bom alvitre não inovar no sentido de 
transformar a Carteira de Trabalho em sucedâneo do documento específico 
de identificação para fins de segurança pública, mormente numa êpoca em 
que se verificam altos índices de criminalidade e violência. 

4. Vale salientar que o Antreprojeto da Cons-olidação das Leis do Tra
balho confere disciplina adequada à espécie, no art. 161, sendo de toda conve
niência aguardar SCj"a ele debatido o ponto de que trata a proposição em foco, 
ao ensejo da discussão do futuro diploma trabalhista. 

5. Ante o exposto; sOtnos pela rejeição do- Projeto por faltar-lhe o re
quisito da jurídiddade. 

Sala das Comissões, 8 de abril de -~ 981. - Aloysio Chilves, Presidente
Hugo Ramos. Relator --Raimundo Parente- João Calmon- Lenoir Vargas 
- Aderbal Jurema - Bernardino Viana - Almir Pinto - José Fragetli. 

PARECER N• 123, DE 1981 
Da Comissão de Legislarão SociQl. Sobre a Emenda da Câmara 

dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nP 71, de 1979, que "resta
belece a autonomia dos sindicatos de estivadores na distribuição dos 
encarregados de direrão e chefia nos serJ•iros da carga e descarga, re
Pagando o artigo 18 do Decteto-lei n~' 5, de 4 de abril de 1966 ", 

Relator: Senador José Fragelli _ 

O Senado Federal aprovou, em finS de 1979, o presente Projeto, de auto
ria do eminente Seriador Franco MontorÓ, que revoga o Decreto-lei n~' 5, de 
1966, com a redação que lhe deu a Lei n"' 5.480,_ de I"' de agosto de 1968, resta~ 
belecendo, implicitamente, a vigência do art. 266 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

Dispõe o referido artigo, que se eh carta entre as normas disciplinares dos 
"Serviços de Estiva", que: 

"Os contramestres-gerais e Contramestres de porões serão dis
tribuídos pelo rodízio do sindicato .. ~_e_ remunerados pelas entidades 
estivadoras.'' 

A citada Lei n~' 5.480/68, editada num;:t êpoca em que era grave a contur
bação na área portuária, conforme lembra acertadameQte o ilustre Senador 
Moacyr Dalla, primeiro Relator da matéria nesta Comissão, inverteu a forma 
de indicação daqueles postos de comando dos serviços de estiva, que passou a 
ser feita, não mais pelo sindicato representativo da classe, mas pelas próprias 
entidades estivadoras. 

Tal medida causou profunda repulsa dos trabalhadores da orla marítima 
que, através de manisfeStos e memoriais dirigidos ao Congresso Nacional, 
propugnaram pela revogação da referida tel e, cOnseqüentemente, pelo resta~ 
belecímcnto do sístema estatuído na Cons_olidaçâo das Leis do Trabalho. 

Sensível, pois, a essas reivindicações o' Sen.ido- Fede!al aprovou a medi
da, consubstanciada neste projeto. Sucede que, ao tramitar na Câmara dos 
Deputados, recebeu a matéria emenda do ilustre Deputado Adhemar Ghisí, 
apresentada perante a Comissão de Trabalho e Legislação Social daquela ca
sa. 

A emenda está justificada sob o fundamento de que a simples revogação 
do Decreto-Lei n• 5/66, na redação dada pela Lei n• 5.480/68, criarã emba
raços e tumulto na área, .. face à inexistência de normas disciplinadoras do 
preenchimento das funções de direção e chefia nas operações de carga e des~ 
carga". Por isso considera imprescindível regular no projeto o critério para o 
exercício daquelas funções, discriminando quais as que podem ser executadas 
por trabalhadores avulsos e quais as que ficariam afetas aos conferentes de 
carga e descarga. 

Na verdade, a Consolidação das Leis do Trabalho ao tratar da matéria 
do § 211 do artigo 266; cuidã., apenas, das atividades próprias dos 
contramestres~gerais e contraJ!lestres de porões, omitindo-se quanto às de~ 
mais tarefas peculiares aos conferentes de cargas que~ pelas suas característi
cas, devem ficar afetas a prepostos credenciados ou contratados pelas entida
des estivadoras. 

A emenda, assiin, sení fugir o_ espírito do texto consolidado1 

compatibiliza~o com os fatos do dia-a-dia dos serviços portuários, ao manter 
a competência dos sindicatos de proceder ao rodízio dos trabalhadores avul~ 
sos, sem contudo descurar do direito que tradicionalmente têm as entidades 
estivadoras, como contratantes dos serviços, de indicarem aqueles que, verda
deiramente, gerenciam as operações de estiva, como sejam os conferentes de 
carga e descarga. 

Ante estas considerações e por entendermos que a emenda aperfeiçoa o 
projeto, ·opinamoS pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 9 de abril de 1981. -Raimundo Parente, Presidente. 
-José Frage/li, Relator. -Humberto Lucena- Franco Montoro- Dejan
dir Dalpasquale - Aloysio Chaves - Almir Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publi
cação. 

Através do Aviso n~' 154-SP, de 17 de março de 1981, o Senhor Presi~ 
dente do Tribunal de Contas da_ Uni_ão encaminhou ao Senado cópias das 
atas das sessões em que foram tomadas decisões aplicando sanções aos res
ponsáveis que discrimina. 

O expediente foi encaminhado, com ofício, à Comissão de Finanças, 
para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Almir Pinto. 
O SR. ALMIR PINTO (PDS- C,E. Lê o seguinte discurso.)- Sr Presi

dente, Srs. Senadores: 
O Governo vem de há muito, através dos orgãos competentes, procuran

do por todos os meios interferir no sentido de minimizar ao mâximo o des~ 
perdicio de cqmbustível, para desafogo de nossa economia. 

Dos métodos utilizados, o de maior efeito, imaginava fossem, os aumen
tos seguidos de gasolina, óleo diesel e óleo combustível, o que forçaria certa 
parcimónia nos gastos, com os usuários de veículos a utilizarem o ãlcool car~ 
burante e com o parque industrial diversificando as mâquinas a diesel pelo 
combustível à base do carvão mineral e vegetal. 

O Conselho Nacional do Petróleo tem flxado prazos para esta diversifi
cação, e-, agora, vem ameaçando corte ao combustível, se a indústria nã-o le~ 
var em conta as recomendações daquele Úrgão. 

O própríO Ministro das Minas e Energia, Senador César Cals de Oliveira 
Filho, atento à grande vazão de divisas, encetou uma campanha junto ao Clu
bes_ de Serviços, Lions e Rotarys do Brasil; visando a reduzir o consumo de 
petróleo, o que em muito concorrerá para diminuir a conta nacional em al~ 
guns bilhões de dólares. 

Notícias que nos chegam através da imprensa do meu Estado, o Ceará, o 
movimento encabeçado pelo Ministro, segundo revelações do escritório do 
CNP em Fortaleza, deverá alcançar o êxito colimado, se adotar os projetes 
considerados pioneiros postos em prâticas em Curitíba e Recife. 

E iilquestionável que o próprio Governo, pela imaginação dos seus técni~ 
cos, deverá diligenciar na efetivação de alguma coisa mais importante no se
ter dos transportes e da indústria, sem o que, dificilmente, poderâ contar com 
a adesão que pleiteia. 

Em relação ao transporte, para argumentar, o individual, como sabe
-mos, continua a figurar como urn grande peso no desgaste da economia, isto 

porque há sentida deficiência no setor dos transportes coletivos, cuja oferta é 
claramente ínsatisfatóría. 

E, quando se fala em transporte coletivo, Iamenta~se a falta de previsão, 
no passado, para o que hoje vem acontecendo: nilo se dispensou a ãtenção ne~ 
cessária ao transporte de massa, tipo trens urbanos e suburbanos movidos pela 
hidreletricídade e pelo carvão mineral e vegetal, o que em muito diminuiria os 
gastos daNação e dos próprios usuários, face ao preço accessível das passa~ 
gcns. dois terços mais baratas do que as cobradas pelos veículos movidos a 
gasolina, àlcool e diesel. 
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Os transportes de superfície, os bondes, de saudosa memória, tãO ao al
cance à bolsa média-baixa, foram injustificavetmente retirados de circulação 
e, hoje, lamenta-se a sua ausência, já que se ConStituii'íam o -tranSPõrte ideal 
para a hora presente. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Para que se tenha uma rápida visão do comportamento do País em re

lação ao consumo de petróleo, valho-me dos informes que nos são _oferecidos 
pela imprensa, que, baseada em dados divulgados extra-Oficialmente, diz que 
o consumo de petróleo no Brasil vem aumentando a cada dia que passa. 

Estes dados, de certo, liberados pelo Conselho Nacional do Petróleo, in
dicam que em feverefio de 1980 o consumo diário foi de um milhão barris, 
elevando-se a um milhão centO e três mil barris no mesmo mês do ano corren
te." 

Afirma a imprensa que: Ha previsão era de que teiríamos, a esta altura do 
processo de transição, um consumo de 35-0 litros de álcool por veículo. No en
tanto, a média já é de 550 litros, o que signifiCa um estouro de quase 85%." 

E conclui: "Tudo isto significa que levar à prática a palavra de ordem de 
poupar não é tarefa fácil." 

A diminuição da importaÇão ·para 750 mil barris diários de petróleo já é 
de alta valia para o País, porém maior seria s-e~Comptometida não foSse a pro
dução de álcool e do óleo negro que produzimos. Urna vez parcimoniosamen
te usado, quem sabe, bem que poderia favorecer uma economia alentada de 
divisas ao Tesouro NacionaL -- --

Mas, o que se sente é que a área populacional deTiciente de recursos, e 
que é a maioi dO País, é a que figura como a que mais veículos compra, para 
uso individual. 

É certo que iremos esbarrar na justificatiVa para t::il procedimento: a de
ficiência do transporte coletivo, moroso e faltoso ao cumprimento dos ho
rários. 

Como se vê, s-r. Presidente e Srs. Senadores, muiia coisa terá que ser feita 
pelo Governo, no sentido de que a população brasileira se conscientise das di
ficuldades que afligem a Nação e seu povo, um tanto inadvertido à verdadeira 
realidade económica bra-sileira. -

Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu já havia escrito este pronunciamento 
quando a imprensa brasileira noticiou uma parestra realizada pelo Dr. Flávio 
Pécora. As palavras do Secretário intensivo do Plailejamento pronunciadas 
em São Paulo, quando da realização do 26~' CONETI Intersindical, promovi
do pela Associação NaciOnal das Empresas e Transportes Rodoviários de 
Carga, foram, no meu ·entender, negativas--sob o ponto de vista psícológico, 
por demonstrarem a quase nenhuma confiabilidade de S. Ex• no denodado 
esforço que o Governo vem executando no setor relacionado à pesquisa de 
petróleo, utilização das jazidas carboníferas, prod_ução de álcool, etanol, me
tanol e da hidreletricidade, que funcionam como moderadores da importação 
do óleo estrangeiro e, por extenSão, rriinimiz:idores dos gastos nacionais. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE).....: Pois não-, nobre Senador. 

O Sr. 11-Jauro Benevides (PMDB- CE)- Nobre Senador Almir Pinto, 
no momento em que V. Ex• se prende ao problema energético brasileiro, eu 
desejava repartir co~rfl V. Ex• a apreensãO-Que nos dominou, e à opinião-públi
ca do País, diante de declarações divulgadas na semana passada e atribuídas 
ao Se_cretário interino do Planejameritó-, nr; P6-cora, quanto às correções que 
sofrerá o preço do óleo diesel cobrado em nosso País. Se essas correções se 
processarem como informou o Secretário -do Planejamento, nós vamos ter 
elevações continuadas nos custos dos fretes, custos esses que serão repassados 
aos consumidores. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Agradeço o aparte de V. Ex• e 
devo dizer que não ecoaram bem as previsões do ilustre Secretário interino do 
Planejamento, porque o próprio Sr. Shigeã~1 Ueki, Presidente da PE
TROBRAS, diz justamente- fsto: 

São p·aulo - O presidente da PETROBRÁS, Shigeaki Úeki, 
afirmou oi1.tem que a distância entre oS preÇOs do óle-o di"esel e dã ga
solina deverá ser diminuída com a elevação do diesel que continua
rá, contudo, "com seu preço diferenciado e favorecido". Ao admitir 
que a grande distância entre os preços -dos dois produtos poderá 
provocar o uso inadequado do diesel, Ueki ressaltou, entretanto, 
que o preço do óleo se aproximará ao da gasolina, "mas não serâ o 
mesmo e nem superior aos níveis da inflação". 

-Não sou mais o responsável pela fiXação do preços dos deri
vados de petróleo, mas não acredito que o miniStro Pécora teve o 
propósito de dizer que--o diesel Subir-á itúiíSque·a inflação. Mesmo 
porque se o preço do diesel dobrar, isso só serVírã p3ra acentuã.r o 
processo inflacionário. 

Ueki negou também as declarações recc:·ntes de que a PE~ 
TROBRÃS-abriria ár-eas da bacia de Campos para contratos de ris~ 
co.' SegU.rid"o efe a empresa somente abriu licitação para áreas a 200 
quilómetros ao norte ou ao sul da bacia de Campos, portanto fora 
dela. Ele explicou, contudo, que nenhuma empresa até o momento 
manifestou interesse. 

Vemos, assim, como há pouco afirmei, o não assentimento por parte da 
imprensa de um reálinhamento imaginado como está pelo Dr. Pécora, princi
palmente em relação ao álcool, que chegaria a ser realinhado à gasolina. Nós 
chegaríamos à concl~:~são de que 9 transporte não baratearia se comprásse
mos o álcool ao mesmo preço da gasolina. f: bem verdade que poderia dar a 
idéia de poupança para o Brasil, porque o álcool é nosso e não seria a nossa 
moeda que estaria indo para o estrangeiro. Mas, realinhar o combustível de 
uma forma tal que o álcool chegue ao preço da gasolina, não me parece uma 
medida recomendável. 

No meu modo de entender, uma mentira alegre às vezes é melhor do que 
uma verdade triste. O que o Dr. FláviO Pécora disse é uma verdade triste para 
nós, porque poderíamos, cOmo direi mais adiante no meu discurso, receber 
esses aumentos, que na certa virão, em doses homeopáticas, digamos assim, 
porque o povo iria, se preparando pafa uma reação, procurand~ melhoria de 
vencimentos, outros gaúchos para melhorar a sua renda. Mas o aumento 
abrupto no reaiinhamento do diesel, dã: gasolina_ e do álcool a preços iguais, 
crTar-se-á Uma situação muito difícil para o povo brasileiro. 

O Sr. Lenoir Vargas (PDS - SC) - Permite V. Ex" um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE) - Pois não. 

O Sr. Lenoir Vargas (PDS- SC)"C.:.. Acho que estâ havendo um pequeno 
desajuste. O que entendi da entrevista do SeCietário Pécora é que haveria um 
crescente aumento do óleo combustível e do óleo diesel e em virtude disto é 
que se processaria uma aproximação nos preços do _ãlcool, mas não um au
mento da gasÕlinã. -Ó posicionamento do Secretário, ao que me pareceu, li as~ 
sim rapidamente, é com referência ao óleo diesel e ao óleo combustíveL Evi
dentemente, ele diz que, se crescer o preço do- óleo-dieSel e do óleo combustí
vel, eles estarão mais próximos do preço do álcool, mas não q~er dizer que o 
preço entre a gasõifrla e álcool venh~ a diminufr na diferença que existe atual
mente. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Vou ler para V. Ex• ouvir,justa
mente o ponto em relação ao diesel e ao álcooL Diz o Correio Braziliense: 

O preço do óleo diesel, ao lorlgo deste ano, sofrerá elevações 
reais, isto é, os aumentos doravante concedidos serão sempre supe
rim·es à inflação. Com menos intensidade, também o gás de cozinha 
(o OLP- Gás Liquefeito de Petróleo) sofrerá neste ano aumentos 
reais de preço. 

Essas informações foram transmitidas ontem pelo miTI.istro in
terino dO Plarieja-mento, José Flávio Pécora, a mais de 500 presiden
tes e direfores de entidades de transporte rodoviário de carga do 
País, reunidos no 269 encontro do Conselho Nacional de Estudos e 
Tarifas, em São Pau[C!· Ao falar sobre a política de preços a ser se- -
guida para o óleo diesel, Pécora explicou que "aceita-se, assim, a 
realidade inexorável do transporte coletivo e de cargas mais caro e 
prepara-se o País para conviver com esta nova restrição". 

"O impacto do preço infernacional do petróleo sobre o óleo 
diesel não foi integralmente repassado em 1980. Apesar de estar aci~ 
ma da inflação, adiou-se um realinha_p1ento deste preço para uma é
poca em que a demanda não estivesse tão aquecida como em 1980, 
dada a facilidade com que suas elevações seriam transferidas para os 
preços dos bens transportados"- disse o ministro interino do Plane
jamento, assinalando que o ano de 1981 começou com uma substan
cial elevação do preço do diesel - 30 por cento -, iniciando-se o 
-processo de alteração de preço relativo do produto. 

Sem, em- momento algum do seu pronunciamento, ter revelado 
o percentual de aumento de preços que o Gov~rno prevê para o óleo 
dtesel, -o gás de cozinha e para os serviços de transportes coletivo 
(tarifas de ônibus, trens), José Flávio Pécora ressaltou que o Gover~ 
no espera dos empresários do setor de transporte de carga, que, no 
curto prazo, esse setor de atívidade responda "com ganhos de pro
dutividade, aumentando o fator de carga de suas frotas, agilizando 
o fluxo de informações sobre origens e destinos de carga, aplicando 
transportes ferroviário, além de implementar uma sofisticação 
rriaíor no padrão gerencíal de suas empresas". · 

Pécora explicou qual vai Ser a política de pÍ'eços dOs derivados, 
para este ·ano: ·~gasolina- manutenção do preço relativo atual, os 
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próximos aumeritos apenas acompanharão a inflação; óleo com
bustível - continuação das eleVações reais, mas a ritmo mais lento 
do que o observado em 1980; -gás liquefeito de petróleo - acele
ração das elevações reais, mas sem a rapidez prevista para o óleo 
diesel". 

COm relação ao preço do ãlcool, Pécora revelou que, .. com o 
tempo", ele será alinhado ao da gasolina. 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- V. E••=e permite um aparte? 

O SR~ALM!R PINTO (PDS- CE)- Pois não. 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- Senador Almir Pinto, as declarações do 
Dr. Pécora, SeCretário~Gei'al da Secretaria do Planejamento, SEPLAN, estão 
dentro da linha do pensamento do Governo, de combate à inflação. O sim
ples aumento do preço do óleo diesel é um forte fator de inflação. Acontece 
que esse preço está hoje muito aquém- do- ctisto do óleo. Se o Governo au
mentar o preço do diesel apenas proporcionalmente à inflação, evidentemen
te, não estará atingindo nossa falha. A política do Governo é hoje a de retirar 
o subsídio dos preços, que é mais eficaz contra a deterioração inflacionária. O 
que o Governo desejã. é, portanto -a realidade dos preços. 

O SR. ALM!R PINTO (PDS- CE)--' Mas o Governo não deseja fazer 
isso_ abruptamente. A imprensa toda recebeu a notícia dada pelo Dr. Pécora. 
Com espanto. O_Governo,jugo,-deverá ainda subsidiar um pouco o óleo die
sel, principalmente porque ele é utilizado nas indústrias, noS tranportes, e, au
mentando o seu preço, dentro das perspectivas a que V. Ex" se refere, nós va
mos ter um encarecimento de tudo ... 

O Sr. Alexandre Costa (MA) - (Com assentimento do orador.) Mas 
nobre Senador, o Líder José Lins parece que não conclUiu bem o aparte, pois 
V. Ex• o interrompeu. Ele falou sobre o diesel, que é um problema que todos 
jã conhecemos, mas quando chegou no álcool ele parou. Gostaria qUe ele 
continuasse, para que eu pudesse ouvir -ã sua explfc"açao. 

O Sr. José Uns (PDS -CE) -~Não creio que"haja alguma intenção do 
Governo federal de igualar o preço do álcool ao da gasolina ... 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Há uma declaração do próprio 
MinistrO de que não é intenção do Governo quando nada é o que se sente. 

O Sr. José Uns (PDS- CE) ... E istO tem sido sistematicamente reitera
do pelas autoridades. O preço do álcool se manterá, no máximo, em torno de 
65% do preço da gasolina. Este é um dos fatos, O segundo fato é que o Gover
no está subsidiando oS produtos de- Petróleo. Isso obriga a emitir para poder 
cobfir os subsídios. Ora, a emissão é altamente fuflacionária ... 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Mas, nobre Senador José Lins, 
com o tempo também, vão surgindo as pérfurações, o petróleo, irá formando 
e a produção do álcool, e consisto as próprias emissões irão diminuindo, por
que o Governo- e afesfoli caril o pensamento de V. Ex•- não quer trazer 
sofrimentos maiores ao povo tão abruptamente. Mas como disse aqui o Se
cretário Interino do Planejamento dá a entender que isto está para vir, tanto é 
assim que, se V~ Ex• me permitir, eu lerei o trecho ... 

O Sr. Alexandre Costa (MA)- Se bem compreendi, V. Ex" diz que vai 
ser nivelado ao preço da gasolina, o preço do álcool. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Vai ser igual. Diz aqui o Or. Pé
cora: 

"Com relação ao preço do álcool, Pécora revelou que, "com o 
tempo", ele será alinhado ao da gasolina ... Até o presente, o preço 
do álcool vem-se mantendo bem baixo ao da gasolina (cerca de 50%, 
atualmente. ") 

E mais à frente, há uma declaração do Ministro, onde S. Ex• diz que, em 
absoluto, a manutenção do preço do ãlcool será com uma diferença de 65%. 
Acredito que o Governo não tenha, na verdaae, essa-intenção de trazer mais 
dificuldades ao povo brasileiro. Mas, pelo entendimento que todos percebe
ram da entrevista, do Dr. Pécora, marchamos para um realiÍlhamento que 
não serâ justo! -

O Sr. Alexandre Costa (MA)- Só qUem não sabe da verdade mesmo é a 
populaçãç_. ____ _ 

O SR. ALM!R PINTO (PDS- CE)- Agora V. Ex• vê que tanto é esse 
o entendimento que a coisa não deve ser tão remota porque o Correio Bra_zi
liense vem dizendo: 

"O Governo está anunciando mais ênfase em sua política de 
preço realista para todo derivado de petróleo com a preocupação de 
evitar subsídios e também inibir o consumo." 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- Permite-rrie V. Ex• um aparte? (Assenti
mento do orador.) É exatamente esse o ponto fundamental da pOlítica do Go-

verno: é a retirada dos subsídios para poder combater a inflação. Quando o 
Dr. P~or~ diz que o preço do álcool poderá tender para o preço da gasolina, 
isto não significa que a medida seria adotada sem maior racionalidade. De fu
turo, os combustíveis tenderão, naturalmente, a ser vendidos de acordo com _a 

sua eficiência. Alêm do mais, quanto ao diesel, é claro que o Governo não __ vai 
tirar, de uma vez, o s~bsídio total. Irá, é claro, tirando aos poucos, como bem 
deseja V. Ex•, com toda a razão. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Eú acredito que o realinhamen
to do preço dO álcool... Nós já temos uma produção que, dizem, é razoável c 
o que estamos necessitando é jUstamente de uma oríentação, uma maneira de 
comO- utilizar este álcool, que, parece, não está sendo bem utilizado. Quer di
zer, se- nós não vamos ter álcool suticiente para o nosso abastecimento, não 
há sentido em querer realinhar o preço -deste combustível ao da gasolina. 

O Sr. Alexandre Casto (PDS - MA) - Exato. 
O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Se o produto é nosso, não esta· 

mos gastando divisa com ele, não estamos importando; a cana é nossa, como 
o são_ a mandioca, o etanol, o metanol. Por que então irmos gravar o preço de 
um combustível que é obtido dentro da própria Nação e igualar seu preço 
com aquele que é trazido de fora? 

Uma vez que aumentemos o volume de produção de álcool, e da pro
dução do carvão mineral, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, é natural 
que irC:mos também diminuindo a importação do óleo bruto vindo do exte
rior. 

COmo diz aqui" a impf6nsa- vou ler inclusive o pensam_~ntp do jornalis
ta que diz: 

"Desse modo, de acordo com o anúncio do Ministro Interino 
da Secretaria do PlarieJamento José Flávio Pécora, os preços do 
óleo diesel e gás de cozinha deverão subir acima do fridice inflacio
nário, e os_out~o~ deriva~os do petróleo, como a gasolina, acompa-
nharão õ índice inflacioft_á_río. O Governo tem suas razões; a política 
económica está exigindo sacrifícios e impondo penalidades a toda a 
sociedade. 

O País precisa se ajustar à crise, mas há necessidade de alguma 
meditação em eventoS de significação tanto social quanto política. 
Isso porque, em cima da prioridade econômica deve ser superposta 
a prioridade social. Ambos os vetares dev~m convergir para uma 
ampla garantia de execução-do projeto político governamental. Não 
que se rejeite, ou haja rec_usa em cumprir esse ajustamento~. isso não~ 
O que se pretende é chamar a atenção para oportunidade e o r!gor 
do cronograma anunciado. Talvez deva se incluir então uma espécie 
de alerta para o fato de que a necessidade. de corrigir .a economia, 
compreende também a oportunidade para exercitar e~sa correção. 

O Governo não pode esquecer que a economia brasileira está 
em grande parte montada sobre o óleo diesel. Aí estão os transpor
tes das cargas pesadas, o escoam~_pto_ e a secagem das safras, como 
exen1Plos. besse modo, o mais conveniente seria que a correção se 
desse por etapas, evitando os traumas maiores numa economia já 
bem sacrificada ao ónus de uma inflação que supera os 120% ao 
ano. E não custa também lembrar as dificuldades possíveis em se en

- frentar uma eleiçãO direta no próximo ano, com gasolina furando o 
teto dos cem cruzdros o litro. 

O Sr. Lenoir Vargas (PDS - SC) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALM!R PINTO (PDS- CE)- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Lenoir Vargã.i"(PDS- SC)- Agora que V. Exf.leu as declarações 
do Secretário Pécora, elas, evidentemente, permitem uma interpretação que 
me parece a mais adequada. É que se S. Ex" está falando, a longo prazo, está 
falando na realidade do preço do óleo combustível, do óleo diesel, gasolina 
etc. S. Ext também está falando a longo prazo, na contingência de que venha 
chegar à realidade o preço do álcool. É uma tese de se retirar o subsídio, de se 
chegar à realidade do preço do álcool, do preço da gasolina, do óleo diesel. ~ 
uma tese a longo prazo. Não é um fato que vai acontecer imediatamente, por
quanto, o Programa do Ãlcool ainda é inteiramente subsidiado. 

O SR. i\LM!R FINTO (PDS =CE} ~-Dou apoio total a V. Ex.', fias 
da maneira como foi colocado o problema, com um povo brasileiro, sofrido 
pela inflação, diante de uma situação de incompreensível realinhamento, fica 
pSicologicamente mal preparado. É preciso que seja bem esclarecido. 

Está certo que a política do Governo serã a de eliminar os subsídios, mas 
isso irá demandar tempo e, demandando tempo, iremos crescendo na pro
dução de álcool, e em experiência também, como diz V, Ex• 

Apenas procurei trazer para o Senado esses comentários por uma ques
tão mais de natureza psicológica sobre o povo brasileiro, O"e não suporta 
mais tantos aumentos. 
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Certamente o Presidente da República estâ certo nisso. Ele quer procu
rar da melhor maneira minimizar os dispêndios, principalrilentC da classe mê'
dia e mêdia baixa. E não poderia concordar num realinhamento abrupto que 
viria trazer dificuldades à população. 

Muito obrigado. (Muito bem/ Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Alardeando, com inusitado destaque, a consignação de novos recursos 
federais para aplic3ção no Nordeste, o Governo Céilffãl vem-se emp-enhando 
no sentido de projetar, sobretudo ali, uma imagem de eficiência e magnanimi
dade, que objetiva reduzir o inconformismo de milhões de brasileiros diante 
das injustiças e d:storções ~~~lufad-as. '·::>longo do tempo, em nosso processo 
desenvolvimenti: ta, sempre em lh •. ;,.- - ·sTavüf dai:fuela extensa faixa terri
torial do País. 

Acossados r !la adversidade c!imá :ca - eira a estiagenl prolorigãda, ora 
quedas pluviomt tricas excessivas - os nordestinos permanecem na depen
dência do amparo da União, uma vez que os EStados e municípios do Polígo
no nãu dispõein de- recursos para fazer face-às sucessivas intempéries que atin
gem, implacavelmente, a sua _estrutura sócio-econômica--: 

As programações govef!1amentais, postas em--P'fática durante as repeti
das crises que atormentam a referida área, sofrem; no ensejo de sua execução, 
embargos inexplicáveis, patrócfnados peTa tecnoburocracia, em que pesem o 
esforço e a vigilância das nossas lideranças políticas, enlpi-esaiiaís e comuni
tãrias. 

Consientizadas da necessidade de promoverem uma vigorosa tomada de 
posição em defesa de seus legítimos interesses, as correntes de pensamento 
d~s 9 Unidades Federativas ali sediadas passaram a se debruçar, mais detida
mente, sobre os dados proclamados pelos órgãos competentes, analisando-os 
em minúcias, pafa inipedir que os orçamentos experimentem as tradicionais 
restrições. impostas--pelos drásticos planos de economia. 

Além disso, relacionam-se deliberações injustíficáveis e contraditórias, 
indicadoras de que o Executivo assume comportamento de flagrante insensi
bilidade, quando, por exemplo, concorda com a diminuição, em valores_ no
minais, das dotações 3Iocadas ao DNOCS ou situa, em percentuais propor
cionalmente insignificantes, as aplicações a cirgo do Banco do NOrdeste. 

Todas estas constatações, agora superficialmente afloradas, integram 
atualizado estudo do Centro Industrial dO ceará, do qual dei conhecimento à 
Nação, através da tríbuna do Senado, utilizãrido quadros comparativos irre
futáveis, que OhtíViffirri repercussão negativajünto, éspetialmente, a expressi
vos segmentos da opinião pública do meu --Estado. 

No que tange ao DNOCS, é iridispensãverapreciar-se o levantamento de 
suas disponibilidades orçamentáriaS, gradual e revoltantemente diminuídas, 
numa subestimação _criminosa de seus inlportantes_ encargos iristitucionais: 

Eis o levantamento: 

Ano Valor corrente Valor corrigido Valor acumulado 
1980 

1960 3.127.559.434,00 2.509.776.059,30 56.288.696.462.20 
61 • 4.200.000.000.00 2.459.256.660,00 58.747.953.122.20 
62 • 4.700.000.000.00 1.814.739.090.00 60.562.692.212.20 
63 • 6.200.000.000.00 1.365.116.000,00- 61.927.808.212,20 
64 7.595.618.736.00 877.918.323,90 62.805.726.536.10 
65 57.515.118.000.00 4.238.662.893.70 67.044.389.429,80 
66 76.390.006.000,00 4.082.548.965,00 71.126.938.394.80 
67 81.348.957,15 3.386-113.039,30 74.513.25 L4J4, 1 O 
68 95.353.006.00 3.195.632.037,20 77.708.883.471.30 
69 99.002.122,00 2.747.724.694.40 80.456.608.165,70 

1970 131.077.027,20 3.036.700.812,30 83.493.308.978.00 
71 213.449.333,60 4.105.84 7.346,30 87.599.156.324,30 
72 245.882.241,20 4.043.909.279.90 91.643.065.604,20 
73 303.409.041,50. 4.334.713.953.20 95.977.779.557,40 
74 401.567.319,10 4.457.718.495,90 100.435.498.053.30 
75 767.670.831' lO 6.671.827.193,10 107.107.325.246,40 
76 1.357.165.001,00 8.349.007.653.20 t15.456.332.899,60 
77 1.550.556.555,50 6.684.449.310,80 122.140.782.210,40 
7.8 2.084.950.417,20 6.480.234.391,70 128.621.016.602.10 
79 2.922.443.339.00 5.911.093.590,10 134.532.110.192.20 

1980 • 5.840.000.000.00 s.84o:ooo~ooo,oo 140.372.110.192.20 
81 •• 5.800.000.000.00 2.940.000.000,00 143.312.110.192.20 

• Valores estimados 
** Consignação orçamentária 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Com muito prazer. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- V. Ex' mais uma vez vota ao seu tema 
p-i-edileto, que é o tema de todo nordestino e digo mais, é mais do que um te
ma, ê- obrigação de ioâo f!Ordestlno. Agora que a crise nacíonal é indiscutlvel, 
agora que o própiro Governo reconhece que não adianta tapar o so_l com pe
ndia e o próprio Ministro do Trabalho ont6mjá reconhecia o que anteontem 
não reconhecia, isto é, o desemprego coroando o fulcro da n1aior crise da nos
sa História desde as caravelas de Cabral, é extremamente importante a pala
vra de V. Ex' nesta hora falando sobre o Nordeste, demonstrando que é o 
Governo o culpado pelo aumento da miséria, do desespero, do empobreci
mento da nossa região! Porque sabe V. Ex' que mais do que a diminuição 
dessas verbas é a mal aplicação delas envolvidas na tecnocracia. Eu tenho o 
exemplo na pele, Ex• Sou de uma região, especificamente" de uma cidade nas 
margens do rio São Francisco, no meu Estado, onde a CODEV ASF já gastou 
uma fábula para conseguir o impossível: diminui, corri a irrigação mal feita, a 
safra anterior de arroz que era muito maior sem a irrigaçãO. Estou até faze"il
do um levantamento dos gastos que irão demonstrar que talvez o dinheiro já 
colocado naquela região, e mal coloCado pelos tecnocratas, daria para cons
truir uma nova cidade- quem sabe a- do tamanho de Brasília. Não há por 
onde, nobre Senador, descolorir as tintas. O culpado é o GOverno porque ele 
é o responsável de resolver problemas, ele é quem executa, é o -Executivo. E 
ele não é culpado somente agora; é culpado perante a História e, principal
mente, será culpado por tudo de pior que acontecer àquela região, portanto, 
ao resto do País. Meus parabéns maiS uma Vez pela ênfase e pela sinceridade 
cOm que V. Ex' discorre; em seu discurso, sObre o Nordeste que atinge, parti
cularmente, a todos os representantes daquela região. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Muito grato a V. Ex•, 
nobre Senador Gilvan Rocha, por sua brilhante intervenção e, conseqUente
mente, põr sua solidariedade emprestada a estas considerações· que agora ex
pendemos em torno da realidade nordestina e, mais precisa~ente, sobre a 
aplicação dos recursos federais; naquela faixa do Território brasileiro. 

Continuo, sr-. Presidente: . 
Sobre a SUDENE, já se enfatizou o gradativo minguam.ento dos incenti

vos a seu cargo, restando, dos 100% em 1962, apenas 18,8 nos dias atuaisl 
Sr. Presidente: , · 
Os IOO bilhões de cruzeiros, com cuja aplicação se comprometeu o Presi

dente João Figueiredo, ao comparecer à última reunião do Conselho Delibe
rativo da SUDENE, transformaram-se, praticamente, em apenas 49 bilhões, 
uma vez que os 51 restantes destinam-se ao .. perdão das dívidas" contraídas 
pelos agricultores e pecuaristas da região, em operações de crédito efetu'adas 
no âmbito dos bancos oficiais. 

Foi essa a conclusão básica a que chegou a Federação das Indústrias -do 
Cearã, por intCrrilédio de seu SC:tor de Economia e Estatística -SECONE
,ao estudar, percucientemente, as recentes medidas torf!adas públicas no dia 
3 de abril, com a chancela do própriÕ Chefe da Nação. 

Ressalta textualmente o importante Documento: 
HNotas 
1) Dos CrS 100,0 bilhões anunciados na última rf!:união do 

Conselho Deliberativo da SUDENE, 51% são na realidade recursos 
já anteriormente tran-sferi_dos para a Região sob-a forma de crédito 
rural, sendo que parte destes (estimada em 13,0 bilhões permanece
rão retidOs na Região (anistia dos córnpromissos dos pequenos e mi
niprodutores rurais) enquanto a outra parte (cerca de 38,0_ bilhões) 
foi apenas prorrogada (compromissos firianceirós dos demais pro
dutores rurais) a data de sua devolução à União. De forma que esses 
recursos não se constituem, evidentemente, em novas transferências 
para o Nordeste". 

Ê o que diz o documento, agora tornado público pela Federação das In-
dústrias do Ceará. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB- AL)- Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permlie V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Concedo o aparte ao 
nobre Senador TeOtônio Vilela. Em seguida, voltarei a V. Ex•. 

O Sr. Teotónio Vi/elo (PMDB- AL)- Nobre Senador Mauro Benevi
des, queria, em primeiro lugar, fazer um aditivo ao aparte do nobre Senador 
Gilvan Rocha. A CODEVASF não somente conseguiu o milagre de diminuir 
a produção de arroZ do lado sergipano, mas também do lado alagoano. 
Aquela região, Alagoas e Sergipe, produzia um milhão, um milhão e duzen
tos, até um milhão e trezentos mil saco·s de_arroz, hoje a produção está reduzi
da a duzentos e poucos mil sacos de arroz, depois de um trabalho vultoso da 
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CODEVASF, segundo as notas gove;namentais. Ora, por. af Se veiifica., Úo 
tratamento dado pela CODEVASF ao Baixo São Francisco, no tratamento 
dado à seca, no tratamento dado à enchente, nQ tratamento dado aOs· gover
nos estaduais, que há um propóSitO,-- o--propóSito de destruir o ·Nordêste, 
Aliâs, este prOpósito nunca deixou de ser expresso nas atitudes do Si'. Delfini 
Netto. E é de causar profunda constern~cão a todo nordestino quando se 
ouve alguém daquela Região botãr rillfu altar o Sr. Delftm Netto, cujas en
xúndias não cabem em altar nenhum, porque ele é, na verdade, segundo está 
comproVado, honestamente comprovado, o devastador daquela Região, o 
homem que desmantelou o Banco do Nordeste, que desmantelou a SUDE
NE, que agora corta 56%_do orçamento da CHESF, para desmantelar, por
tanto, a Companhia Hidrelétrica São Francisco, que -desmantela tudo que 
chega às suas mãos com relação aos objetivos nordestinos. Foi o homçm que 
propôs a transposição dos trinta e tantos mílhões de brasileiros para a Ama
zônia e que declarou que botar dinheiro nacjuela terra era jogar dinheiro fora. 
O extremo a que já chegoU o Sr. Delf1m Netto em relação as seus comentários 
em torno do Nordeste e do nordestino já é qualquer coisa que ning"uém na 
nossa Região aceita. Tanto que certa vez" aconselhei ao Sr. Delfim Netto que, 
quando tivesse que transitar pela região -nordestina, fosse muitíssimo bem 
protegido, não porque nós queiramos jOgá-lo às piranhas do rio São Francis
co, é porque os seus pecados são tantos, os seus crimes contra o Nordeste são 
tantos, que um pedaço de céu velho pode cair sobre a sua cabeça. De maneira 
que, nobre Sénador, quando nesta tarde V. Ex• traz um relato sobre os fama;. 
sos 100 bilhões, enxergo aí mais uma mentira colorida do Governo para o 
Nordeste. E é uma pena que ainda se usem os salões da SUDENE para esses 
festivais mentirosoS, é uma pena que lá ainda compareçam representantes de 
nossos Estados para ajudarem a continuação de uma novela tão triste e tão 
melancólica._ V. EX• acaba de relatar, aqui nc1'Senado, a conclusão a que to
dos nós em nossos Estados já chegamos. Todos aqueles que são responsâveis, 
pela política ·e pela economia de cada Estado nordestino já têm, na verdade, 
os estudos sobre esses 100 bilhões e o -ddiculo a que nós ficamos expostos em 
rl"'laçi'io ao Centro-Sul, que, na verd~Lcle, estâ.absolutame":O.te-certO de que esta~ 
mos recebendo bilhões e bilhões e, neCeSsat1amente, jogando fora, estamos, 
portanto, roubando a Nação. Congr-àtulo-me com o discurso de V. Ex• e es
pero que V. Ex• tenha a tranqüilidade para chegar até ao fim, antes que os de
fensores incorrigíveis do Governo -a troperema consciência sadia dos nordesti
nos que é V. Ex*. 

C SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Expresso a V. Ex•, 
nobre Senador, os meus agradecimento.s -por este seu aparte qu~ consubstan
cia um libelo dos mais contundentes e incisivos contra o Governo e, de forma 
particular, contra a-quele que é rc,...-""'~ado corno o Mmistro todo-poderoso, o 
Secretário do Planejamento, Sr. DeifirTI NCfto. E veja V. Ex• a insuspeiÇão 
dessa fonte de que me socorri para lastrear este discurso, a Federação das In
dústrias do Ceará, entidade de notavel projeção e de grande conceito que, 
através de seu Setor de Economia e Estatfstica, fez com que seus técnicos se 
debruçassem sobre o montante das quantias enviadas para o Nordeste e cbe
JH.ss.em a esta conclusão, que é verdadeiramente irrespondível. Muito grato a 
V. Ex•, nubre Senador Teotônio Vilela. 

O Sr. Gil\'an Rocha (PP- SE)- Se me permite, nobreSenador(assenti
me-nto do orador) há mais sobre o Ministro-Chefe da SEPLAN: é que está ha
vendo uma perigosa e inusitada unanirr:iidade neste País. Nenhum economis
ta, dos que co-nhecemos, dos que lemos, dos que vemos na televisão, se dispõe 
a substituir o Ministro Delfim. Ele construiU o ·seU infei'no de tal maneira, que 
hoje ele é, realmente, o único insubstituível neste País. Afinal de contas, subs-
tituír Lúcifer é muito difícil. - · 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE)- Muito grato a V. Ex•, 
nobre Senador Gilvan Rocha, por mais esta sua oportuna intervenção no 
nosso discurso da tarde de hoje. 

O Sr. José _Lins (PDS - CE) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Ouço o aparte do 
nobre Senador José Uns. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Mauro Benevides, fala 
talvez, agora, o defensor impenitente a que se referiu o SenadOr Teotônio Vi
lela, mas para um esclarecimento. Não me furto porém de contestar a lingua
gem do .. festiVal de mentiras", aqui utilizada fruto, esta assim, da detratação 
impenitente, empedernida e demagógica que tanto se serve â causa do Nor
deste. V. Ex.' há de convir que qualquer pessoa de bom senso que passe os 
olhos nos atos que for2m assinados pelo Presidente da República, no Recife, 
hâ de verificar que uni volume substancial de recursos foi transferido para a 
Região. Nós ~s nordestinos devemos ,defender a nossa região devemos nos 
unir para levar o máx-inio de benefícios hâ anos reclamados. Mas, cento e tan-

tos bilhões de cruzeirOs são um bilhão e meio de: dólares. Se V. Ex• atentar 
'para- as parecias liberadas e respectivas destinações, V. Ex• irâ verificar o se
guinte: treze bilhões se referem à liquidação de dívidas dos pequenos produ
tores. Este_ dinheiro .tería qu~ Sair da Região, teria que sair do bolso dos pe-

. quenos pródutores, o Governo dispenSou, não sairá, é dinheiro real que fica
rã na Região~ dez bilhões se destinam a casas populares das COAB, adicio
nais aos programas jã aprovados anteriormente; dez bilhões da Caixa Econô
mica Federal, também a investimentos no setor de habitação; dez bilhões são 
dirigidos ao PROCAR, ou seja, a casas rurais, um programa novo, errado 
para ser iniciado, neste ano, no N ardeste; nove bilhões e cem milhões de cru
zeiros para o DNOCS, três bilhões a CODEV ASF; um bilhão para o Projeto 
Sertanejo; cinco bilhões para recursos hídricos; e doís bilhões para eletrifi
cação rural. São, ao todo, cerca d_e 65 bilhões de cruzeiros em dinheiro vivo, -
além de mais 38 bilhões de prorrogações de dividas. Isto soma nobre Sena
dor, 1,5 bilhão de dólares. Não é tudo de que precisamos. Mas, não se justifi
ca que, por fsso; nós nordestinos venhamos aqui simplesmente atacar o Go
verno. Isso não nos parece justo, nobre Senador; e não me parece justo, 
sobretudo, chamar-se ao Governo de mentiroso, ou simplesmente desconhe
cer o apoio que· o Ministro Delfim Netto, vem ultimamente dando ao Nor
deste. Se esses recursos não nos se"rvein, então jã não poderia dizer o que nos 
serviria. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Nobre Senador José 
Lins, V. Ex' sabe que nessa discriminação aludida em seu aparte, as quantias 
nela constantes foram examinadas, detidamente, por entidades empresariais, 
por lideranças políticas e até mesmo por grupos comunitãrios que se obri
gam, agora, a acompanhar de perto tudo aquilo que se processe em relação a 
nossa região, em razão sobretudo do anúncio ruidoso do envio de recursos 
governamentais para aquela área do nosso território. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Um bilhão e meio de dólares, nobre Se
nador, é realmente _muito dinheiro. 

O SR. MAURO BENEV!DES (PMDB- CE)- E nesse estudo da Fe
deração das Indústrias do Estado do Ceará-:- e V. Ex'" não vai perfnitir que se 
suscite aqui, qualquer dúvid_a qu-anto-ª_idoneidade da instituição e da compe
tência dos seuS téCnicoS.:...._ eS:tf-alegadO que-é verdadeiramente írrespoi1dível, 
pOis os recursos novoS para o-Nordeste -são, na realidade, 49 bilhões. · 

E a própria manchete do jo-rnal que, com a sensibilidade do seu secre
tário ou do seu editor, e se baseando nos dados da Federação das Indústrias 
-que não são outros senão aqueles levados para a SUDENE- chega a esta 
constatação de que_ na realidade são 49 bilhões os novos recursos para o Nor
deste. 

E V. Ex' por outro lado, não pode, de maneira nenhuma- e aqui tomo 
a defesa dos que me apartearam, os nobres Senadores Teotónio Vilela e Gil
van Rocha- contra eles investir como o fez, uma ·vez que as colocações por 
eles assumidas, não tiveram outro objetivo senão o de mostrar o tratamento 
injusto a que tem sido submetida a nossa região~ Portanto, em nome desses 
dois companheiros de Casa, eu repilo essa insinuação de V. Ext-, porque ho
mens ~o porte e da dignidade de Teotónio Vilela e de Gilvan RoCha jamais 
adotariam compOrtamento demagógico, diante do Plenário d-ã. mais alta Casa 
Legislativa do País. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BENEV!DES (PMDB- CE) - Portanto, V. Ex• vai 
me permitir esse reparo na su_a intervenção, resguardando, assim, a posição 
que assumiram, quando interferiram no meu discurso, desta tarde. 

so ... 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB - AL) - Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Não fui eu que usei a palavra mentire-

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Logo mais devolverei 
a palavra a V. Ex•, Senador José Lins. 

Concedo o aparte ao Senador Teotônío Vilela. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB- AL)- Nobre Senador, quando eu dis
se que houve um festival de mentiras, V. Ex•-está comprovando: se se diz uma 
coisa e se faz outra, isso- e mentira. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Estou dando os números ... 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB- AL)- Infelizmente, admitia-se, àquele 
tempo, que V. Ex• era um irigênuo, mas vê-se que não. 

O Sr. José Lins (PDS -~CE)- lngênuo é V. Ex• hoje. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB- AL)- V. Ex• estâ aqui achando que é 
demagogia anunciar as mentiras do Governo, e eu repilo as palavras de V. 
Ex• chamando de demagógica uma afirmação clara e eu não aceito, não acei-
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to a sua forma de debruçar-se em cima de um assunto veraz,julgâ-lo demagó
gico. Fique V. Ex• com o seu devotamento ao Governo no altar do seu espíri
to, não no meu. 

O Sr. José Uns (PDS-- CE)- Tenho devotamento à verdade, e não à 
demagogia e à mentira. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB- AL)- A verdade está aqui no papel, 
dita pelo nobre Senador Mauro Benevides. Não ê das suas palavras, de ma
neira alguma. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~Nobre Senador, peço a V. Ex• 
que seja dado o aparte ao orador que está na tribuna, e não permita discussão 
paralela, porque fere o Regimento. Agradeço_ a V._ Ex• 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Restabeleço o aparte 
a V. Ex_f., nobre Senador. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB - AL) -_Na verdade, quem está com o 
aparte sou eu. Muito obrígado a V. Ex• Por outro lado, nobre Senador Mau
ro Benevides, o bilhão aqui citado não é urna transferência- é necessáríO, in
clusive, que se leve em consideração o valor das palavras- mas ê urna parte 
da devolução que o Poder Central deve ao Nordeste. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) --v. Ex• agora reconhece que houve a 
transferência. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB - AL)- Eu quero que a minha palavra 
seja assegurada, nobre Presidente. 

O SR. PRESJDENTE (Passos Pôrto)- Está assegurada a V. Ex• e ao 
nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB- AL) -Se s_e tratasse de um nordestino 
eu aceitaria ... 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) --Continua V. Ex•, 
nobre Senador. 

O Sr. Teotónio Vilela (PIVfDB - AL)- Não se trata, portanto; de uma 
transferênCia- i1ãõ-fõi tiraOo-de ninguém. Que o dinheiro vã, nin-guém estâ 
negando, mas nós não nos conformamos com ·a- forma de se dizer que foram 
bilhões para o Nordeste, sem haver a devida explicaÇão, e sem ao menos se es
perar que algum dia eles chegarão. Daquela tribuna, eujâ ouvi inuitas vezes o 
então Senador Virgílio Távora fazer transferências de bilhões de dinhei~o da
qui para o Nordeste, quando respondia pela mesma liderança económica. E 
esse dinheiro nunca chegou. Ele próprio 1 depois, reconhecia: "Estamos acos
tumados a isso". Mas, ainda que esse bilhão fosse, é o prOduto do suor do 
nordestino. Eu nào tenho que me curvar diante de ninguém, quebrar a minha 
es1,inha para agradecer a sua majestade o fato de ter reconhecido _p,suor do 
mt.!u trabalho. Não. O nordestino é um homem de cabeça erguida. O que nós 
estamos reclamando é a devolução do nosso trabalho, e este tem que ser de-
volvido inteiriço. O-UtroS- cicoilteCimentOS"SU.rgirão dentro daquela região. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Muito grato a V. Ex•, 
nobre Senador Teotónio Vilela, por esta sua nova intervenção no nosso dis
curso, defendendo com ardor, com altaneria e com brilhantismo, os interesses 
da nossa necessitada região. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nobre Senador Mauro Benevi
des, peço a V. Ex• que não co"hceda mais apartes, pois V. Ex• só tem 2 minu-
tos para concluir o seu pronunciamento. -

O Sr. Giivan Rocha (PP- SE)- Serei breve, nobre Senador. Não rou
barei os 2 minutos de V. E.x~ 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE) -Sr. Presidente, con
tando _com a liberalidade de V. Ex•, concederei o aparte ao nobre Senador 
Gilvan Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Apenas;· para maior tranqüilidaCfe, di
zer que está justificadO o termo "empedernido", usado aqui nesta Casa. E, 
mais do que empedernido, aí siin é que ri51de a demagogia e a má fê, porque 
S. Ex• volta a citar númerOs_ como bom tecnocrata. Agora, eu pergunto, atra
vés do orador, a S. Ex•: não foi a SUDENE mesma que, quando comemorou 
o aniversário festivo, disse que o desnível Nordeste- Sudeste --Sul doBra
sil piorou? Os fndices do Nordeste melhoraram depois da SUDENE? Eu me 
recordo, Sr. Presíáefite e nobre Senador, q"ue:-11.3. pouco tempo fiz um discurso, 
nesta Casa, fazendo uma análise dos índices eConômicOS de um dos Estados 
mais ricos da Federação, que é o meu Estado, e citava documento do Gover
no onde se via claramente que a ónica coisa que prosperou em Sergipe foram 
as falências e os cheques sem fundos. Então, os nordestinos não aceitam os 
explicadores oficiaiS~ Os empedernidos, demagogos e homens de mâ-fé, que 
vêm defender o Governo sobre todas as coisas e que Vão cair no mesmo peca
do do Ministro do Planejamento; vão cair nO descrêdito, porque o Nordeste 

não vai acreditar nesses números forjados. Prefere acreditar na sua sensibili
dade, nos seus olhos e no s_eu estômago. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Muito grato a V. Ex•, 
nobre Senador Girvan"-ROcha, por mais esta crítica incisiva à política gover
namental Posta em prática em relação ao Nordeste. 

Concluo, Sr. Presidente. 
Comentando, em longo e bem fundamentado Editorial, no dia 8 do cor

rente, a necessidade de se oferecer tratamento diferenciado ao N ardeste, o 
jornal "Tribuna do Ceará", sobre a política de açudagem e as dotações a ela 
asseguradas, enf~t_iza contundentemente: 

"Mas acontece que o Nordeste realmente merece um tratamen
to diferenciado, embora diferenciado contra, em relação ao sul do 
País, como se pode observar pela simples transcrição desta notícia 
publicada ontem em jornal carioca: "Em entrevista ontem, depois 
da assinatura de convênios com o governo gaúcho, o Ministro An~ 
dreazza comentou ainda o problema da seca, tanto do Nordeste 
corno a que ·assola no momento o Sul, prejudicando a agricultura e a 
pecuária do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Reiterou sua dis
posição de que "não interessa se há chuva ou não, o que interessa é 
dar uma solução para a região. Nesse sentido, relatou as medidas 
iniciais tomadas, como os contratos assinados para a construção de 
dois mil açudes e 600 poços, até 1984. na região da campanha. no R. 
G. do Sul, através da SUDESUL, até o ano de 1984, cujas obrasse ini
ciam logo." 

, Andreazza prometeu dar o mesmo tratamento tanto para o 
Nordeste como para o Sul- embora, aduzirnos nós, a distância em 
nosso desfavor seja, no mol'n:ento, de várias léguas." 

E, apóS reportar-se à exístência de mais de mil projetas de açudes parti
culares aprovados pelos setores técnicos do DNOCS e con"gelados à falta de 
recursos, acentua o lúcido editorialista: 

"'Não se pode menosprezar a inteligência dos nordestinos com 
o fogo- de barragem de promessas que se descumprem e renovam 
por ocasião de revezes climáti6as eventuais, mas seiillhe oferecer ja~ 
mais à regíãO--o suporte estrUtUral para conviver com a ecologia ad
versa. Mitiga-se a fome do Nordeste, mas não se lhe oferecem as 
condições indicadas pai-a produzir alímentos e deixar de ser pedin~ 
te." 

Ainda sobre açudagern, não é demais mencionar que, entre os grandes 
açudes públicos incluídos para imediata construção com a cobertura dos re
cursos anunciados, nenhum se localiza no Ceará, conforme se infere da discri
minação seguinte: 

"Três contratos entre o DNOCS e firmas vencedoras de lici
tação para execução dos açudes púbHêos em municíPios dos Esta
dos de Pernambuco, Rio Grande do Norde e Paraíba, no valor de 
dois bilhões e 980 mil cruzeiros." 

Fiscalizaremos, de maneira atenta, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o 
cumprirnerito das programações anunciadas tão estrondosamente pelo Go
verno, na derradeira reunião da SUDENE. 

- Continuaremos a trazer para debate nesta Casa manifestações como a do 
Centro Industrial do Ceará, a da FACIC, a da Federação das Indústrias, a da 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura - enfim de todos quantos se 
posicionem em defesa de um melhor atendimento aos anseios dos nordest~
no.i. 

Pode ser que, em razão disso, ainda maís se cristalíze na consciência de 
37 milhões de brasileiros o dever de lutar,junto aos altos escalões da Repúbli
ca, pelo acolhimento das legítimas aspitações do Polígono das Secas. (Muito 
bem! Palmas. 1 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- No per!odo de prorrogação da 
Hora do Expediente, concedo a palavra ao nobre Senador Aderval Jurema 
por 15 mfniitos. 

O SR. ADERBAL JUREMA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REV!SÀO DO ORADOR. SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Há expediente que vai ser lido 
pelo sr. 19-Secretáric. 

E lido o seguinte 

Brasília, 13 de abril de 1981 
Senhor Presidente 
Na forma do disposto no artigo 86-do Regimento Interno do Senado Fe

deral, tenho a honra de submeter à Vossa Excelência o nome do senhor Sena-
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dor Aderbal Jurema, para integrar, em substituição ao senhor Senador Helvf
dio Nunes, a comissão de redação, na qualidade de titular. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, protestos de 
mi1;1ha elevada estima e consideração. - Nilo Coelho, Líder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Serã feita a substituição solici
tada. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estã finda a Hora do Expedien-
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para deliberação. Em conseqüência, todas as matérias da 
pauta de hoje não serão submetidas à consideração do Plenário, ficando sua 
apreciação adiada para a sessão de amanhã. 

São os seguintes os itens- cuja apreciação é adiada 

(Em-tegímC de urgência- art. 371, .. c", do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n970, de 1980, do SCnador Humberto Lucena, 
que dispõe sobre coligação partidária, e- dá outras providências, tendo pare
cer oral, da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e, no mérito, pela rejeição. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 303, de 1979-
DF, que institui a-cãxa de limpeza pública no Distrito Federal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 710 a 712 e 1.029 a 1.031, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça - JP pi'oi1Unciament6: pela constitucionali

dade e juridicidade; 2P pronunciamento: (reexame solicitado em plenário), fa
vorável, com emenda n9 3-CCJ, que apresenta; JP pronunciamento: (prestando 
esclarecimento solicitado pela Comissão do Distrito Federal); 

-do Distrito Federal- /P pronunciamento: favorável, nos termos das 
Emendas de n9s I e 2-DF, que apresenra, com voto Véneido, em separado, do 
Senador Itamar Franco; 

2P pronunciamento: favorável ao projeto e à emenda da Comissão de 
ConstituiÇão e Justiça: e 

-de FinOnças, favorável ao Projeto e às emendas da ComisSão-do Dis
trito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e José Ri
cha. 

3 

Votação, em turno único (apreCiação preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do ProjetO de Lei do Senado 
n9 305, de 1977- Complementar, do Senador Itamar Franco, que dá nova 
redação aos parágrafos 29, 39, 49 e 59, e acrescenta parágrafos (antigos e no
vos) à Lei n• 5.172, de25 de outubro de 1966 (Código Tributãrio Nacional), 
tendo 

PARECERES, sob n•s 222 e 1.233, de 1979, e 1.013, de 1980, da Comis-
são: 

-de ConstituiÇão e Justiça, I~> profluriciamento- pe1a inconstitucionali
dade, com voto vencido dos Senadores Trancredo Neves, Cunha Lima, Hugo 
Ramos e Amaral Furlan; 2P pronunciamento - (reexame solicitado em ple
nário), ratificando seu parecer anterior: e 

JP pronunciamento - (reexame solicitado em plenário), mantendo seus 
pareceres anteriores, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha 
Lima. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 172, de 1980 (apreR 
sentado pela Comissão de Economia como cOnclusão de seu Parecer n9 1.258, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Mato GrOsso do Sul a elevar 
em CR$ 1.785.620.157,75 (um bilhão setecentos e oitenta e cinco milhões, 
seiscentos e vinte-mil, cinqUenta e sete cruzeiros e setenta e cinco centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.259 e 1.260, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição-e "Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 

5 

Votação, em turno únicó; do Projeto de Resolução n• 177, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 1.273, 
de 1980), que autoriza 3. Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) a elevar em 
CR$315.464.652,36 (trezentos e quinze milhões, quatrocentos e sessenta e 

quatro mil, seiscentos e cinqUeiita e dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade: e 

- de Munici'pios, favorável. 

6 

Votação, em turno único;~ do Projeto de Resolução n• 178, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Ec_onorriia coino conclusão de seu Parecer n9 1.277, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a elevar 
em CR$29.983.645,00 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e três mil e 
seiscentos e quarenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.278 e 1.279, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
--de Munidpios, favorável. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 179, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'11.280, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a elevar 
em CR$ 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.281 e 1.282, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituCionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

.8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 180, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.283, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura MÚnicipal de Araripina (PE) a elevar em 
CR$ 2.600,000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.284 e'I.285, 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 n• 181, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.286, 
de 1980), que autoriza, a Prefeitura Municípal de Arês (RN) a elevar em CRS 
1.448,100,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e cem cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada tendo 

PARECERES, sob n•s 1.279 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios. favorável. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 182, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como cOnclusão de seu Parecer n9 1.289, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a ele
var em CR$23.600.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de_ sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES. sob n•s 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

11 

Votação, em turno único~ do Projeto de Resolução n9183, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.292, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos (GO) a elevar 
em CR$ 895.100,00 (oitocentos e noventa e cinco milc cem cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 
- d"e C(institUiçào e JuSiiça, pela constituCionalidade e juridicidade; e 

_ -de Municípios, favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 184, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.2-95, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré (GO) a elevar em 
CR$767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e setecentos cruzeiros) o monR 
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorável. 
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13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 189, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conCIUSãOde seu Parecer n'i' 1.310, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a elevar 
em CRS 2.909.300,00 (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos cruzei~ 
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça. pela constitucióriã.lidade e juridicidade; e 
~de MunicípioS, favorável. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 194, de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' I .325, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a elevar em 
CR$ 37.265.300,00 (trinfa e sete milhões; dlizeri-tos e sessenta e cinco mil e tre~ 
zentos cruzeiros) o montante de sua dívida corlsoiialida, tendo 

PARECERES, sob nos 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 
- de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e jurididdade; e 
- de Munidpios, faVorável. 

15 

Votação, em turno único, ·do Projeto de Resolução no 20l;de 1980 (apro-
ntado pela Comissão de FinaiiÇas como conclusão de seu Parecer n9 1.345, 

de 1980, com voto vencido, em separado, do Sen3dor Lázaro Barboza), que 
d.utoriza o Governo dO EStado de Goiâs a reaJizar operaçãO de empréstimo 
externo, no valor de USS 35,000,000.00 (frlnta ·e cinco mílhões de dólares 
norte~americanos) destinado a financiar pro"gramcis do_EStado, tendo 

PARECER, sob n• 1.346, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiç-a pela constitucionalidade e juridicidade. 

16 

Votação, em turno único~ do Projeto de Resolução n1i' 1, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Fin-anças comO conclusão de seu Parecer n'i' 4, de 
1981, com voto vencido do Senador Lázaro Bafbozã.J, cit.ie-aütoriza o Gover
no do Estado de Pernambuco a realizar empréstüno externo no valor de US$ 
25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou_ o equi
valente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuârio do Es
tado, tendo 

PARECERES, sob nos 5 e 6, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça. pela constítuci'orialiôade e juridicidade, e 
- de Municípios, favorável. 

17 

Votação, em primeiro turno (ápreciação Preliminar dajurididdade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado no 
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que -dispõC sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados ein cemitérioS, tendo 

PARECER, sob no 1.006, de 1980, da Comissão; 
- de Constituição e Justiça, pela injuridícidade, com voto vencidO dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Ader
bal Jurema. 

18 

Votação, em primeiro turno (éipr6Cíação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n'i' 142, de 1980, do Seniidor Orestes QuéfCi3, alterándo dispoSifivo da 
Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgãnica da Pie
vidência Social, tendo 

PARECER, sob no 1.034, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionãlidade. 

19 

Votação, em primeiro turno (apreCiação prêliminar da constitucionali
dade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje-_ 
to de Lei do Senado n'i' 163, de 1980, do Senador Orestes Qllérda, que dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo 

PARECER, sob no 1.009, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e1ustf(a, pela inconslitudofJãliàO.de e injuridicidade. 

20 

Discussão, Cm tiiino único, do Projeto.de Lei da Câmara n'i' 45, de 1980 
(n9 1.761/79, na Casa de origem), que regulamenta o exercfciõ da profissão de 
supervisor educacional, e dâ outras providências, tendo 

PARECERES, sob nos 9! a 93, de 1981, das Comissões: 
-de Constitutçâo-e7iiStTÇQ., ·pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável; 

-de Educação e Cultura, favorável, com emenda que apresenta de n'i' 1-
CEC;e . 

...._de Legislação Social, favorável ao Projeto e à emenda da Comissão" de 
Educação e CultUra. 

(Dependendo da votação do Requerimento no 58, de 1981, do Senador 
Aderbal Jurema, de adiamento da discussão.)_ 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

0 SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sinto-me no dever de voltar à tribuna do Senado para tecer algumas con
siderações a respeito da situação em que se encontram neste País os Servido
res Públicos Civis da União. Venho recebendo, diariamente, da Paraíba, que 
é utria daS-unidades da Federação onde as pessoas, pelo pauperismo de sua 
economia, rn·ais dependem do Estado, apelo no sentido de fazer sentir ao GoR 
vern_o- Federal a necessidade do atendimento urgente de vãrias reivindicações 
que continuam em pauta, através do tempo, sem que até hoje tenham sido ob
jet9 de uma decisão final por parte dos órgãos competentes da administração 
federal. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, lembro que de hã 
muito vem-se anunciando o envio ao Congresso Nacional do projeto do novo 
Estatudo <;los Servidores Públicos Ci_vis da União, numa tentativa de resolver 
uma situação anómala que se criou neste País- a da dualidade dos regimes 
jUrídicos- porque continuamos a ter milhares e- milhares de sei:'vidores sob o 
regime estatutário e milhares e milhares de servidores sob o regime da CLT, 
sem que se tenha, ate hoje, _chegado a uma conclusão definitiva sobre qual o 
melhor caminho que deve ser seguido pela administração no sentido de am
parar essa numerosa classe. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB - CE) - Permite V. Ex" um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PS)- Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Nobre Senador Humberto Lu
cenã., durante a minha última estadia no Ceará, recebi uma comissão âe servi
dores federais, no gabinete do nosso Pútído, na Assembléia Legislativa, e 
de_ssa comissão Ouvi apelo no sentido de que voltasse a me posiciOnar no 
Congresso Nacional, da mesma forma como faz V. Ex", em defesa do envio, 
no menor espaço de tempo possível, do esperado Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União. Sabe V. Ex•, porque tem sido um dos mais ardoro~ 
sos defensores dos servidores públicos nesta Casa, que há cerca de três anos, 
no Governo anterior ainda, se anunciava o propósito de se enviar ao Con
gresso o projeto do novo Estatuto. Dois anos já. decorreram da administração 
João Figueiredo. O diretor Geral do DASP, o Dr. José Carlos Freire, tem 
sido sempre muito enfátiCo no extefnif a sua disposição de concretizar esse 
anseio que éjtisto e-que-é legítimo de milhãres de servidores. Lamentavelmen
te porém, deflui mês, deflui ano sem que nós tenhamos oportunidade de votar 
nesta Casa essa importante proposição. Daí por que, no momento em que V. 
Ex' volta com essa admirável persistência, a reclamar tal providência- do Go
verno Central, eu desejo me solidarizar com V. Ex•, jâ agora em nome dos 
servidores federais do Estado do Cearâ. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PS)- Muito grato à sua in
tervenção, nobre Senador Mauro Benevides. 

Enquanto há toda I!Ssa de_longa no encaminhamento do novo projeto do 
Estatuto dos Servidores Públicos Civis ~a União ao Cong{esso Nacional, 
sabe V. Ex• e os Srs. Senadores que há üma discriminação em favor, por 
exemplo, dos militares que têm o seu código de vantagens e que percebem 
anualmente muito mais que os servidores civis. 

Com a discussão e votaç_ão do novo Estatuto e a sua transformação em 
lei, vários aspectos devei'ão ser abordados no que tange a direitos que estão aí 
postergados através dos anos e que não podem mais deixar de serem reconhe
cidos pelo Governo. 

Gostaria também de chamar a atenção do Senado Federal para o proble
ma do reajuste periódico dos vencimentos dos servidores públicos civis da 
União e de suas autarquias. POr que razão, sr. Presidente, numa inflação 
como esta, que está devorando o_s salários, que joga para cima, a cada dia que 
se passa, mais e mais o preço dos gêneros de primeira necessidade, dos custos 
dos serviços indispensáveis à manutenção de um funcionário e de sua família, 
como se pode explicar que Os empregados das empresas privadas estejam be
neficiados pelo reajuste semestral, enquanto os servidores públicos civis. da 
União e de suas autarquias têm recebido um reajuste anual e assim mesmo em 
duas vezes? Ainda este ano houve um absurdo, conceder-se um aumento de 
cerca de 70%, dividido em duas parcelas: 35% em janeiro e 35% em abril. 
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Ora, Sr. Presidente, quando se chegou ao\ fim de março, passado mais 
um trimestre, já os 35% concedidos em janeiro tinha;, sido totalmente absor
vidos pelo processo inflacionário. EriCfuanto iSso, não se Observa a mesma 
coisa com os empregados da empresa privada, na sua iinensa maioria, pOrque 
esses têm semestralmente os seus vencimentos reajustados de acordo com os 
percentuais do Indice Nacional de Preços, levantados pelos órgãos oficiais, 

O fato é que os servidOres público_s ch•is deste País têm sido, Sr. Presiden
te, ultimamente, a classe assalariada mais espezinhada, mais sacrificada pela 
política econômico-social dO Governo·. Faz-se mister, portanto, que se lhe es
tenda, também, por uma questão de respeito ao princípio da isonomia, segun
do o qual todos são iguais perante a lei, O reajuste periódko--dos seus venci-
mentos. -

De outra parte, como explicar, Sr. Presidente, a demora, também, da 
concessão aos servidores públicos civis da União e de suas autarquias, 137 sã
lârio, que é uma conquistá dos trabalhadores brasileiros, de algum tempo a 
esta data, que não vem sendo pago aos servidores, sobretudo agora, quando 
os trabalhadores brasileiros já recebem, inclusive o 149 salário por conta dos 
recursos alocados ao fundo PIS/PASEP que foram recentemente unificados. 

Então, Sr. Presidente, são essas as reivindicações que estão nã mesa, das 
autoridades, além daquelas que se referem ao reexame da lei de reclassifi
cação de cargos que foi, na sua aplicação, tão injusta com ceritenas~-sehãO mi:-
lhares de servidores, sobretudo de pequenos servidores públicos neste País, 
que estão clamando por justiçã. juntO- ao Governo Fedefal. Sr. Presid"ente, 
com estas palavras deixo aquf, mais umã Vez, meu veemente apelo ao Serihor 
Presidente da República, ao Sr. DiretOr-Ger.il do DASP, no sentido de qui se 
dêem as mãos no atendimento dessas justas e legítimas reivindicações que fa
zem parte de um memorial que foi, recentemente, encaminhado ao Primeiro 
Magistrado da Nação pelo Presidente da UniãO Nacional dos Servidores 
Públicos. 

Espero, Sr. Presidente, que essas minhas palavras ressoem junto aos 
espíritos das autoridades competentes, a fim de que a numerosa classe de ser
vidores públícos civis deste País, da Adffiínistração Difeúi ou Indireta, possa 
vir a ser ·melhor amparada nas suas legítimas aspirações. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI. Pronuncia o seguinte dis-
curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:____ __ -~-------

Há hoje verdadeira confusão em torno da política econômica do Gover
no Federal no combate à inflação. A afirmação e o reconhecimento generali
zados são de que a demanda nacional de bens e _serviços estã contida. 

Ninguém desconhece que os indicadores de quase todos_ os setores indus
triais e da rede varejísia comprovam ~estã assertiv-a. 

Teme-se, porém, qúe, apesar da contenção da demanda, não houve cor
repondente redução dos custos. E alega-se que as empreas brasileiras estão 
com suas vendas contidas ou reduzid_as, em termos reais, sem condições de as
segurar pleno emprego a seus funcionários. E responsabilizam especialmente, 
os custos financeTros, os ·salários e os encargos sociais, estes dois últimos itens 
reajustados automaticamente por ímposição legal. 

Não creio que o assunto seja,tão sirilplista como está Sendo enfocado. 
Na estrutura dos custos industriaís há, via de regra, oitO itens de custos 

fixos que poderão ser elevados de 3.cõrdo com a complexidade dos ne"gócios: 
São eles: 

1 - mão-de-obra fixa 
2 - honoráríos- de diretores 
3 - encarg-Os SOciaiS- e -trabalhistas 
4 - seguros do ativo-fixo 
5 - manutenção e conServação 
6- diversos 
7 - depreciação 
8 - amortizações. 
Os custos variáveis poderiam ser, pelo menos, alinhados com as seguin-

tes rubricas: 
l- insumos 
2 - mão-de-obra variável 
3 - encargos sociats e- trabalhistas 
4 - despesas tributárias e contribuições 
5 -diversos 
6 - despesas financeiras. 
Nos estabelecimentos comerciais, a estrutura dos custos não é muito di

ferente. Recebe os produtos com os créditos do ICM e transfere aos consumi
dores os demais tributos como o_IPI e o IUM e outros. 

As despesas financeiras no setor industrial não vão além de :5% ao mês e 
no setor comercial, quem as suporta é o consumidor, pois as vendas a prazo, 
em sua quase totali~ade, são financiadas por financeiras. 

As de mão~de-obra nuiicã. Vão além dos 12% dos produtos vendidos. O 
que é evídente, em muitos casos, é a falta de crença no processo de reversão, 
tanto assim que há empresas concedendo descontos elevados em determina
dos-produtos vendidos, notadamente eletrodomésticos e veículos, mas não se 
reduzem os preços dos produtos. 

Há firmas que estão concedendo prêmios de valor significS.tivo, como 
carros, casas mobiliadas mas não operam a redução que tanto se desejava nos 
produtos que colocam à venda. Nós esperamos, principalmente da parte dos 
humildes consumido~es deste País, que haja maior compreensão dos empre
sários nesta hora em que deve haver um esforço comum para que se consiga 
normalizar a economia brsileira, com a erradicação da inflação que tanto nos 
aflige. 

A situação que o Brasil atravessa não é singular nas sociedades capitalis
tas. Estudo da União dos Bancos Suíços recentemente publicado, conclui 
que, no corrente exercício, a Ing"latei-ra, -a Alemanha Ocidental e a Itália terão 
crescimentõ riegativo do PIB. A França, o Canadá e os Estados Unidos, cres
cimento infef-1or a 2%; o Japão, 4%; e o Brasil, 5,5%. 

~ - A serem verdadeiros esses dados, a notícia é lisonjeira para -todOs n6s, 
apesar de que o PIB não se tenha infiltrado para as camadas de renda mais 
baixa dª população. 

- Estamos do lado de cá, do outro lado da Oposição e, por conseguinte, 
nOSsa concepção das realizações e do progresso que se vem operando no Bra
sil como um todo. são bem diferentes, mas os fatos reais que saltam à vista es
tão <ií pa:ra: julg_a.n1ento dáS pessoaS imParcias, jusias e das geraÇões futuras, 

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

O SR. PRESIDENTE (Giivan Rocha)- Não há mais oradores inseri-
tos. 

Lembro a_os Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado 
para uma sessão a realizar-se hoje, ás 18 horas e 30 ininutos, destinada à leitu
ra das Mensagens Presidenciais nvs 26 e 27 de 1981. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Na presente sessão terminou o 
prazo para apresentação de effiefldas ao Projeto de Resolução n9 19, de 1981, 
do Senador Itamar Franco, que extingue o processo de votação simbólica. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
De acordo com o disposto no Regimento Interno, a matéria será despa

chada às Comissões de Constituição e Justiça e Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- A Presidência designa, para a 
próxima sessão, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

I 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70, DE 1980 
(Em reg-ime de urgência - art. 371, .. c", do Regimento Interno) 
Projeto de Lei do Sen"ado n'i' 70, de 1980, do Senador Humberto LUC'=:na, 

que dispõe sobre coligação partidária, e dá outras providências, tendo pare
cer oral, da Comissão de CoriStituição e Justiça, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e, no mérito, pela rejeição. 

Votação, em turno ú~ico, do Projeto de Lei do Senado n9 303, de 1979-
DF, que institui a taxa de limpeza pública no Distrito Federal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n's 7IO a 712 e 1.029 a 1.031, de 1980, das Comissões: 
-de Constitufção e JuStiÇa- /?pronunciamento: pela constitucionalida

de e juridicidade; 2" pronunciamento: (reexame solicitado em plenário), favo
rável. com emenda n'? 3-CCJ, que apresenta; 31' pronunciamento: (prestando 
esclarecimento solicitado pela Comissão do Distrito Federal); 

-do Distrito Federal- /" pranunciamento: favorável, nos termos das 
Emendas de n~'s l e 2-DF, que apresenta, com voto vencido, em separado, do 
Sf;nador Itamar Franco; 

2" pronunCtamento: fav·óráVer ao- projeto e à emenda da Comissão de 
Constituiç-ão e Justiça; e 

-de Finanças, favorável ao Projeto e às emendas da Comissão do Dis
trito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e José Ri
cha. 

3 

Votação, em turno único (apreciação prelimínãr da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n9 305, de 1977 - Complementar, do Senador Itamar Franco, que dã nova 
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redação aos parágrafos 29, 39, 49 e 57, e acrescenta parágrafos (antigos e no
vos) à Lei n' 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), 
tendo 

PARECERES, sob n•s 222 e 1.233, de 1979, e 1.013, de 1980, da Comis
são: 

-de Constituição e Justiça, /9 pronunciamento- pela inconstitucionalf
dade, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves, Cunha Lima, Hugo 
Ramos e Amaral Furlan; 2' pronunciamento - (reexame solicitado em ple
nãrio),-ratificando seu parecer anterior; e 

39 pronunciamento - (réexame solicitado em plenário), mantendo seus 
pareceres anteriores, com vot()vencido dos Seriad6res Leite Chaves e Cunha 
Lima. ---

4 

Votação, em turno único, do Projeto de ,Resolução n9 172 de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como coriclusão de seu Parecer n"' 1.258, 
de 1980) que autoriza o Governo do Estado de-Mato Grosso do Sul a elevar 
em Cri 1.785.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, 
seiscentos e vinte mil, cento e cinqUenta e sete cruZeiros e setenta e cinco cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.259 e !".260, de 1980. das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade; e 
- de Municípios, favorável. 

5 

Votação, em turno úníco, do Projeto âe ResõiU.ção n"'177, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conClusãO de seu Parecei- n"' 1.273, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura MuniciPal de -MOssoró (RN) a elevar em 
Cr$ 315.464.652,36 (treúrifos e quinZe inilhõis, qUatrocentos e sessenta e 
quatro mil, seiscentos e cinqUenta e-dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela cólistituêfOnalidade e juridicidade; e 
de Municípios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 178, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 1.277, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal dC: Rio das Pedras (SP) a elevar 
em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e três mil e 
seiscentos e quarenta e cirico cruzeiros) o montarite de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.278 e 1.279, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de R.CS:Olução n'? 179, de 198U (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1 .280, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a: elevar 
em Cr$ 1.530.000,00 -(um rililhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.281 e 1.282, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorâvel. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de ResOlução n"' 180, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 1.283, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal-dei. Araripina (PE) a elevar em 
CrS 2.600,000,00 (dois milhões e seiscentos mil úuzeiros) o rríontante de sua
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.284 e 1.285, de 1980, das Comi.ssões: 
- de Constituição e Justiça; pela constitucionalidade e jurididdade; e 
- de Munidpios, favorável. -

9 

Votação, em turno único, do Projeto de ResOlução n' 181, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 1.286, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em Cr$ 
1.448,100,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta" e oiio ritil e cem cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidadã, tendo 

PARECERES, sob n' 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição -e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

10 

Votação, em turnO único, do Projeto de Resolução n"' I 82, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de .Economia como conclusão de seu Parecer n~ 1.289, 
~-e_l_980), que autori~a a Prefeitura 1\:'funicipal de Campina Grande (PB) a e~e
var em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três ffiilhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 

11 

Votação, erri turno único, do Projeto de Resolução n9 183, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia corno co"nclusão de seu Parecer n"' 1.292, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos (GO) a elevar 
em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e noventa e cinco mil e cem cruzeiros) o mon
tante de sua dívida co:1solidadà, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios. favõrãvel. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 184, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economía como ·cciiiclusão de seu Parecer n'i' 1.295, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré (GO) a elevar em Cr$ 
767.700,00 (setecentos e sessentã e sete mil e setecentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s I. 296 e 1.297, de 1980, das Comissões: 
.,.....- de C1Jnslituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios. favorável 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9189, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n' 1.310, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a elevar 
em Cr$ 2. 909.300,00 (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões: 
- de Consti{ui(ào ·e JustiÇa, pela constitucionalidade e juridicídade; e 
- de Munidpios, favorável. 

14 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n"'l94, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n7 1.325, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a elevar em 
Cr~ 37.265.300,00 (tririta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e tre
zentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constituciOilªlidade e juridicidade; e 
- de 1\.funicípios. favorável. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 201, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças corno conclusão de seu Parecer n'? 1.345, 
de 1980, com voto vencido, em separado, do Senador Lázaro Barboza), que 
autoriza o Governo- do Estado de Goiãs a realizar operação de empréstimo 
externo, no valor de USS 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dólares 
norte-americanos) destinado a financiar programas do Estado, tendo 

PARECER sob n' 1.346, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucíõnalidade e juridicidade. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' I, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Fin-anças ·como conclusão de seu Parecer n'i' 4, de 
1981, com voto vencido do Senador Lázaro Barboza), que autoriza o Gover
no do Estado de Pernanbuco a realiza"r-empréstimo externo no valor de USS 
25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou o equi
valente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuârio do Es
tado, tendo 

PARECERES, sob n•s 5 e 6, de 1981, das Comissões: 
"""'""""de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorável. 

17 

VotaÇão, em primeiro turno (ilpreciação--preliminar dajurídicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n' 



1066 Terça-feira 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S«:ào III 

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. 

18 

Votação, em primeiro tUrno (aprecíàçãri preliininar 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. 

19 

Votação, em primi:iro turno (a-preciação preliminar da cánstitucionali
dade e juridicidade, n_os 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. 

20 

Discussão; -em turrio único, do Projeto de Lei da Câmara n9 45, de 1980 ( 
n'i' 1.761/79, na Casa de origem), que regulamenta o exercício da profissão de 
supervisor educacional, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 91 a 93, de 1981, das Comissôes: 
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade, juridicidade e, no 

mhito, favorável; -
-de Educação e Cultura, favorável, com emenda que apresenta de nO? 1-

CEC;e 
-de Legislação Social, favorável ao Projeto e à emenda da Comissão de 

Educação e Cultura. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 58", de 1981, do Senador 

Aderba1 Jurema, de adiamento da discussão.) 

21 

Discussão, em turno único, do Pi-ojeto de Resolução n~ 21, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seU: Parecer n'i' 108, 
de 1981, com voto vencido dos Senadores José Fragetli e Affonso Camargo), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul (SP) a realizar 
operação de emprf:stimo- externo, no valor de US$_ 20,000,000.00 (vinte mi
lhões de dólares norte-americanos), destinado a financiar o programa de in
vestimentos urbanos, tendo 

PARECERES, sob n•s 109 e 1!0, de 1981, das Comissões: -de Consti
tuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Municípios, favorãvel. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Nada mais havendo a tratar, 
está çncerrada a sessão. 

( Levanta~se a sessão às 16 horas e 10 minutos.) 

ATA DA 31• SESSÃO, REALIZADA EM 7 DE ABRIL DE I98I 
(Publicada no DCN - Seçiio II - de 8-4-81) 

RETIFICAÇÃO 

No cabeçalho da sessão, na pãgina 882, 
Onde se lê: 

ATA DA 31• SESSÃO CONJUNTA, EM 7 DE ABRIL DE 1981 

Leia-se: 

ATA DA 3I• SESSÃO, EM 7 DE ABRIL DE 1981 

ATO DO PRESIDENTE 
n' 37, 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 n"' 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 Wilton Rodri
gues Cerqueira para o emprego de Assessor Técnico, com o salâdo mensal 
equivalente ao vencimento do cargo DAS~3, a partir de 7 de abril de 1981, 
com (atação e .. exercício no Gabinete do Senador Lázaro Barbosa. 

Senado Fede-ral, lO de abril de 1981.- Jarbas Passarinho. Presidente do 
Senado federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
no 38, 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 Regii:nento Interno e de acordo 
cor :1 delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão 
Di. ~tora n~' 2, de 1973, e à visfã-do disposto na Resolução n'i' 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 Joanilo de 
Paula Rego para o emprego de assessor Técnico, com o salârio mensal equi
valente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 7 de abril de 1981, com lo
tação e exercício no Gabinete do Senador Dinarte Mariz. 

Senado Federal, em 10 de abril de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente 
do Senado Federal. 
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ANO XXXVI- N• 028 QUARTA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 1981 BRASíLIA - DF 

SENADO EEDERAL 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 38• SESSÃO, EM 14 DE ABRIL DE 1981 

1.1-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 

De agradecimento de comunicação: 

- N' 80/81 (n• 134/81, na origem); de 13 do corrente, relativa à 
aprovação do nome do Dr. Clovis Ramalhete Maia para exercer o cargo 
de MiniSTiO do Supremo Tribunal Federal. 

1.2.2-0fício do Sr. ~9wSecrctário da Câmara dos Deputados 

Comunicãndo a -aprOvaÇão da seguinte i1fptérici: ,é=~ 
--SubstitutiVo ·do-·SeTiado ·aa··p~ojeto de Lii.da_Câmara n'i' 7/80 -~-

2~119{:1§:, na. Casa de_ origern); ciuedi.spõe_ sobte -a criáção de Est_ações Eco
lógicas-; Áreas· de' ProteÇ_ão Ambientai, e dá_ 'ou_tras. providê,ncias (Projeto. 
e~viaciOa sanção ·em_--13-4-8_1). ·- > • • ~ • 

1.2.1- Le_itura de projetos 

- Projeto de Lei do_ Senado n9 62/81, de autoria do Sr. Senador Rai
mundo Parente, quc'dispõe Sobre a cobrança de contas de energia elétrica, 
ãgua, gás e telefone, pelãs empresas conceSsionárias de serviçOs públicos, e 
dá outras providências. · · · · 

ProJetO de Lei do Senado n9 63/81; ~de autÇl_ria doS~. Senad~r Orestes 
Quércia, que acrescenta dispositivo 3o.art._.6:ZS, da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

1.2.4 - Comunicação da Liderança do PMDB na Câmara dos Depu-
. tados 

- De substituiÇ-ãO de membro. em Comissão· Mista. 

1.2.5 - Comunicações 

-De Srs. Senadores que se ausentarão do País. 

1.2.6- Discursos do Expediente 

SENADOR GASTÃO MULLER- Documento reivindicatório dos 
agricultutorcs e pecuaristas do Estado df: Mato Gros~o. Situà.ção atual da 
produção de arroz naquele Estado. 

SENADOR JUTAH Y MAGÁLRÃES- Problemas que afetam a 
pecuária baiana. Sugestões com vísüi a incrementar·a produtfvidadedo se
ter agropecuãrío. 

SENADOR ADERBAL JUREM A.::... 21• aniversãrio de Brasília. 

SENADOR HENRIQUE SANT!LLO- Hrgência para projeto de 
lei que regulamenta a residêflcía médica. 

1.3- ORDEM DO DIA . . .. . . . . . 
-Projeto de Lei do. Senado n9 ?Q/80; ~ó:Sç:nad.or. tiui:n9e,rto .. ~ucena. 

·que dispõe sobre coligação partidária:, ~·dá olltra·s·'providêrlcias: Apre-
ciaç~o adiada por falta de qu'?rnm. · · · 

-Projeto de Lei do Senado n• 303/79-DF, que institui a taxa de lim
peza pública do Distrito Federal, e dá outras providências. Votação adiae:la 
por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 305/77-Complementar, do Senador 
Itamar Franca-, que dá nova redação aos parágrafos 29, 39, 49 e 511 e acres
centa parâgrãfos (antigos e novos) à Lei n9 s-.172, de 25 de outubro de 1966 
(Código Tributário Naciollal). (APreciação preliminar da constitucionali
dade.) Votação adiada por falta de quornm. 

--Projeto de Resolução N9 172/81, oue autoriza o Governo do Esta
do de Mato Grosso do Sul e elevar em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, 
setêcentos e oitenta e cinco milhões, seisce-ntos e vinte mil, cento e cin
qüerita e sete crUzeiros e setenta e cinco centavos) o montante de sua dívi
da consolidada. Votação adiada por f,·lf<l de quorum. 

~ - Proj6to de -Resolução n9 177/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Mosso ró (RN) a elevar em_ Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze 
milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinqUenta e 
dois cruzeiros e trinta e sels centavos) o montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada poi- falta de QUOf'1!m· 

-ProjetO de ResOlução n9 178/80, que autoriza a Prefeitura Muni~i
'pal de Rio das Pedras (SP) a elevar em CrS 29.983.645,00 (vinte e nove mi
lhões, novecentos e oít'enta e três lnil e seiscentos e quarenta e cinco cruzei
ros) o móntante de sUa dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução nl' 179/80·, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Joaquim (Sq a efevar em.Cr$ -1.530.000,00 (um milhão, qui
nhentos e trinta mil cruzeiros) o mo'ntante de sua dívida consolidada. Vo
tação adiada por falta de quorum . 

-Projeto de Resolução n9 180/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Araripína (PE) a elevar em Cr$ 2-600-000,00 (dois milhões e seiscen

-tos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada 
por falta de quonun. 

-Projeto de Resolução n9 181/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Arês (RN) a elevar Cr$ 1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e 
quarenta e oito mil e cem cruzeiros)_ o montante de sua dívida consolida
da. Votacão adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 182/80, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Campina Grande (PB) a elevar cm Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três 
milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

.:...._Projeto de Resolução n9 183/80, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Campos Belos (GO) a elevar em Cr$ 895.{00,00 (oitocentos c no
venta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por. falta dC quorum. 
· -ProjetO de Resolução n9 184/80, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Dueré (GO) a elevar em Cr$ 767.700,00 (setecentos e sessenta e 
sete mil e seteCentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Vo
tação adiada por falta de quofum. 
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-Projeto de Resolução n9 189/80, que autoriza a Prefeitura Muni~ 
cipal de Pedro Velho (RN) a elevar em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, no
vecentos e nove mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 194/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Teresina (PI) a elevar em CrS 37.265.300,00 (trinta úetemilhões, 
duzentos e sessenta c cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 201/80, que autoriza o Governo do Esta
do de Goiás a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 
35,000~000.0-0 (iiinta e cinco milhões d_e dólares norte-americanos) des_ti
nado a financiar programas do Estado. Votação adiada por falta de quo
rum. _ - -

-Projeto de Resolução n11 l/81, que autoriza o Governo do Estado 
de Pernambuco a _realizar _empréStimo externo no valor de US$ 
25,000,0UO.OO (Vinre e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou o 
equivalente em outra moeda, destinado ao desenvo_lvimento a.gropecuário 
do Estado. VQta.tão adiada por falta de quorum. 

- Projero de Lei do Senado nll 357 (79, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e 
empregados em cemitérios. (Apreciação preliminar da juridicidad~.)_ . ..':'o
tação adiada por falta de quorum. ,__... 

-Projeto de Lei do Senado n• 142/80, do Senador Orestes Quérçja, 
alterando dispositivo-da Lei n<? 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe 
sobre a Lei Orgânica da Previdência Sucíal. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 163 J80, do Senador Orestes Quéi'cía, 
que dispõe sobre u concessão de aposentadoria especial para os garçons. 
(Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade.) Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n•4of8GTri>1.761/79, na Casa de ori
gem)~ que regulamenta o exercíci~ da profissão de supervis()r educacional, 

e dá outras providências. Discussão sobrestada por falta de quorum para 
votação do RequerimentO 119 58/81, de adiamento_ da discussão. 

-Projeto de Resolução!"!'? 2_1/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Caetano do Sul (SP) a realizar operação de empréstimo exter~ 
no, no valor de uss 20,000,000.00 (vinte milhões de ,dólares norte
americanos), destiftacto a nnanCiã.r o p[ograma" de investimentos urbanos. 
Discussão encerrada, ficando a votação adiada.por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA 

SENADOR ALMIR Pf/1/TO- Reestruturação do ensino no Pais. 

SENADOR ORESTES QUERC!A -Considerações sobre o próxi-
mo reajuste do salário mínimo. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Concessão do 13• salário ao 
funcionalismo público civil da Uniào. 

SENADOR MENDES CANALE -Observações sobre o reajuote du 
fun_cionalis~o público do Estado de_ ~ato Grosso do Sul. 

SENADOR TEOT6N!O VILELA -Questão de ordem; sobre cen- ~ 
Sura que tcda havido por parte da Mesa Diretora do Senado, em apurle 
dado por S. Ex~ a recente pronunciamento do Senador Mauro Bcncvides. 

O SR. PRESIDENTE --Resposta à questão de ordem levantada. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXI MA SES-
.SÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÕES ANTERIORES 
-Do Sr. José Lins, pronunciado na sessão de 9-4-81. 
-Do Sr. Ad"erbal Jurem a, pronunciado na sessão de I 3~4~81. 

3- ATA DE COMISSÃO 

1 - MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-LfDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

ATA DA 38~ SESSÃO, EM 14 DE ABRIL DE 1981 
3~ SESSÃOLEGISLATlYA ORDINÁRIA, DA 46~ LEGISLATURA 

PRESIDllNCIA DOS SRS. PASSOS PÔRTO E GASTÃO MfiLLER. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUtOS. ACHA.M'SE PRESENTES OS SRS. SE
NADORES: 

Laélia de Alcântara-:- Raimundo Parente -:-_Ale_x_andre Costa ---:-~Luiz 
Fernando Freire- José Sarney- Berl').ardino Vütna .- Helvídio Nunes
Almir Pinto - José Lins- Mauro Benevides- Martins Filho - Aderbal 
Jurema- Marcos Freire - Nilo Coelho- Luiz Cavalcanti - Teotônío Vi
lela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Maga
lhães- Lomanto Júnior- João CalmQn- Amaral Peixoto- Ni_lson Car~ 
neiro - Murilo Badaró - Orestes QuérCia -Henrique Santillo -:-- Benedito 
Canelas- Gastã_o Müller- Mendes Canale- Lenoir Vargas 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 31 Srs. Seriador_es. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus IniciamoS" nossos trabalhos. 
O Sr. }9~Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDrENTE ~ 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicação: 
N• 80/81 \n•l34/81, na origem), de 13 do corrente, relativa à aprovação 

do nome do Doutor Clovis Ramalhete Maia para exercer o cargo de Ministro 
do Supremo Tribunal Federal. 

OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N9 64/81, de 13 do corrente, comunicando a aprovação, sem emenda, do , 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nll 7, de 1980 (n9 
2.139/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de Estações Ecoló-

gicas, Ãieãs de Proteçâo Ambiental, e dá áutras pr6Videricías. (Projeto erivia~ 
do à sanção em 13-04-81.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, projetos_de lei que serão lidos pelo Sr. 111-Secretârio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 62, de 1981 

Dispõe sobre a cobrança de contas de energia elétrica, água, gás e 
telefone, pelas empresas concessionárias de serviços públicos, e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I Q É vedado às empresas concessionárias de serViç_os públicos de 

energia elétrica;áglla, gâif e telefone, cobrar dos respectivos consumidores, 
antes do dia 20 do mês subseqUente ao lançamento do débito, as contas que 
lhes sejam devidas. 

Art. 29 A multa a ser aplicada na hipótese de atraso no pagamento inci
dirã apenas sobre o valor tarifário do consumo ou serviço efetivamente utili
zado, não· podendo exceder mensalmente a lO% (dez por cento) do valor de 
cada conta, nem ser exigível antes de 30 (trinta) dias contados da data.de ven
cimento do respectivo débito. 

Ari. 39 Os cor.tes de ligação ou de fornecimento, nos casos de falta de 
pagamento, só poderão ser feitos decorridos 90 (noventa) dias do vencimento 
do respectivo débito. · 

Art. 411 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
ArL 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

As empresas concessionárias de serviços públicos, jâ há algum tempo, 
vêm adotando sistema de cobrança que torna exigível a tarifa precisumc:ntc 
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em dia situado em meio de mês, criando, com isso, situações extremamente 
vexatórias para os seus consutnidores. 

Todos sabem que as repartições públicas, da administração centralizada 
ou autárquica, bem assim as empresas públicas, sociedades de eConomia mis
ta e fundações efetuam o pagamento de Seus servidores sempre em datas pos
teriores ao dia 20 de cada mês. De modo análogo, as empresas, em geral, re
tribuem os seus assalariados tambêm em período deti_m de mês, ou seja, inva
riavelmente em data posterior ao dia 20. 

Embora as tarifas de serviços públicos sejam referentes a consumo do 
mês anterior ao da cobrança, o fato de serem exigidas em meado do mês cria 
situação_verdadeiramente constrangedora para os usuários ou consumidores, 
aos quais, muitas vezes, são aplicadas sanções, como se, a rigor, estivéssemos 
em face de atos desidiosos, decorrentes de omissões condenáveiS. 

O presente projeto, pois, consubstancia medida em defesa da dignidade 
do consumidor, ao qual, compelido pela sistemãtica retributiva vigente, não 
se deve exigir contra prestação tarifâria antecipada ao recebimento do respec
tivo salãrio. 

Sala das Sessões, 14 de abril de 1981. - Senador Raimundo Parente. 

( Âs Comissões de Constituição-e JuStiça, de Economia, de Legis
lação Social e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 63, DE 1981 

Acrescenta dispositivo ao art. 678 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. 19 A alínea b do inciso I do art. 678 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9, 5.451, de 19 de maio de 194~. p~ssa a 
viger acrescida do seguinte n9 5: -

"Art. 678. . ................... - .• _,_~ ........... .. 
1- .... _,,, ......... ~ ........ -,;-> ..................... .. 

5) os dissídios coletivos destinados a constatar a existências de 
insalubridade ou periculosidade na empresa." ~i~ · 

Art. 29 Esta lei entra em vigor-na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em cOnirãrio~ 

Justificação 

Em consonância coin 3.5' disPosições cOntidaS na Consolidação das Leis 
do Trabalho, os empregados que militam em condições de insalubridade e pe
riculosidade têm direito de perceber um adiciorial. 

Com muita freqüêncía, no entanto, o ad'icional não é p3.go pelo emprega
dor, o que obriga o trabalhador a ingressar com reclamação perante a Justiça 
do Trabalho, a fim de ter reconhecido seu direito ao adicional. 

As reclamações, no caso, são individuais, exigindo a realização de suCes
sivas perícias em uma mesma empresa, paf-a ·constatação- da insalUbridade ou 
periculosidade. 

Tal situação, a nos-sei ver, ê muito onerosa para a Justiça do Tfabalho, 
prejudicando, ainda, os empregados reclamantes, pois as perícias são moro
sas, provocando excessiva demora na solução da reclamação. 

Muito melhor seria, a nosso ver, que fosse apurada a existência ou não 
das condições de trabalho insalubres ou perigosas em processo coletivo, que 
poderia ser promovido pelo sindicato da categoria. 

Com essa medida, comprovada a insalubridade ou pericuiOsidade, o em
pregado poderia pleitear o pagamento do adici.onal corresPondente, sem que 
nova perícia tivesse de ser efetuada. 

Para a consecução desse objetivo, preconizamos o acrêscimo -ae disposi
tivo no art. 678;-da- CLT; Tndúi'ndo na competência dos Tributos Regionais 
do Trabalho a de processar e julgar os dissídios coletivos sobre a existência ou 
não de insalubridade_ e periculosidade.- - · 

Sala das Sessões, 14 de abril de 19&1. - Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE i' DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

Art. 678. Aos Tribunais Reginais, quando divididos em Turmas, com
pete: 

I - ao Tribunal Pleno, especialmente: 
a) processar, conciliar e julgar originãiiarriente os dissídioS coletivos; 

b) processar e julgar originariamente: 
l) as revisões de sentenças normativas; 
2) a extensão Qas _decisões proferidas em dissídios coletivos; 
3) oS mandadoS de segU.ia-nça;-
4) as impugnações à investidura de vogais e seus suplentes nas Juntas de 

Conciliação e Julgamento; 

.... ·-~-- ~- ........... -~--· ·-· ·~ ... -~ ... -. -· ....... · .......... ~ .-~ .. ·-· ..... . 
{Às Cçm-ris:Sões-de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 

de Finanças.) 

, O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetas que vêm de ser lidos 
serão publicados e remetidos ~s comi~sões competentes. 

Sobre a mesa, comunicação que serâ lida pelo Sr. 19-Secretário. 
Ê lida a Seguiirte 

OFJCIO N• 069/81 Brasi!ia, 14 de abril de 1981. 

Senhor Presidente 

Tenho a hoõra de comunicar a Vossa Excelência que o Deputado Juarez 
Furtado foi indicãdo por está Liderança para substituir o Deputado Heitor 
Alencar Furtado na Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre a 
Mensagem Presidencial n' 16/81-CN - Decreto-lei n• 1.820, de I I de de
zembro de 1980, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servi
dores civiS do Poder Executivo, bem como das pensões, e dá outras providên
cias". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de 
estima e consideração. Odacir Klein, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Serã feita a substituição solici
tada. 

Sobre a ·mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 19-Secretãrio. 
São lidas as seguintes 

Em 14 de abril de 1981. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Ex_celência que me ausentarei do 
País a partir de 18 do corrente, a fim de, no desempenho de missão com que 
me distinguíu ó Senado, participar da 128• Reunião do Conselho Interparla
mentar, a realizar-se em Manila de 20 a 25 do corrente mês. 

Atenciosas saUdações:- Murilo Badaró. 

Em 14 de abril de 1981. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do 
País a partir de 18-4-81, a fim de, no_ desempenho de missão com que medis
tinguiu- o Senado, participar da 128• Reunião do Conselho Interparlamentar, 
a realizar-se em Manila de 20 a 25 do corrente mês. 

AtenciOsas sa_!:ldações. - Orestes Qu~!'_çia. 

Em 14.de abril de 1981. 

Senhor Presidente 

TeOho a honra de comtJ.nicar a Vossa Excelência que me ausentarei do 
País a partir- de 18-4-81, a fi:rh de, no desempenho de missão com que medis
tinguiu o Senádo, participar da 128' Reunião do Conselho Interparlamentar, 
a realizar-se em Manila de 20 a 25 do corren~t~ mês. 

Atenciosas s"ãtidã.çõe-s. -:--- Almir Pinto. 

Em 14 de abril de 1981. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de cOmunicar a Vossa EXcelência que me ausentarei do 
País a partir de 18-4-81, a fim de, no desempenho de missão com que medis
tinguiu o Senado, participar da 128• Reunião do Conselho Interparlamentar, 
a realizar-se em Manila de 20 a 25 do corrente mês. 

Atenciosas saudações . ..,....:.... Mauro _Benevides. 

Em 14. de abril de 1981. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comurlicar a Vossa Excelência que me ausentarei do 
País a partir de 18-4-81, a fim de, no desemperiho de missão com que medis
tinguiu o Senado, p~rticipar da 12~' Reu_nião do- Conselho Interparlamentar, 
a realiz~r-se em M a._n_ila de 20 a 25 d,Q. cor.req.te ru,ê~ ,_ , 

Atenciçsas saudações. - Raymundo Parente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A Presidência fica ciente. 
Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Müller. 
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O SR. GASTÃO MULLER (PP- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No dia três de abril próximo passado os produtores agrícolas de Mato 
Grosso e os crládor~s reuniram-se em _Ct.iiabã, no Anfiteatro do Liceu Cuia
bano e após longo debate produziram um documento que deverâ ser entre
gue, o mais breve possível, ao Senhor Presidente da República. 

Durante os debates no local acima citado, os produtores de arroz distri
buíram à população carente de Cuiabâ, gr~tuitamente, trinta toneladas de ar
roz. Simbolicamente, diziam os-produtores, estavam dando o arroz, pois é 
preferível dar .. de graça" a vendê-lo pelo preço estipulado pelo Governo. 

O Estado de Mato GrOsso de 4-4-81 -jornal de Culabã --traz a seguinte 
notícia: 

TRINTA TONELADAS DE ARROZ FORAM DOADAS Ã 
POPULAÇÃO CUIABANA. 

Antes de se iniciar a reunião, programada para ontem, dos pro
dutores agrícolas mato-grossenses, e prevista para partir das nove 
horas, já era grande 9 número ~e pessoas que aguardavam a distri
buição das anunciadas 30 ton~;l.a.das._de_a.n:o_z_..Um_pouco antes das 
sete_ horas da manhã chegava o primeiro caminhão. Aberta uma 
imensa lona, em frente ao Liceu Cuiabano, os sacos iam sendo aber
tos diante dos olhos fixos de uma inultidão que ia crescendo a todo 
instante._Mais outro caminhão, mais outro, e assim por diante. Lá 
dentro do anfiteatro do Liceu Cui:abano os produtores agrícolas de~ 
fendiam as suas reivindicações. Aqui do lado de fora, o arroz la sen
do distribuído, gratuitamente, ao povo;-um fato inédito na história 
de Mato Grosso. E, para felicidade total da iniciativa, tudo trans
correu normalmente. Os transtornos que alguns chegaram a prever 
não aconteceram. 

Consta, Sr, Presidente, Srs. Senadores, que o Senhor PreSidente da Re
pública, embora jã lhe tenha sido pedida audiência, faz muitos dias, somente 
após a Semana ·santa receberá no Palácio do Planãlto o Sr. Governador de 
Mato Grosso, que trará de mão própria O Documento dos Agricultores e Pe
cuaristas de Mato Grosso, reu-riidos em Cuíabã no dia três de abril último. 

Embora exista urgênci<i"para o-tratO de tão grave problema, o Senhor 
Presidente da República só após a Semana Santa receberá o Sr. Governador 
de Mato Gross_o, numa demonstração de pouco interesse pela grave situação 
dos agropecuaristas de Mato Grosso e que representa um espelho do que se 
dá em tod_o o Brasil. 

Faço um apelo para que o Senhor Presidente da República receba o mais 
breve possível o Sr. Governador de Mata Grosso, pois a agricultura, diz sem
pre o Senhor Presidente, tem priotldade no seu governo. Ou essa prioridade é 
igual à democracia à moda da casa que ele deseja implantar no Brasil, ou seja, 
a democracia figueirediana, que se caracteriza pela existêncía de sublegendas 
(embora a repudiasse por escrito), por edição de decreto-leis e decretos secre
tos, por aprovação de leis por transcurso de prazo, proibição de coligação, 
vinculação de votos, etc., pela ausência da liberdade de todos ocuparem esR 
paços nos meios de comunicação de massa, pela tentativa de evitar de todas 
as formas, através de casuísmos grotescos e além de pouco éticos e morais, 
que funcione, ti este País, um dos vetares básicos da democracia, a alternância 
do Poder? _ ____ . 

Se a prioridade à agricultura é do mesmo molde da _democracia, figueire
diana, não há dúvida, é por isso que a agricultura e a pecuária vão de mal a 
pior neste Brasil, 

Transcrevo abaixo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o "Documento de 
Cuiabá": 

O DOCUMENTO: 
Senhor Presidente 
Através da presente exposição de motivos os agricultores e pe

cuaristas do Estado de Mato Grosso, tem a honra de submeter à ele
vada apreciação de V. Ex,. as seguintes considerações: 

I) Agricultura 
Em 1975 o norte de Mato Grosso, hoje Estado de Mato Gros

so, por diversas vezes importou arroz de outros Estados para seu 
consumo. Já na safra 1979/80, graças à dinâmica dos Governos da 
Revolução, por intermédio dos "Programas Especiais para o Cerra
do", Mato Grosso produzia além do seu consumo mais de 
18.000.000 de sacas de arroz, numa demonstração clara e incontes
tável que os investimentos feitos na agricultura de nosso Estado ob
teve resposta num curto prazo, além do esperado. Ê essa mesma 
agricultura e são esses mesmos agricultores que se reúnem hoje re
presentados pela Federação da Agricultura de Mato Grosso, por to
dos os Sindicatos Rurais, pelo Prefeitos de to_d_os os Municípios, 

Cooperativas, OCEMAT - Organização das Cooperativas de 
Mato Grosso, Associação Comercial de Mato Grosso, Associação 
dos Engenheiros Agrônomos de Mato Grosso, Associação dos Em
presáriOs da Anlazônia-;APROESTE- Associação dos Produtores 
Rurais do Oeste de Mato Grosso, ACRIMAT - Associação dos 
Criadores de Mato Grosso, APRUCEN- Associação dos Produ
tores Rurais do Centro Norte de Mato Grosso, APRA - Asso
ciação dos Produtores Rurais do Médio Araguaia, APRUSMAT
Associação dos Produtores Rurais do Sul de Mato Grosso, Asso
ciação dos Empresários da BR~070, estas últimas, as representantes 
mais autênticas dos plantadores de arroz e ainda pela maior concen
tração de agropecuaristasjá vista, Vem à Vossa Ex.celênciri., denun
ciar que a cultura de arroz de sequeiro em nosso Estado encontra-se 
totalmente desestimulada e às portas da falência. 

Podemos assegurar ainda à Vossa Excelência que essa moção, é 
a última tenta ti vã de salvar a Economia do Estado, pois tudo já fize
mos em todas as áreas como segue: 

-Considerando que o preço do arroz a nível de produtor de 
janeiro/SI a março(8l passou de Cr$ 10,00/kg para Cr$ 11,00/kg, 
enquanto que a nível de consumidor passou de Cr$ 18,50/kg para 
Cr$ 49,00/kg, no mesmo período. 

- Considerando que o preço mínimo para o arroz da safra 
79(80 para a safra 80/81 teve um aumento de 107% (Região Geoe
conõmica 2) e 126% (Região Geoeconõmica 1), enquanto que o 
Custo de Produção no mesmo período sofreu um aumento superior 
à 200o/o, fato esse reconhecido pelas autoridades federa'is, no início 
da safra, quandO foi concedido pelo GMN um acréscimo -no V.B.C. 
-Valor Básico de Cu_steio, para o Estado 9e Mato Grosso, sob a 
forma de Subsídio ao Transporte sem, no entanto, realizar-se Rea
juste no Preço Minimo, agravando-se ainda mais as regiões mais 
distantes e carentes (Região Geoeconômica 2) com preço inferior as 
outras regiões. 

- Considerando finalmente. que o atual preço de mercado 
para o arroz é de Cr$ 700,00jsc.60 kg, enquanto que o Custo de Pro
dução é_,de CrS 1.482,00/sc 60 kg, custo este demonstrado, discutido 
e não contestado p·or técnicos do Governo Federal (vide documento 
em-anexO) entregue nos dias 16. 17 e 18-2-81, para o Excelentíssimo 
Senhor Ministro da Agricultura; Presidente e Comissão Técnica da 
C.F .P.; Assessores para assuntos de agricultura da SEPLAN, sem 
que até o momento tenha havido qualquer demonstração de sensibi
lidade ao problema da agricultura, pois jâ decorreram 45 dias e até o 
momento não houve nenhuma ocorrência positiva para a soluçã_o 
do caso demonstrando assim o descaso co:n a classe, gerando_ total 
descrença a atual Política Agrícola do (j 0verno Federal. 

Diante deste quadro desesperador, Senhor Presidente, é que 
apelamos para Vossa Excelência e reivindicamos: 

- Urgente reformulação do preço mínimo ou preço p-ara aqui
sição de arroz para Mato Grosso de maneira a remunerar o Custo 
de Produção de Cr$ 1.482,00/sc 60 kg; reajustável pela ORTN até 
nova safra. 

- Reformulação do PROAGRO (Programa de Garantia a 
Ativi"dade Agropecuária), com cobertura de 100% dos Custos Reais 
de Produção na cultura de arroz de sequeiro para Mato Grosso, ain
da nessa safra. 

- Financiamento de 100% do V .RC.- Valor Básico de Cus~ 
teia, p.arã a próxima Sãfra, le"ndo-se em vista a totai descapitalizaçã-O 
do. produtor de arroz de Mato Grosso. 

- Suspender toda e qualquer- importação de arroz enquanto 
tenha Produto Nacional a ser consumido, e quando o fizer, fazê-lo 
dentro de época oportuna, evitando o desequilíbrio causado nesta 
-safra. 

- Urgente liberação de verbas para financiamento de recupe-
ração de solos, pelo Banco do Brasil S.A., para Mato Grosso, com 
financiamento- de 100% do custo. 

Finalmente, Senho1 Presidente, caso nossas reivindicações não 
forem atendidas satisfatoriamente, seremos obrigados, por força 
das círcunstâncias, paralisar a cultura de arroz do Estado, pois o 
agricultor não poderá solver suas obrigações com a rede bancária, 
ficando 8.sSim, o governo· de Vossa Excelência com a responsabilida
de perante à Nação pelo que poderá ocorrer, quer em termos de 
consUmidor, quer em termos de produtor rural. 

O Sr. Mendes Cana/e (PP - MS) - Permite V. Ex• um aparte? 
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O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT)- Ouço com muita atenção o 
Senador Mendes Caoale. 

O Sr. Mendes Cima/e (PP- MS)- Senador Gastão Müller, V. Ex• en
foca um problema dos mais graves que ocorre não apenas no seu Estado, no 
nosso velho Mato Grossó; rrias com todos os homens que têm a sua ati vida de 
voltada para a agricultura e para a agropecuária. Nós __ ouvimos, de há muito, 
que a agricultura seria a prioridade do governo. Antes inesmo do Senhor Pre
sidente da República assumir o Governo d_o País, Sua Excelência declarara 
que o ponto prioritário do seu governo seria a agropecuária, mas o que nós 
temos assistido em toda essa época, desde que instalado o Governo do Presi
dente João Figueiredo, é uma luta constante do~ ~pl'!lens qu~ têm as s1,1as ati
vidades voltadas para o campo, desassistidos, não obstante _o governo procla
mar tanta assistência que· se lhes dá. Agora, ultimamente, tomarp.os conheci
mento, nós do Mato Grosso do Sul, de que em relação aos juros para a parte 
de investimentos, o Governo adotou um posicionamento diferente para o Es
tado de Mato Grosso-, mas se esqueceu de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso 
do Sul não é diferente, Precisa ter um tratamento diferente dos demais, como 
Mato Grosso, porque nós-fomos divididos com este objetivo --dividiram
nos, como sempre disse, fiSicamente, mas os noSsos sentime-ntOs continuam 
irmanados,_ Fizeram -a divisão do nosso Mato GrossO coin o objetivo de ati
varo desenvolvimento da economia básica de ambas as regiões, de ambos os 
Estados, e que se assenta na agropecuâria, mas nós não asSisthnos absoluta
mente nada. que pudesse ativar uma infra-estrutura, quer num estado ou no 
outro, que desse condições para a produtiVidade tão decantada. Reclama 
muito bem V. Ex•, numa hora oportuna, qUando o nosso Estado de Mato 
Grosso atravessa esse problema sério com o :arroz, e que não é diferente com 
a soja. Queremos lembrar, ainda, que o Sr. Ministro da Agricultura havia 
dito que nós não importaríamos, absolutamente, nem um quilo de arroz, e S. 
Ex• cumpriu a sua palavra: ele não importou-um quilo de arroz, importou to
neladas de arroz! 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP - MT) - Da Tailândia. 
O Sr. Mendes Cana/e (PP- MS)- E, agora, nós estamos assistindo à 

mesma coisa: S._ Ex• declara ~ e eu guardei o recorte do jornal, para cobrar 
mais tarde de S. Ex•- que nós não vamos importar nem lúéh grão de feijão. 
Mas eu não tenho dúvida de que, ín~elizm~nte, nós teremos qu~ cobrar, mais 
adiante, do Sr. Ministro da Agricultura, o fato -deLI? _não importar um grão de 
feijão, mas de liiiPOrtar milhares de grãos de feijão, tal a falta de assistência 
que a agricultura sente neste País. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT)- O aparte de V. Ex•, Senador 
Mendes Canale, vem enriquecer o·meu modesto pronunciamento e alertar o 
Governo federal ainda mais sobre o problema da agricultura, de um modo 
geral, especialmente do arroz e da soja no Mato Grosso do Sul, que é o mes
mo problema do Mato Grosso. Como disse, aciui, o problema da nossa agri
cultura espelha o problema nacional. Não é nada mais do que uma parte do 
problema nacional. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT) -Ouço V. Ex• com muito pra· 
zer. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- V. Ex• se recorda de que se 
desmoralizou totalmente aquele slogan publicitário, <?Onstruído pelo Gover
no, de que com a fartura agrícola se encheria a panela do pobre. E a panela 
do pobre continua sempre vazia. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT)- Pois não. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Lament~o ter que discordar de 
V. Ex• e dos ilustres aparteantes, porque, na realidade, a agricultura no Brasil 
tem sido altamente beneficiada pelo atual dOveiito. E realmente uma priorí
dade do Governo a agricultura, tanto que temos tido a sorte, inclusive, de ob~ 
ter safras recordes. Nbs compreendemos perfeitániéhfi:: que ainda existe uma 
deficiência na parte da agricultura de alimentação, agricult_ura para alimen
tos, porque tivemos durante muitos anos a nossa agricultura voltaQa para a 
exportação. Agora estamos criando agricultura para fins energéticos e tam
bém ampliando a ãrea de agricultura de alimentos. Mas, isso, infelizmente, 
não é conseguido em um_ano. Nós não estamos ainda conseguindo armaze
nar a quantidade suficiente de grãos na produção agrícola de alimentos. Mas 
isto está sendo obtido aos poucos, e estam<_?s ~_umentando a nossa produção, 
caindo, cada vez mais, a nOsSa dependência externa de importação. E só V. 
Ex~ verificar os dados e verã que não estamos importando, como irnportâva
mos antes, o feijão, o milho e o arroz. Ainda poderemos, talvez, ter de impor-

tãr alguma coisa, talvez não. Mas, pelo menos,jâ diminuímos bastante a nos-
sa importação desses al~mentos. __ _ 

O SR. GASTÃO MULLER (PP- MT)- Obrigado a V. Ex• Respeito 
o seU ponto cte viSta e fãmento que V. Ex•_ tente desmentir os que assinaram 
esse dOcumento que eU-Vou ler daqui a pouco. Mas, cada um tem um ponto 
de vista. Quem sabe na Bahia a agricultura vai muito bem ... 

Vainos ver o qU-e diz o documento em relação à pecuária: 

2) Pecuária 
Há quase dois anos foram sustados todos os financiamentos 

para a pecuária. 

São eles que estão falando? não sou eu. E tem gente do Governo, da alta 
cúpula do PDS de Mato Grosso, que assina aqui. Não vou citar nomes, por
que não quero prestigiar adversárío. 

Em decorrência -da carência de crédito, os pecuaristas estão 
sendo forçados a abater matrizes sa~r~(icando crias, cujas matrizes 
representam um .Patrimônio Nacional. 

Qu_em mata vaca, mata o bezerro ainda por nascer. 

Estamos em um período de safra de gado gordo com uma co
mercialização extremamente dificultas~. A maioria dos agricultores 
são também criadáres. Nesta hora de di~culdades em que a descapi
talização atinge fortemente o agricultor, a sustentação seria 'a pe
cuária, que por sua vez se encontra nas mesmas condições que a 
agricultura. 

A nossa produção situa-se mais distante do mercado consumi
dor onde tudo se torna mais difícil e, no entanto, ficamos com o per
centual mais baixo de estocagem _que oª o~tros Estados da Fede
ração; cjiial seja 30% do abate, autorizado pela COBAL. Vale ressai~ 
tar que Sõ possuímos -um frigorífico em ativiaade. 

Para evitarmos, em tempo, mais descapitalização da pecuária, 
solicitamos as seguintes providências: 

a) Liberação imediata de Crédito para a pecuária de cria. 
b) Autorizar imediatamente a estocagem de carne num percen

tual de 70% sobre as reses abatidas, bem como a liberação de verba 
pela COBAL, para a aquisição. 

c) Determinar a pi'oibiçãu, a qualquer título, de importação de 
carne, bem como aplicar medidas para exportação do excedente." 

Terminando, o documento diz o seguinte: 
- "Depois de inúmeros apelos diretos aos órgãos do Governo fe-

deral sem resultados, entregamos à Vossa Excelência, nossa última. 
esperança. 

Cuiabá-MT, 3 de abril de 1981" 

Assinaram esse documento - chamado Documento de Cuiabá dos Pe
cua.ristas e dos Agricultores e que vai ser entregue ao Senhor Presidente da 
República depois da Semana Santa~ com muita tranqililidade, porque agora. 
S. Ex• está passeando a cãvàlo por ai~ não tem tempo de receber o governador 
de Mato Grosso - só gente ligada ao Governo, ou quase até membros do 
GovernO, que-frabalham com o Governo estadual e_, portanto, do Partido do 
Governo, as seguintes pessoas: 

"Presidente da Federação de Agricultura do Estado de Mato Grosso, 
Associação dos Produtres Rurais do Centro-Oeste, Associação dos Produto~ 
res Rurais do Sul de Mato Grosso, Associação dos Produtores Rurais do Mê-
dio Agreste, Organização das Cooperativas do Estado de Mato Grosso, As
sociaç_ão dos Criadores de Mato Grosso, Associação dos Empresários Rurais 
da BR-070, Sindicatos Rurais do Estado, Associação Comercial de Mato 
Grosso,. Associação dos Empresários da Amazônia e Presidente da Asso
ciação dos Engenheiros Agrônomos de Mato Grosso." 

Todos eles estão errados, o Governo ê que está ceita. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Abaixo transcrevo, o documento gerado pela CEPA-MT (Comissão Es

tadual de Planejamento Agrícola), Õrgão vinculado a Secretaria de Agricul
tura. Esse trabalho insuspeito traz detalhadamente, um estudo sobre a si
tuação atual da produção O_o arroz, ein Mato Grosso. 

Eis o que diz o citado dqcumento: 

2. Situação Social 

Iniciada a c_o]heita do arroz em algumas regiões do Estado, não 
se tem notícia de graves problemas de transporte nas principais -ro
dovias de escoamento da produção. No entanto, o alto custo dos re
cursos para investimento em colhedeiras automotrizes, faz prever 
que será aumentado nesta safra, o déficit desse equipamento obser
vado na safra anterior. Pode-se verificar uma demanda insignifican-
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te de colhedeiras no mercado estadual. A sacaria hoje cotada em 
CrS 100,00 (cem cruzeiros) po"r Unidade, além de seu alto valor indi
vidual, o que torna proibitiva a sua aquisição, não existe uma dispo~ 
nibilidade necessária nas regiões menos dotadas de infra-estrutura. 

Existerri notícias--da existência de mais de 500 casos de PROAGRO em 
lavouras de arroz na região de Barra do Garças, causada principalmente pela 
estiagem que se verifica no decorrer do mês_de fe_vereiro. Aliás, esse fato, 
ocorreu em outras regiões do Estado, mas até o momento não se tem um di
mencionamento correto dos dados verifi_cados. 

Em recente exposição de motivos encaminhada pelos dirigentes das prin
cipais associações de produtores do Estado ao Sr. Ministro da Agricultura, 
foi estimado o custo da colheita em CrS 300,00 (trezentos cruZeirOs) por saco 
de 60 kg de arroz, valor este que tem sido pago ao agricultor pelo produto en
sacado, em determinadas regiões do Estado. Os serviç-os de secagem, pesagem 
e armazenagem, ainda deficientes em algumas regiõeS produtoras, devem ser 
sanados pelas companhias oficiais de armazenagem, que em curto espaço de 
tempo, pretendem implantar postos de prestações de serviços nas regiões 
mais carentes. Entretanto a falta desses serviços deverã ser verificada nesta 
safra, além do elevado custo, onde exista, pois tem-se observado custo de co
lheita variando de Cr$ 100,00 a Cr$ 120,00/saco de 60 Kg, custo de secagem 
variando ao redor de Cr$ 80,00 por saco de 60 kg de arroz. Tais cUstos-deve
rão ser sensivelmente alterados ao serem praticados as novas taxas de jui"ás 
para as colhedeiras, ao redor de 73,8%. 

O preço de comercialização do arroz se encontra em torno do mesmo va
lor verificado a um ano atrãs, Cr$ 600,00 (seisCentoS cruzeiros) por saco de 60 
kg, enquanto no mesmo período o preço do produto para o consumidor pas
sou de Cr$ 25,00fkg para Cr$41,00/kg verificando-se um acréscimo de preço 
da ordem de 74%. Além das informações citadas, o documento encaminhado 
ao Sr. Minsitro da Agricultura, faz um levantamento do custo de produção 
atualizados, onde se verifica o valor atual de Cr$ 32.000,00 (trinta e dois fuil 
cruzeiros) por ha, conforme pode-se observar no quadro a seguir. (quadro) 

Quadro 01- Custo Total de Produção de Arroz de S,c;:queiro em Mato 
Grosso, Safra 1980/1981. 

ESPECIFICAÇOES Custo por 
h a 

Preparo do solo e plantio 4.133,88 
Sementes fiscalizadas 1.700,00 
Fertilizantes e fretes 6.150,00 
Defensivos agrícolas- 4.300,00 
Tratos culturais 1.538,47 
Colheita e transporte interno 2.811,99 
Secagem 1.720,00. 
Desagio sacaria 602,00 
Transporte externo 2.150,00 
Mão-de-obra (movimentação produto) 430,00 
Armazenamento (75 dias) 231,00 
Juros Bancários 897,22 
Juros recursos próprios produtor 2.888,29 
Proagro 95,00-
Assistência Técnica 190,00 
Veículo utilitário (administração) 2.160,00 

Total 31.999,85 

OBS.: Tomou-se como produtividade média 1.295 kgfha 
FONTE: CEPA/MT 

Custo por Saco 
Produzido 

(60 kg) 

191,54 
78,76 

285,03 
199,23 
71,28 

130,29 
79,69 
27,89 
99,61 
19,92 
10,70 
41,57 

133,83 
4,40 
8,80 

100,08 

1.482,62 

Dentro dos custos atuais, o preço do arroz deveria ser de Cr$ 1.482,62 
(hum mil, quatrocentos c oitenta e dois cruzeirOs e sessenta e dois centavos) 
para fazer face às despesas do produto. No entanto, o preço mínimo para a 
Região O I do Esta_do é de Cr$864,00 _(oitocento~ e sesSe_õta ~ q_uatro cruzeiros) 
e para a Região 02 é de CrS 792,00 (setecentos e_ noventa e dois cruzeiros) por 
saco de 60 kg. 

Assim, a presente safra estã na dependência da liberação do bónus
colheita, para que o agricultor possa realizar a sua colheita, e também na fi
xação de um preço mínimo mais remunerativo para o agricultor. 

Fato grave é o estoque remanescente da safra 79/80, avaliado em 
140.000 toneladas ... " 

E compra-se da Tailândia o arroz! 

"n.e que segundo as associações da classe .do Estado, ainda per
manecem em mãos dos produtores por falta de um preço razoâvel 
de comercialização. 

Os agricultores mato-grossenses reivindicam ao Sr. Ministro da 
Agricultura, três providências que consideram imprescindíveis para 
que não sofram um processo de insolvência bancária nesta safra 
agrícola, a saber: 

Definição de um preço de garantia do arroz compatível com o 
atual custo de produção; 

Liberação de crédito para colheita adequado ao custo real e 
não a um VBC desatualizado e, 

Suspensão da necessidade de medição da ãrea para liberação da 
verba de colheita. 

Como medidas complementares a serem tomadas a um prazo 
maior, são sugeridas: a instalação de postos de serviços de secagem, 
pesagem e armazenagem próximas às regiões produtoras; crédito 
para aquisição de colhedeiras a juros inferiores aos atuais; a insta
lação de um parque agroindustrial para beneficiar a produção inter
namente; condições para que o Estado possa produzir as sementes 
necessárias aos próximos plantios e aquisição oficial da produção 
em armazéns particulares dotados de infra-estrutura de secagem e 
armazenamento. 

Encam1nhando o documento às autoridades federais, os "agri
cultores matogi'ossenses aguardam as providências necessãrias para 
que o processo produtivo da safra 80/81 não sofra descontinuidade. 

Segundo a Secretaria da Fazenda do Estado, durante o ano de 
1980 foram exportados 520.285 toneladas de arroz em casca, de uma 
prodUção total estimada em 1.174.244 toneladas. Ora, segundo os 
agricultores, existem 140 mil toneladas de arroz da safra 79/80 ain
da no Estado, o que agregado ao valor exportado. nos dariam um 
total de 660.285 toneladas de arroz, deixando uma diferença de 
513.959 toneladas que devem ter sido utilizados para sementes e 
consumo interno. No entanto, para essas duas finalidades somente 
foram utilizados 106.015 toneladas, o que nos dã um saldo final de 

- 407.944- toneladas, fazendo crer, que se trata de produção escoada 
para -outros- -Estados- -sem-pa-gamente---des--:-im-postos-dev-idcs.!~ 

Este é o documento do órgão do G_o_verno do Estado. De modo que, Sr. 
PrCsidCnte e -Srs. Senadores, os agricultores de Mato GroSso, especialmente 
os de arroz, estão à falência. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT)- Nobre Senador, vou apenas 
concluir o meu raciocínio. Darei, em seguida, o aparte a V. Ex• 

Nós estamos numa situação tal qual a daquela anedota de um pai que as
sistia um desfile militar e achava que só o filho dava o passo certo e dizia: "O
lhem aí, todo mundo está com o passo errado, só o meu filho estâ dando o 
passo certo". Só o Governo estâ com o passo errado, porquanto todos esses 
organismos dizem que a· situiÇão é precária. Há falência do produtor de ar
roz; a pecuãria, hâ dois anos, não recebe auxílio nenhum do Governo e aí 
vem o nobre vice-Líder do Governo defender a situação ... Tenho certeza que 
S. Ex• vai justificar tudo isto com números e dados bonitinhos, dizer que está 
tudo certo, quem estã errado são os agricultores e os pecuaristas de Mato 
Grosso. E a Secretaria de Agricultura de Mato Grosso, que é do PDS, tam
bém estã erraP.a. Jâ_ sei que estã_ tudo errado. 

V. Ex• tem o aparte, nobre Senador Bernardino Viana. 
O Sr. Be:mardino Viana (PDS - PI) - Senador Gastão MUller, estou 

surpreendido realmente é com o estoque da safra de 79/80, que Mato Grosso 
ainda detém, cerca de 140 mil toneladas. Realmente, acho que, com o preço 
mínimo de Cr$ 864,00 a saca de 60 quilos, não poderã esta quantidade imensa 
de arroz escoar. Sei que hã. também, um grande problema em Mato Grosso, 
segundo eu tenho notícia, que jâ foi objeto de pronunciamento, de aparte de 
V. Ex•, as estradas não estão em boas condições, principalmente as de terra. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP - MT) - Lógico. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - E quero, neste instante, dizer a V. 
Ex• que os financiamentos para investimentos pecuários estão suspensos, 
realmente, há dois anos ... 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP - MT) - f: o que eles dizem. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - E é verdade. Eles estão fazendo 
custeio de safra e comercialização dos produtos agrícolas e, também, fazem 
custeio pecuãrio, mas o preço que eles estão estabelecendo para o produtor 
adquirir a cria para engorda, etc. ê um preço muito abaixo ... 
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O SR. GASTÃO MÜLLER (PP - MT) - Desatualizado. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI) - ... do comércio de gado em qual
quer região do PafS. Além do preço ser baixo, eles só estão financiando um 
percentual, que corresponde a 60% do valor que está estipulado na regula
mentação vigente. Então, acho que V. Ex• te~ razão ao pleitear que se ajus
tem esses preços mínimOs. E, além de ajustar esses preços mínimos, o Banco 
do Brasil deve abrir uma linha de crédito para investimentos pecuários, por
que eles sempre têm que ser renovados, principalmente no que se refere às se
cas, às aguadas etc. Se V. Ex• assim o permitir, prometo ajudá-lo inclusive a 
pleitear essas reivindicações que as classes produtoras rurais de Mato Grosso 
estão fazendo. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT)- Com muito prazer, Senador 
Bernardino Viana. Vou providenciar uma cópia do meu pronunciamento, 
aliás estou repetindo o que os agricultores e os pecuaristas transformaram em 
documento que vai ser entregue ao Senhor Presidente da República, nestes 
dias, pelo Governador de Mato Grosso. 

Mas, antes de encerrar, quero perguntar a V. Ex• que é versado em eco
nomia; por que, no ano passado- quando eu, aqui, em dois ou três discursos 
pequenos, reclamei, gritei - se fez a importação de arroz da Birmânia ou da 
Tailândia, quando havia estoque de 140 mil toneladas? Vamos admitir sejam 
100 mil toneladas, que estou exagerando, embora os dois documentos afir
. mem que são 140 mil, tanto o do Governo quanto dos agricultores, mas havia 
estoque de arroz e compraram arroz no exterior. Eu ainda, no meu discurso 
do ano passado, referi-me a uina curiosidade que me informaram os fazendei
ros e os agricultores, que esse arroz da Birmânia e da Tailândia demora vinte 
minutos mais do que o nosso para tornar·se em condições de ser deglutido. 
Isso implica, naturalmente, num aumento do consumo de gâs. V. Ex• veja as 
conseqfiências dessas importações, ·vai-se gastar também mais energia. Além 
disso, o arroz da Birmânia e da Tailândia, ao ficar mole para a deglutição, 
quebra, vira quirera. O nosso arroz é-muito melhor em categoria, porque em 
muito menos tempo ele fica cozido e não_ se quebra, não vira qtiirera. No en
tanto, importaram-se toneladas e toneladas de arroz, contra pelo menos uma 
voz isolada, a minha, protestando, porque eu sabia que em Mato Grosso ha
via estoques da produção de 1979/1980. 

Qual a explicação, nobre Senador Bernardino Viana, para essa impor
tação? Foi equilíbrio de preços, política de boa vizinhança com os países lã do 
Extremo Oriente? Eu não entendo de economia, portanto gostaria de ouvir V. 
Ex• 

O Sr. Bernardino Viana (PDS ....... PI) - Creio que a única justificativa 
para a importação seria uma tróca de mercadorias. Suponhamos que_ o Brasil 
quisesse vender produtos industrializados para a Tailândia e Birmânia e só 
poderia fazê-lo se importasse arroz. Como arroz não ê perecível rapidamente, 
eles podem ter feito essa impOrtação. É a suposição que posso fazer, embora 
desconheça o assunto. - -- -

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP - MT) - É uma explicação lógica. 
Agradeço a V. Ex• 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. SenadOres: 

Antes de entrar no assunto, desejo dizer aos nobres Srs. Senadores Gas
tão Müller e Mendes Canale que, no Estado da Bahia, tambêm temos algu
mas dificuldades a respeito da agricultura e a respeito da agropecuâria. A _úni
ca diferença que existe entre Senador da Oposição e Senador do Partido do 
Governo -e que nós, se faZemos "crítica" daqUilo- quejuJgaffios erradO, se aPre
sentamos sugestões, também temos o dever de dizer o que vem sendo realiza
do em benefício dos diversos setores. E se nós consideramos que existem críti
cas setoriais a ser~m feitaS CC?ID relação à agricuiúlra e principalmente à pe
cuária, temos qu-e reCOnhecer o esforço que o-Governo vem realizando, tam
bém, com os subsídios que são dados à agricultura. 

Nós sabemos, perfeitamente, que ~perias a fundo perdido ae subsídios o 
Governo este ano vai aplicar perto de 600 bilhões de cruzeiros. Em subsídios, 
de modo geral, chega a I trilhão, 345 bilhões de cruzeiros. E é esse esforço que 
nós temos de reconhecer. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Agora, quando se exige um redobrado esforço do setor primârio, a fim 

de que possamos exportar alimentos, numa opção de melhoria do balanço de 
pagamentos, o Governo tem procurado atender às necessidades da agrope-

cuária biasileira, em matéria de crédito e outros incentivos, apesar das difi· 
culdades financeiras que enfrenta. 

É necessãria uma resposta conseqílerite do setor, e para tanto, no que 
tange à produção bovina, precisamos sair dos métodos rotineiros e da criação 
extensiva para uma exploração racional da carne e do leite, no primeiro caso, 
atendendo, imediatamente, à exportação, no segundo libertando-nos da de
pendência externa. 
Em nosso Estado, a Bahia, predomina a exploração extensiva das pastagens, 
algumas melhoradas por novas gramíneas mais rentâveis, cultivadas em pi
quetes de tamanhos variados. Na região de Itapetinga, por exemplo, a mais 
importante do criatório baiano, a principal forrageira é o coloniãõ. Nas fa
zendas d~ gado leiteiro, é feita apenas unia Ordenha rriatinal, ilormalmente 
sem preocupações higiênicas. 

Quanto à melhoria dos pastos, resume-se em roçagens, queimadas e 
abertura de aceiros ao longo das cercas, no período das estiagens, como pre
venção aos incêndios, colhida a água nos rios, em açudes e raros poços arte-
sianos. - -

Por isso mesmo, pela falta de manejo racional, tem-se verificado, ao lon
go dos últimos vinte anos, uina redução da capacidade produtiva dos pastos 
nª_regi~ó, influindo, ademais, fatores aleatórios, como a falta de chuva, as 
prã.gas-e, sobretudo, a falta de escolarização de vaqueiros, peões e retireiros, 
~~m qualquer formação profissional, mesmo primária . 

A observação nesses dois decênios tem demonstrado uma diminuição 
acentuada no índice pluviométrico da região, que se atribui ao desmatamento 
constante e progressivo, sem controle ou fiscalização de qualquer órgão 
público. 

A escassez de chuvas resulta, freqüentemente, na. salin_ização d~ âgua dos 
açudes, assim impróprias ao consuino do rebanho. Mas o problema mais gra
ve, CQm referência à produtividade dos pastos, naquela região baiana, ê pro
v_o.,cado pelo inseto vulgarmente chamado "cigarrinha", da família dos Cerco
pidae, que paralisa o crescimento das gramíneas, impedindo sua rebrota, 
diminuindo-lhe o valor nutritivo, chegando mesmo a destruí-las. 

O combate à praga torna-se dificil, porque o inseto permanece em estado 
de hibernação na raiz do capim durante a maior parte do ano e, depois das 
chuvas, entra em atividade, alimentando-se da seiva da gramínea, só apare
cendo à superficie no final do seu ciclo biológico. 

Assim, não adianta a pulverização com inseticidas, cuja ação é superfi· 
cial, dificultado ademais o combate em virtude da grande capacidade de loco
moção da .. cigarrinha", quando aflora à superficie. 

-Além disso, nas épocas chuvosas, ocorrem ondas esporâdicas_de gafa
nhotos, prejudicando as pastagens. 

Essa defesa fitossanitária é indispensãvel, impondo-se, para melhor 
aproveitamento das áreas pastoris, estudos no sentido de consorciar as gramí
neas existentes ao uso das leguminosas perenes, contribuindo para a fixação 
de nitrogénio e aunientando o teor protêico da forragem. 

Paralelamente, indica-se a promoção de medidas para correção do solo, 
rotação de pastagens, procedendo-se à ensilagem para uso principalmente na 
estação seca, através de silos-trincheira, praticados variados pro~sos de fe
nação. 

Além desse problema do empobrecimento das pastagens nativas, de
monstrada também a precariedade do seu manejo, a pecuária baiana se recen~ 
te da falta de escolarização profissional do homem do campo, praticamente 
inexisterite a formação de capatazes que possam evitar erros mais sérios nas 
âreas sanitária e genética, seja por desconhecerem o combate a doenças como 
a aftosa e a brucelose, seja por não saberem evitar cruzamentos que empobre-
cem a qualidade do rebanho, relativamente baixa no País, mormente no Nor· 
deste. Não se promove o controle ~o g~nho de peso, nem se antecipa o tempo 
de abate, como pouco adotada a técnica da inseminação artificial, já dissemi
nada no Sul do País. 

Também é grande a perda de terneiros, em função do estado sanitârio 
precãrío das matriZes, agravada pela baixa qualificação do homem do campo 
em termos de técnica específica, elevando-se a natimortalidade, tendo-se veri
ficado uma estreita relação_ entre a mortalidade e o manejo insatisfatório, en
tre a brucelose e a taxa de aborto. 

Inúmeros fatores contribuem para o retardamento do ganho de peso do 
rebanho bovinO- n3 Z:egião de Itapetinga, quase sempre por insuficiência ali
mentar e falta de assistência conveniente. 

Conhecido o fenômeno do alongamento das estiagens, os criadores não 
adotam técnicas de armazenamento de forragem, processos de fenação, resul· 
tando a perda de peso do gado durante a seca, o que implica no prolonga· 
menta do processo de engorda em mais um ano. 

O emagrecimento das reses também ocorre durante o deslocamento para 
o abate, mas é muito maior quando se transporta o gado da região de cria 
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para a de engorda, sem as precauções convenientes para diminuir o esforço 
da rés com esse deslocamento. • 

A falta de frigoríficOs nas regiões de pecuária faz com que o gado seja 
transportado em carretas até os centros de con_sumo, agravando-se a perda de 
peso, com a rês viva, ou da própria carne, quando abatida. 

Outro p-roblema que afeta a pecuária baiana se refere às últimas alte
rações nas taxas de juros para o setor, -praticam-erite inviabilizando a contra
tação de empréstini.Os -iUfáis. Basta assinalar que, nos últimos doze meses, os 
juros se elevaram em mais de cem por cento para a aquisição de animais. 
Some-se a isso a crescente ganândà- do Imposto de Renda e do IPTR, 
assinalando-se que o ICM se elevou em 2_00% nesse período, majorada a arro
ba da carne em cinqUenta Por centO, -iii. alterado o preço para o produtor des
de setembro do ano passado. 

Pode-se prenunciar, em conseqüência, o crescimento do abate de matri
zes, um dos mais graves problemas do setor, desinteressado na cria de mamo
tes e na produção de leite, pela sua baixa rentabilidade. 

Resumindo esse quadro, que nos indicam prognósticos pessimistas, eis 
as principais dificuldades da pecuária baiana: 

I) falta-lhe assistência técnica especializada; 
2) é escassa anião-de-obra qualificada, ante a ausência de cursos de nível 

médio de capatazia agropecuária; -
3) a precária tecnologia condiciona a baixa rentabilidade, prenunciando~ 

se, com o aumento dos encargos a prazo médio, queda vertical da produção e 
grande aumento do preço da carne. 

Diariamente estamos ouviildo que é necessário produzir alimentos, para 
satisfãzer a Cre-SCente demanda interna e obter excedentes exportáveis. Nesse 
sentido, o melhor investirrieilto do Governo seria no homem d_o campo, não 
apenas no setor sanitário mas no educacional, criando-se escolas técnicas de 
nível médio no_meio rural, que aliassem as melhores práticaS difundidas na 
região aos subsídios técnicos mais modernos. 

Assim habilitado, o empregado do -campo faria jus a melhores salários, 
reduzindo-se o êxodo rural e a favelização dos centros urbanos e aumentando 
o poder aquisitivo de grande massa trabalhadora. 

Dentre as matérias que devessem ser difundidas numa escola rural de 
grau médio, indicamos: 

a) conhecimentos gerais de veterinária; 
b) noções básicas de agricultura e solo; 
c) prática da inseminação artificial; 
d) noções de irrigaÇão, adubação e correção de solos; 
e) manejo de pastãgens; -
f) conhecimentos básicos de Contabilidade Rural; 
g) noções gerais de Legislação Trabalhista; 
h) técnicas de comercialização. -
A nosso ver, essa formação deveria ser oferecida pelo Ministério da 

Agricultura, a que, antigamente, se subordinavam desde os patronat_os agrí
colas até os cursos superiores de agronomia e veteririária. 

Tais cursos teriam a duração de dois a três anos, exigida, na matrícula, a 
escolaridade primária, havendo também formação mediante treinamento in
tensivo, para diplomação em um ano. 

Ao encaminhar estas sugestões ao Go_verno, desejo assinalar que a saída 
para a crise em que nos debatemos está, em primeiro lugar, no aumento da 
produtividade do setor agropecuário, com o incremento da área cultivada e a 
melhor preparação do homem do campo, sem esquecer que o maior incentiVo 
para o setor agropecuãrio é o preço justo à produção. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Sr. Presidente, o nobre Senador 
Aderbal Jurema tem necessidade de se retirar do plenário e tem, também, 
uma comunicação importante a fazer à Casa. Perguntaria a V. Ex,. se seria 
possível eu falar logo após S. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Pode. Aliãs, entre V. Ex• e o 
nobre Senador Aderbal Jurema temos o nobr_e Senador Franco M.ontoro. Se 
S. Ex• comparecer, ele terá preferência: 

Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema, por permuta com 
o nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ADERBAL JUREMA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÁO DO Oli.AiiOR, SERÃ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

o SR. PRESIDENTE (Passos Põ;to) ~-Concedo a palavra, para uma 
comunicação, ao nobre Senador Henrique Santillo. 

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

Tenho, reiteradas vezes, colocado nesta tribuna a situação anitiva em 
que se econtra, no País, a classe médica. 

Sem dúvida, a classe médica está vivendo urna situação angustiante, no 
momento, neste País. Constituída por mais de oitenta mil médicos, num País 
cujas necessidades são ainda, no que diz respeito ao setor saúde, extremamen~ 
te elevadas, mas em que a medicina se mercantilizou de tal modo que a esses 
oitenta mil médicos pouca oportunidade de trabalho se oferece. A maioria da 
classe médica está, eminente Presidente, subempregada ou submetida a emw 
pregos de baixos salários. 

Existe no Senado um projeto tramitando e que oferece aos mé-dicos um 
salário miniffio eqtiivàlente a dez s.ãlãrios mínimos nl.aiores vigentes no País. 

Através desta breve comunicação, quero fazer um apelo à Casa, no senti
do de que esse projeto possa tramitar urgentemente por suas comissões e vir 
aó plenário e ser aprovado por unanimidade do Senado Federal. 

Por outro lado, Sr. Presidente, se a classe médica, como um todo, vive 
uma situção angustiante no País, os médicos residentes, organizados na Asso
ciação Nacional de Residentes Médicos, vivem também seus problemas espe
ciais, particulares, além de toda a aflição que domina a categoria como um 
todo. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB ~CE)- V. Ex• me permite, nobre Se
nador? (Assentimento do orador.} Apenas para uma informação ligeira, é que 
no meu Estado, ontem, os médicos residentes me interpelaram a respeito des
se projeto e me instaram para que diligenciasse junto à Presidência e das Lide
ranças no sentido de que ele viesse a debate no menor espaço de tempo possí
vel. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Perfeitamente. En
tão_, existe a respeitO dos resi9entes--IDêdicos._ também, um projeto tramitando 
neste Senado, que regulamenta a residêncía médica, estabelece um salário 
mínimo para os residentes médicos, passa a reconhecer, textualmente, os seus 
direitos trabalhistas. São as reivindicações básicas dos residentes médicos. 

Queria informar a eSta Casa que, na manhã de hoje, com a Liderança do 
PDS, representada por seu eminente Líder nesta Casa, Senador Nilo Coelho e 
pelos eminentes Senadores V ice-Líderes Bernardino Viana, Raimundo Paren
te, Almir Pinto, José Lins, -estive-mos com o Presidente d3. Associação Nado-
nal dos Residentes Médicos, o Presidente da Associação dos Residentes Mé
dicos de Brasília, discutindo o referido projeto para estabelecermos os pontos 
mínimOs- em torno dos quais esta Casa poderá obter o consenso e conseguir a 
unanimídade, para que se resofva COm urgência esse problema. 

Na verd~de, Sr . .presidente, os residentes médicos estão marcando, para 
O próximo dia 28, uma assembléia-geral da categoria, em Belo Horizonte, 
para ali definirem, Po-ssivelmente, um novo movimento grevista da categoria. 
Eu estou certo de que ninguém deseja isto e muito menos os próprios residen
tes médicos. Mas, se o problema não for resolvido C<:Jm _u~gência, jâ que espe
ram há muitos anOs a-sua solUção, eu estOu certo, serão obrigados, mais uma 
vez, a promover um movimento grevista, em prejuízo da categoria, em prejuí
zo da comunidade, mas, sobretudo, em prC:juíio de tranqUilidade que nós to
dos temos o direito e o dever de construir, neste País, neste momento de crise. 

De sorte que eu estou apelando mais uma vez ao Senado Federal, através 
desta comunicação ã Presidência do Senaçlo, e às comissões para que pro
movam uma rápida tramitação do projeto que regulamenta a residência mé
dica, para que nós Possamos apreciá-lo no plenârio. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estã finda a Hora do Expedien-
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Não hã "quorum" parã deliberação. Em conseqüência, as matérias cons

tantes dos itens n9s. 1 a 20 não seiãb submetidos à consideração do Plenário, 
ficando sua apreciação adiada para a sessão ordinâria de amanhã. 

São os seguintes· os itens ·cuja apreciação é adiada. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70, DE 1980 

(Em regime de urgência- art. 371, Hc", do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n9 70, de 1980, do Senador Humberto Lucena, 
que dispõe sobre coligação partidária, e dá outras providências, tendo pare
cer oral, da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e, no mérito, pela rejeição. 
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2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9~303, de 1979-
DF, que institui a taxa de limpezapública no- ÓistiftO Federal, e-dá oUtras 
providências, tendO _ _ __ _ 

PARECERES, sob n•s 710 a 712 e 1.029 a 1 :o:Ú, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça --JP pronunciamento: pela constitucionalida

de ejuridicidade; 2P pronunciamento: (reexame solicitado em plenário), favo
rável, com emenda n9 3-CCJ,- que aPresenta; 3P P?'onunciamento.· (prestando 
esclarecimento solicitado pela Comissão dO Distrito Federal); 

-do Distrito Federtil -=]P prÔnUnciamento: favorá~e:1. nos termos das 
Emendas de n'?s I e 2-DF, que apresenta, com voto vencido, em separado, do 
Senador Itamar Franco-; - " 

2? pronunciamento: favorável ao projeto e à emenda da Comissão de 
Constituição e Justiça; e 

--de Finanças, favorável ao Projeto e às emendas da Comissão do Dis
trito Federa!, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e José Ri
cha. 

3 

Votação, em turno único (aprecülção pieliminatdã constituciOnalidade; 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n9 305, de 1977-Complementar, do Senador ,Itamar Franco, que dá nova re
dação aos parágrafos 29, 39, 4~' e 59, e acreScenta parágrafos "(antigos e novos) 
à Lei n• 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), tendo 

PARECERES, sob n•s 222 e 1.233, de 1979, e 1.013, de 1980, da ComissãO 
-de ConstituiçãO e Justiça. f? pronunciamento- pela·inconstituciona!i

dade, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves, Cunha Lima, Hugo 
Ramos e Amaral Furlan; 2P pronunciamento - (reexame solicitado em ple
nário), ratificando seu pãrecer anterior; e 

3P pronunciamento - (reexame solicit3.do em plenário), maptendo _ _s_eus 
pareceres anteriores. com Voto Vencido d-OS-Serladores Leite Chaves e Cunh"à 
Lima. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 172, de 1980 (apre
sentado pela ComiSsão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.258, 
de 1980), que autoriza O Oo-verno do Estado de Mato Grosso Oo Sul a elevar 
em Cr$ !.785.620.157,75 (uril bilhão, setecentos -e oitenta e cinco milhões, 
seiscentos e vinte mil, cento e cinqUenta e sete cruzeiros e setenta e cinco cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s i.259 e 1.26ó; de 1980, das Comissõe,s: 
- de Constituição e Justiài.- pela Constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, fãvO-fâvel. 

s 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 177, de 1980 _(apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.273, 
de 1980), qu~ autoriza a Prefeitura Municipa~ de_ Mossoró (RN) a elevar em 
Cr$315.464.652,36 (trezentos e quinze milhões, quatrocentos e sessenta e qua
tro mil, seiscentos e cinqUenta e dois cruzeiroS e trinta e seis-centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s !.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, faVOrável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 178, de 1980 (apre
sentado pe!a Comissão de Economia como conclusão de_ seu Parecer n'i' 1.277, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a elevar 
em Cr$ 29.983.645,00 (V-inte e noVe-milhões, -novecentos e oitenta e três mil e 
seiscentos e quarenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívída consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.278 e 1.279; de .. i980, das Comissões: 
- de Constituição e Justfçà, pela constltuciOilàlidade e juridicidade: e_ 
- de Municfpios, favoráve[ 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de R4:sollú;;ão n~ 179, dC 1980 (apre
sentado pela ComissãO de Economi:i como conc_~usão de seu Parecer n'i'l.280, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal 'de São Joaquim (SC) a elevar 
em Cr$ 1.530.000,00 (um rriilh-ã6, cjUTrifientos ·e tririta mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. tendo 

PARECERES, sob n•s 1.281 e 1.282, de 1980, das Comissões: 
- de Constituiçào e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, faVoi'âvel. 

8 

Votação, em turno úni~o,_dq Projeto de Resolução n'i'l80, de 1980 (apre
s.entado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n' 1.283, 
de.l980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a elevar em 
Cr$ 2.600.000.00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob no 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, _favorávCl. ---

9 

Votação, em turno únicO, do Projeto âe Resolução n9181, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.286, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar Cr$ 
1.448.100,00 (Um riiifhãó", quatrocentos e quarenta e oito mil e cem cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n' 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade; e 
- de Mwzidpios, favorável. 

10 

.- __ Yotação, em iurno úniCo, do Pr~jeto de Resolução n9 182. de 1980 (apre~ 
s~ntado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.289 
de 1980) que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a ele
varem Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três mHhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões: 
- de ConsJituiçdo e JUstiça, pela -constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Mwzidpios,J~vorável. ~ 

-11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9l83, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.292, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos (GO) a elevar 
em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e noventa e cinco mil e cem cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.29~ e 1.294, de 1980, das Comissões: 
- de Constituiçdo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Mwzidpios, favorável. 

12 

-.. Votação, eln turno único, do Projeto de Resolução n' 184, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.295, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal ~e Duerê (GO) a elevar em Cr$ 
767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e setecentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões: 
- de Constituiçdo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

13 

Votação, em turno úniêO,~ do ProjetO de R~olução n9 189, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como concfusão de seu Parecer n'i' 1.310, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a elevar 
em Cr$ 2.909.300,00 {dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos cruzei
ros} o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n• 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões: 
- -de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios. favorâvel. 

14 

~- Votação, em turno Çmico, do Piojeto de Resolução n'i' 194, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.325, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a elevar em 
Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e dnco mil e tre
zentos cruzeiros) o montante de_ sua_ dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 
-de Constitulç&o e Justiça, pefa constitucionalidade e juridiciâade; e 
- de Municípios, favorável. 

IS 

- Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 201, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanç;:ts como conclusão de seu Parecer n9 1.345 
de 19~0, cqm voto_ vCncido, em separado. do Senador Lázaro Barboza), que 
autonza o Gov.erno do Estado de Goiás a realizar operação de empréstimo 
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externo, no valor de uss 35,000,000.00 _(trinta e Cinco milhões de dólares 
norte-americanos) destinado a financiar progrã.mas do Estado, tendo 

PARECER, sob n• 1.346, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

16 

Votação, em turno úníco; do Projeto de Resolução n9 l, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 4, de 
1981, com voto vencido do Senador Lâzaro Barboza), que autoriza o Gover
no do Estado de Pernambuco a realizar empréstimo externo no valor de US$ 
25,000,000.00 (viiüe e.- cinc-o milhões de dólares norte-americanos) ou o equi
valente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuário doEs
tado, tendo 

PARECERES, sob n•s 5 e 6, de 1981, das Comissões: 
-de ConslltUiÇão·e Justiça; pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios; favorável. 

17 

Votação, em piiril.Cii'o (uf-rio (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• 1.006, 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. 

18 

Votação, em primeiro turrio (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do RegimentcYinterno ); ao 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 inconstitncionalidade. 

19 

Votação,- em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade ejuridic_idade, nos termos do art. 296-do- Regimento lnternoY, 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 inconstituciohalidade e injuridicidade. 

20 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câmara n"' 45, de 1980 
(n9 1.761/79, na Casa de origem), que regulamenta o e~erçício·da profissão de 
supervisor educacional, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 91 a 93, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, -pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável; 
-de Educação e Cultura, favorâvel, com emenda que apresenta de n9 1~ 

CEC; e - -
-de Legislação Social. favorável ao Projeto e_ à e_menda da Comissão de 

Educação e Cultura. ---
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 58, de 1981, do Senador 

Aderbal Jurema, de adiamento da discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Passaremos, pois, ao exame do 
item n9 21. 

são. 

DisCuSsão, em turno úitico, do Projeto de Resolução n"' 21, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de 
seu Parecer n"' 108, de 1981, com voto vencido dos Senadores José 
Fragelli e Affonso Camargo}, que autófiza a Prefeitura Municipal 
de São Caetano do Sul (Si>) a realizar operação de empréstimo ex
terno, no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares 
norte-.americários), destinado a financiar o programa de investimen
tos urbanos, tendo 

PARECERES, sob n•s 109 e 110, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela ConStitucionalidade e jurídici

dade; e 
- de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto, em turno úriico. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão. 
Face à ineXiStência de número, a votação fica adiada para a próxima ses-

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Há oradores inscritos. 
Conce~o a palavra ao nobre Senador Franco Montoro. (Pausa.) 
S. Ex' não estâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto, por permuta com o 

nobre Senador Aderbal Jurema. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Ao final da Sessão Legislativa do ano de 1980, fui solicitado a dar uma 
entrevista para a Rádio Nacional, e o tema que escolhi foi como se estruturar 
o ensino através do Ministério da EduCação e Cultura. 

Certo que não sou nenhum .. expert" neste importante setor da vida na
cional, mas desde o tempo em que fui Secretário de Educação no meu Estado, 
que venho sentindo as dificuldades de colno melhor atender o complexo 
problema da escolaridade neste País. 

Dizia eu.-na minha entrevista, que a Carta Magna da Nação afirma ser 
obrigatório o ensino primârio, visando, com isto, alfabetizar o povo brasilei-
ro. 

E sem sombra de dúvidas este é o ensino mais caro, por atingir a grande 
faixa etâria dos 7 aos 12 anos, e por isto mesmo disseminado por todo o terri
tório nacional. 

Por ser o mais caro, deveria ficar às expensas de quem pode mais, que 
não é outro senão o Governo_ Federal. 

Defendi, na minha entrevista, que o ensino secundário, circunscrito comO -
sabemo~ às capitais, m-édias e grandes cidades, poderia ficar a cargo dos Go
vernos Estaduais, já que as municipalidades brasileiras, com as ba1xas rendas 
que usufruem, não têm condições de assegurar os gastos com material, fun
cionários e corpo docente exigidos para qualquer dos níveis já referidos. 

O ~~sino su_perior poderia fiCai sob a responsabilidade de fundações, su
bordinadas à Diretoria de EnsinO U niversitârio do MEC, órgão supervisor e 
fiscalizador. Estas fundações serviriam de liame entre os discentes e a Caixa 
Económica Federal, na concessão do Crédito Educativo, destinado aos alu
nos pobres. Os de boas condições financeiras, lógico, não se utilizariam do 
beneficio do empréstimo e pagariam as suas anuidades. 

Adotado o sistema de ensino pago pelos Governos Federal e Estadual, 
naturalmente que-'Se imporia uma fiscalização do MEC sobre o comporta
mef!-tO ~a rede particular, que ministra o ensino secundário pago, e um certo 

- contfole em relaÇão às anuidades, cuja explosão nos preços é inaceitável. 
Com isto-se poria cobro ao despautério que assistimos de União, Esta

dos e Municípios instituírem com as suas responsabilidades, em seus terri
tórios, os três níveis de ensino: primário, secundário e universitário. 

Como pode? Aonde vão municípios pobres conseguir recursos para pa
garem as despesas com material e professorado? 

Daí o baixo nível de aproveitamento dos educandos, sem uma base hu
manística, -isto por não contarem com professores capacitados, porque os que 
o são hão se submeterão a pagamentos irrisórios. E, por isso, prejudicados se
rão exatamente os discentes, que sofrerão as conseqilências de um aprendiza
do ministrado por mestres despreparados. 

As reprovações nos vestibulares são aos milhares, motivadas pelo avulta
do número de candidatos que, na maioria, enfrentam a seleção, aventurando 
acertar as respostas aos quesitos na base do chute! 

Assim não dá! 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao assumir o Ministério da Educação e 

Cultura, o General Ludwig, na sua primeira entrevista à imprensa,- afirmou 
que iria encarar com prioridade o ensino básico, fundamental. 

Acredito que S. Ex' preferiu o rumo certo, para ri1elhorar o nível educa
cional da nossa juventude, necessitando de reformulações e adequações na 
sua dinâmica, nó meu entender, ern.baraçaàa por fatores intrínsecos e extrín
secos, de fácil Perce:Pcã.o -Por parte do ilustre Ministro. 

Detectados estes fatores, S. Ex•, com os excelentes auxiliares de que dis
põe, corrigirá erros e distorções acumulados no processo educacional vigente, 
para cujo desenvolvimento poderia ser o de uma ~·política social dotada de 
objetivos própfios, disiintoS daqueles que int~grã.m a política econômica e 
destinados a melhorar as condições de vida do Povo brasileiro e estender a to
das as regiões os beneficias do desenvolvimento". 

Ê certo que isto se prende mais à ârea social, em que interferem a edu
cação e cultura. 

O que procurei fixar neste curto pronunciamento foi a maneira de corria 
vejo dispersado o ensino no Brasil, sem um disciplinamento de âreas, os Go
vernos Federal, Estadual e Municipal fazendo tudo, sem condições técnicas e 
financeiras para tal. 

Ao próprio Governo Federal, se assumir o encargo do ônus-coni o ensi
no obrigatório do País, que é o primário, nãO seria fãcil enfrenta' 1 dispêndio 
com os demais níveiS: secundário e superior. E como os Estados e ~0:unicípios, 
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deficitários nãs- sUas receitas, poderão pensar em ministrar ·o- eõsino nos três 
patamares? 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB -CE) -Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE) - Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Nobre Senador Almir Pinto, é 
de rara oportunidade a manifestação de V. Ex• em torno da realidade educa
cional br<l.:.ileira. Aperias gostaria de- Cham-ar a atenção de V. Ex• para um 
pronunciamento recente do nosso coestaduano_?rofessor Antônio Albuquer
que de Souza Filho que, ao se investir ria direção do Departamento de Pri
meiro e Segundo Grau daquela área do Minis-tério da Educação, reclamou 
exatamente a locação __ de ~ecu~sos maiores e niais ponderáveis, para que nes
ses dois níveis se- PudeSSe acelerar o desçnvolvimento educacional brasileiro. 
Embora tencl J sido Uhi:> ;''""'1. de ~ ~ .. adecimento pela sua investidura no car
go, merecem ser meditados v .. ' te o 1 rofessor Albuquerque de Souza 
Filho tornou público naquela O( ... :sião. 

O SR. LM!R PINTO (PDS- CE)- Agradeço o aparte de V. Ex•, 
que vem cor1.::.t.:-, · ::- ~m u pensamento do at_uaJ_DirCtor de Ensino do Pri
meiro e Segundo -Grau do MinístêriO d8. Educação e com o que tenho pensa
do de há muito, sobre como se ministrar o ensino primário, secundário e uni-
versitário. -

Nobre Senador, V. Ex•, cearense como eu, conhece perfeüamente asco~ 
munas cearense~. Eu disse aq~i, de uma feita, Sr. Presidente e.Srs. Senadores, 
já foi este ano, aC}ui ffie~referi ao fato- que um Município do Estado do Cea
rá chegou a receber de ICM, durante um mês, a grande, entre aspas, impor~ 
tância de dois mil, cento e vinte e três cruzeiros. 

Ora, por aí está a se ver que este município, como quase a maioria dos 
municípios cearenses, não -fem condições de suportar o preço do_ ensino pri~ 
mário, através de professoras muniCipais, que talvez desensinem. Eu me re
cordo que, de wna feita,_chegando para uma Solenidade numa escola do inte
rior, e jã havia se passado a fase de interventorias, eu encontrei escrito no 
quadro-negro: .. Quem foi o_ "enterventor" do Ceará no ano tal? Ao i_nvés de 
interventor, a professora escreveu Henterventor". 

Ora, eu tive o cuidado de chamar um dos meus auxiliares e dizer: manda 
apagar, antes que eu entre oficialm_ente na sala, porque não fica bem como 
Secretário da Educação ver que uma professora escreveu interventor com 
uen". 

E sabe-se perfeitamente que são meninas que 'vão receber esse emprego 
porque moram no distrito, têm a casa dos pais, e não têm sequer o primário 
completo. Esta é a grande verdade. Acredito que no Mato Grosso acontece o 
mesmo que acontece no Nordeste. E o que ela ganhar, aquele dinheirinho da 
Prefeitura, vai dando, como se diz, para ir comprando os seus alfinetízenhos. 
Mas, na verdade, se a professora normalista, paga pelo Estado, ganha pouco, 
avalie a professora paga pelos míseros cofres dos miseráveis municípioS da in
terlândia brasileira! Por isso é que eu acho que se deveria fazer uma certa es
trutura - isto eu venho me batendo hã um ce~to tempo - de desafçgo p~ra 
esses municípios. Por que o Governo Federal não chama a si toda a responsa
bilidade do ensino básico fundamental, o ensino primário, obrigatório pela 
Constituiçilo? O Governo federal deveria ficar com aquele ensinO. O secun
dário poderia passar aos Governos Estaduais, porque, finalmente, não seria 
lá muita coisa custear a despesa de uns 3 ou 4 ed.ucandários na capital, por
que, de regra, no interior, existem poucos. O 'enSiiio superiof em si deveria 
correr por conta do crêdito educativo: o mais aquinhoado não tinha porque 
recorrer a este crédito, mas o menos afortunado recorreria a ele. 

Ademais, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu ~e tenho sempre batido aqui 
que o Ministério de Educação --isso eu falei por umas duas ou três Vezes ao 
Ministro Eduardo Portella - deveria olhar para o ensino profissionalizante. 
Eu já falei muito sobre isso, sobre as escolas de artes industriais, aquelas esco
las construídas anexas às escolas de primeiro grau no interior__ do Estado, que 
são a maneira de dar àque_l_as cri~nças uma oportunidade de aprender algum 
oficio, alguma coisa que lhe irá servir para todi:) o --resto da sua vida, porque 
nem todos que corneçam·o cUrso primário, de 100 talvez no m~ximo 10 che~ 
gam ao secundário e no máximo 3 chCgarn à universidade. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO-( PDS- CE).:..._ tenho o maior prazer em dar· 
lhe um aparte. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE) - Einpresto um testemunho à 
Casa de que V. Ex•, quando Secretário de Educação do EStado do Ceará, se 
empenhou, tanto quanto pôde, e dentro das disponibilidades ao alcance de 
sua pasta, para incrementar o ensino profisSIOriiil naquela Unidade da- Fede
ração que representamôs nesta Casa. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)· Agradeço o testemunho de V. 
Ex•, porque, na verdade, eu, como Secretário de Educação que fui- não por 
muito tempo, p-orquffCõtno V. Ex', que foi Secretário do Interior e Justiça, 
fomos colegas de secretariado no Governo Parsifal Barroso, tivemos que nos 
afastar das secretarias para nossas reeleições estaduais, para a Assembléia Le
giSlativa..;..... procUrei -dar justamerite um incremento maior àquele ensino ima
ginado pelo Anísio Teixeira, de saudosa memória. 

Esse ensinO, pi-aticamente, desapareceU porque surgiu o ginásio profis
sionalizante em nível secundário. 

O resultado foi o fracasSo, como não :Poderia deixar de ser. As escolas de 
artes industriais eram, digamos assim, um pequeno noviciado; as crianças 
aprenderíam aqUeles rudimentos e, com eles, seriam promovidas a um curso 
mais elevado. 

Sr. Presidente, não me canso de, vez por outra, voltar a este assunto por
que ainda tenho esperanças de que chegará fiO Ministério da Educação e Cul
tura um ministro que olhe Para esse problema do ensino de artes industriais 
no interiOr do Brasil, que ê um ensino válido e que grandes resultados trarã às 
populações nordestinas e - por que não dizer - ao País. 

Sr. Presidente, concluindo este despretensioso pronunciamento, apenas 
direi, repetíndo, que se o próprio Governo federal assumisse o encargo do õ
nus cóln o ensino obrigatório d6_P-8ís, que é o primário, não seria fácil enfren
tar o dispêndio com os demais níveis, secundário e superior. 

Este, a meu ver, o ponto principal paTa -urna reformulação pelo Minis
tério da EducaÇão e Cultura, definiildo os campos de atuação, sem com isto 
interferir na autonomia dos Estados e Municípios, uma vez que o MEC é o 
órgão federal responsável pelo bom desempenho da educação e da cultura do 
País .. 

I;ra o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Orestes Quércia. 

O SR. ORESTES QUt:RCIA (PMDB 'C"" SP. Pronuncia o seguinte dis· 
cu:i"sO. Sem re~isão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estamos próximOs ao dia 19 cie maio, Dia do Trabalhador, e gostaríamos 
tão-somente de levantar a voz,_ rapidamente, nesta tarde, para fazer um apelo 
ao Goverrio no sentido de que estude, com carinho redobrado, a questão do 
reajuste do salário mínimo neste País. 

Estamos assistindo a reclamações de todas as faixas salariais esbatidas 
pela crise que estabelece o sofrimento coletivo dos trabalhadores assalariados 
deste País. Se isto ocorre nos níveis rriais altos, Sr. Presidente, imagíne como 
se encontra o trabalhador que ganha o salário mínimo neste Brasil. 

Em razão disso, nós queremos fazer um apelo às autoridades do Gover
no, no sentido de que estudem, com simpatia redobrada, tendo em vista a cri~ 
se que assoberba esta Nação, um reajuste mais digno do salário mínimo no 
Brasil. E, por outro lado, que se estabeleça a unificação do salário mínimo. 
Nós sabemos que a lei que estabeleceu o reajuste salarial em 1979, disse no 
seu art. 19 que a unificação do sal_ário mínimo, em todo o País, dar~se-ia até o 
anõ de 1981. Mas, houve um veto, como lembrou recentemente aqui o nobre 
Senador Mauro Benevídes, e ess~ _equipar~ção ficou em aberto. 

O~Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ORESTES QUJORCIA (PMDB - SP) -Com muito prazer. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Realmente, nobre Senador, fui 
responsável pela apresentação de uma emenda à mensagem governamental 
que estabeleceu a obrigatoriedade de revisão dos níveis de salário mínimo em 
todo o País. Como é .Sabido, essa emenda, graças ao apoio que recebi de emi
nentes colegas desta Casa, mesmo contra a manifestação do relator, se trans
formou no art. 19 da Lei 6.708 e que prescreve, textualmente: .. A partir de 19 
d~ maio de 1980, dar-se-~~ gradativa r~duçào Qas t_:egiões em que se subdivide 
o território nacional, a fim de que seja alcançada, no exercfcio seguinte, a uni
ficação salarial no País". Então, a expressão uno exercício seguinte". é que 
foi vetada pelo Senhor Presidente da República, porque S. Ex• não quis prefi
xar a data da unificitção salari3l. Entreta~to, respeitando o caput do artigo, 
no dia J9 de maio de 1980, ocorreu a redução dessas regiões em que está sub
dividido o País. Eram quatro, e, no momento, são apenas três regiões. E, para 
que o Presidente siga olineamento, a diretriz do art. 19 da Lei n9 6.708, deve
rã ocorrer, este ano, neste exercício, a redução para apenas duas regiões, a fim 
de que em 1982 se atinja esta meta, que é o anseio geral das classes trabalha
doras, notadamente no Nordeste e do Norte, que é a unificação salarial do 
País. No momento em que V. Ex• vem à tribuna para se reportar aos reajustes 
do dia 19 de maio, não seria demais da sua parte, da nossa parte, enfim, do Se
nado Federal, do Congresso Nacional, como um todo. postular do Senhor 
Presidente da República a continuidade dessa redução das regiões, a fim de 
que, em 1982, nós efetivamente tenhamos a unificação salarial no País. 
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O SR. ORESTES QUÉRCIA (PMDB -BP)- Agradeço o aparte do 
nobre Senador Mauro Benevides e quero dizer que, como representant~ de 
São Paulo, sou inteiramente favorável à unificação salarial no País. Jnclusive, 
no que tange a essa questão do custo de vida, muitas vezes, a alimentação, 
por exemplo, que ê um dos itens essenciais à vi~a, nosEsta~os ~o Nordeste ê 
mais caro do que em Sã"o Paulo. Então, nâo fem cabiniento essa diversifi
cação de níveis de salários mínimo em tOdo o País. 

Agradeço, portanto, ao nobre Senador Mauro Benevides e, continuan
do, Sr. Presidente, na mesma linha de raciocínio, em termos de salário, desejo 
fazer um apelo ao Governo no sentido d-e que dê guarida às declarações reítas 
recentemente pelo Diretor-geral do DASP, José Carlos Freire, que, arós des
pachar com o- Presidente Figueiredo, lembrou que o pagamento ~Q 139 salário 
aos funcionários públicos é considerado justo pelo Governo e estará previsto 
no novo estatuto do funcionalismo. Trata-se de uma notícia do Correio Brazi
liense de dias atrás. Portanto, queremos dar o nosso apoio a essa medida no 
sentido de que se estabeleça o 139 salário para o funcionário público. Nós. 
também somos favoráveis, e o esforço deve ser despendido nesse sentido, a 
que os servidores púbiicos tenham também o seu reajuste semestral, comO 
ocorre com os trabalhadores, em geral, em todo o _País. 

O servidor público que, antigamente, significa~~ status, h'?je em dia, p_el~ 
que estamos informados, determinadas lOjas em São Paulo, por exei!Jplo, 
quando o cidadão se anuncia como servidor públic_o. ~rn geral, não ~em cré~i~ 
to nessas lojas, nessas grandes magazines, porque hoje servidor público não é 
mais status, servidor público é uma depreChição. · 

Portanto, nós que entendemos que a rnáquinã administr.ativa deva fun
cionar basicamente à custa do suor~ do esforço e da intetig~ricia do servidor ' ' 
público, pleiteamos que o Servidor público deste País tenha ffielhores con
dições, com O reajuste semestral e tarilbérii com o 139 salário. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE) - V. Ex• me permite, nobre Senador? 

O SR. ORESTES QVIlRCIA(PMDll- SP) -Com todo prazer, Sena
dor Almir Pinto. 

O Sr. Almir Pinto (PDS-= -CE)- Nobre Senador, eu desejo fa~er coro 
ao aparte do meu nobre colega, Senador Mauro Benevides, sobre o problema 
do salário mínimo. Como V. Ex• disse, eu nunca entendi a razão de três pata· 
mares, quando eu achava que o salârio mínimo menor deveria serem São 
Paulo, no Rio Grande do Sul, enfim, no Sul, porque São Paulo, Rio Grande 
do Sul, Paranâ e Minas Gerais são os Estados maiores pro_dutores. Ora, se a 
produção é em São Paulo, eu devo comprar inais barato o produto em São 
Paulo. Se São Paulo manda sua produção, como Minas Gerais e Rio Grande 
do Sul para o N ardeste, já vai pagando ICM,já Vai o -comercia ii te do N ardes
' e querer ter o seu lucro e o pobre do V~rnabé do Norueste, por ter um salário 
menor, vai comprar o produto mais carO. Po~ issO é qUe nunca eritendi. Deve
ria ser da seguinte forma: os Estados·mais rícos terem justamente um salârio 
menor,, porque são os estados que fabricam, e __ o~_ outros Estados que são os 
maiores consumidores, que vão comprãr mruS ~aro, deveriam ~er um salário 
·aio r. Assim é que deverá ser ... o ti então, ten-do_ igual: Mas, não; na Zo~a 

.. tro, Sr: 1, Oeste, Centro-Oeste têm um SaláriO beril inaiõr àO que no Nor
deste. Acho que o salário deveria ser um só, porque os funcionários públicos 
ou de empresas, tém as mesmas necessidades: comer, vestir, edu.car os filhos, 
e não é com saláiío mínimo como este que temos por aí que ele poderá, quan· 
do nada, viver condignamente. -

O SR. ORESTES QUÉRCIA (PMDB- SP)- Agradeço o aparte de 
V. Ex•. com o qual"es-toll-iiltefr3.mente de. acordo. _ 

Quero, Sr. Presidente, encerrar o meu rápído pronunciamento, assina
lando a presenÇa, no Senado da República, do Prefeito de São Caetano 9o 
Sul, Raimundo Cunha Leite, -que muitO nos honra, cOmo lembra aqui o 
nobre Senador Teotôníó Vilela- de cuja prefeitura hoje; a pauta dos nossos 
trabalhos conta com um projeto de autorização para o emprêstimo de 20 r'ni· 
lhões de dólares para obras fundamentais "na cidade, de melhoramento das 
vias públicas, ConstruÇão de uma rodoviária e uma ferrOviária, uma grande 
obra administrativa que será executada ainda na administração de Raimundo 
da Cunha Leite. 

Estou assinalando isso, Sr. -Presidente, porque hoje jã constava na Or
dem do Día, como item 21, esse projeto, de autorização Oa Prefeitura de São 
Caetano do Sul para contrair esse empréstimo. E também nós sabemos que, 
em razão dessas coisas de política municipal, é muito natural que ocorram fa
tos de adversários políticos do Sr. Prefeito mandarem uma cópia de uma lei 
de distribuição de verbas para entidades aSsintências, etc. querendO com isso 
levar a imagem de que o Prefeito, de que a administração não está- vamos 
dizer assim - agindo corretamente. 

O fato, Sr. Presidente, é que o Prefeito de São Caetano é um prefeito 
combativo, um grande administrador, e estas questiúnculas de natureza mu-

' . ' 

nicipal são muito naturais, são mUitO ~·orm~s. E. n6s acrediiarflós q~e· tão' 
logo os nossc_>s companheiros do Partiqo Popular e aqueles do PMD.B entrem 
num acordo, toda a pauta será esvaziada ·e !lÓS aprov~remos os enip~êstimos 
tão necessários às prefeituras e governOs estad.uais, que estão necessitados 
dessa aprovação._ · 

Era eSsa a questão que eu queria.àsSirúila~. Sr. Presid.e:nte·; dizeÍldo.que 
nó_s estamos muito honrados cOm a'presença do PrefeitO de São Caetano do 
Sul e seus aSses~ores- no S~~ado da República. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Os principais ófgãos da iiriprensa brasileira ocupam-se, hoje, do proble· 
ma relacionado com o EnVio ao Congresso do Projeto de lei do novo Estato 
dos Funcionários Públicos Civis da União, aguardado com a maior ansieda-
de por quantos integram a laboriosa clas$e. _ 

O próprio Diret<?r·Ger:al ~-o ,DASP,, Di-. José Carlos Freire, não se arris
ca a ,prever a dat&'·.ein; qi.ie.serão ult)mados os estudos do importante doeu. 
menta, de. c~ja''eiáb'o~çãq ,.vem também ParÚcipa,ndo a Fundaçã·o 'Gefúlio 
Vargas. · · · · _ · · · · · 

. D~tre a~'in'ov·a,ções a serem i'ntrOduzidas nci novo estatuto, a relá.tiva-à 
Concessãb do JJ9.'S~Iáfi,o .desponta ·como a 'd~ mais ampla significação, inte

. giando, basicamente; todos o.s ·memOriais reivindicatórios submetidos, nos 
últimos I O ·a~os, à apreciação do Presidente da República e de seus auxiliares 
diretos. 

Ai"nda na administração Ernesto Geisel, chegou a sCr admitido o paga
mento do 13~" salár~o, o que lamentavelmente não se fetivou, gerando descon
tentamento entre os nossos "barnabés". 

Na atual gestão, 6 't~ma voltou a ser enfocado coffi empenho e obsti· 
-nação por parte dos líderes do funcionalismO, na expectativa de que o Poder 
Executivo viesse a sensibilizar-se com tão justa ·aspiração. 

Sabe-se, por outro lado, que a Confederação dos Servidores Públicos· do 
Brasil e a Federação das Associações de Servidores Públicos de Pernambuco, 
ao ensejo do X li! Congresso Nacional de Serviços Públicos do Brasil, a ter lu· 
gar em_ Recife, de 18 a 23 de maio, k:varão- a debate a questão pertinente ao 
novo estatuto, analisando-o em seus aspectos fundamentais, para uma toma
da de posição que sirva para impelir o governo a apressar a redação do texto 
definitivo da_ proposição. 

Destaque-se, igualmente, que a unificação dos regimes de trabalho- o 
estatutário e o celetista - constituirá uina das modificações de maior rele
vància, em consequência· da diversificação de direitos e deveres atualmente 
existentes. 

Tudo, porém, se encontra na dependência de decisão dos Ministros da 
área econômica, aOS quais Cabe assegurar a destinaçã.o dos recursos neces· 
sários à exeqüibilidadC das normas que vierem a prevalecer no novo Estatuto. 

Seria ideal que, ao ensejo do XIII Congresso, na capital pernambucana, 
o Governo Central houvesse definido os pontos controvertidos do projeto, 
tranqüilizando os servidores no que concerne ao pagaiTtento do 131' salário. 

Fica, aqui, pÓ is, o apelo ao Dr. José CarloS Freire e ao próprio Presiden
te João Figueiredo, pãra "que encontrem, sem protelações, a solução almejada 
pelo funcionalismo público do País. {Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Tem a palavra o nobre Sena
dor Mendes Canale. 

O SR. MENDES CANALE (PP- MS. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Serladores: _ 

Na mensagem que encaminhou à Assembléia Legislativa de Mato Gro.s
s_o do Sul, propondo reajustes salariais para os servidores do Estado, o Sr. 
Governador, interpretando erroneamente a Constituição Federal, cujo.dispo
sitivo por ele invocado. (o item V, art. 13) não se aplica sequer indiretamente à 
espécie, e, talvez, Por entender que os professores de nível médio já estejam 
ganhando bem, propôs para esses servidores um aumento irrisório de apenas 
15% até maio de 1982, enquanto os demais servidores vão ter aumentos de 
50% até 65%. 

As bases do reajuste salarial fixadas pelo Sr. Governado~ para os profes
sores-_de meu Estado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estão em total desacor
do com os pisos salariais estabelecidOs no Decreto-lei n~" 18.058, de Íó de feve
reiro do corrente ano, regulamentado pelo Decreto n9 85.712, cuja Instrução 
Norrnativã baixada pelo MEC se encontra, atualment~_. em poder do Sr. Mi
nistro Ruben Ludwig, para estudos. 

De acordo·com o citado Decreto-lei 18.058, o pessoal da carreira de ma
gistério de I"' grau irâ receber salários, conrorme a classe que ocupar, que vão 
de Cr$ 21.540,00 a 24.937,00, e os professores de 2• grau de Cr$ 30.707,00 até 
33.494,00. 
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Mesmo a esses salários substancialmente reajustados, os Estados podem 
conceder aumentos em bases mais elevadas, se assim o permitirem as disponi
bilidades financefras, tal como já ocorre riõs EStados do Rio de Janeiro, São 
Paulo, Distrito Federal e em alguns outros Estados. 

Enquanto isto, Senhor Presidente e SeriJiOres Senadores·, o Governador 
de meu Estado, sob a alegação de não poder conceder aumentos superiores 
ao concedido para o pessoal do serv~ço público federal, mandou que se pagas
se aos professores de 19 e 29 graus um aumento de apenas 15%. 

Com isto, um professor de 2'1 grau, com licenciatura plena e uma carga 
de 20 horasjaula semanais irá receber somente Cr$ 26.000,00. 

Acresce, Sr. Presidente e Senhores Senadores, que há difereriças de pagaM 
mente que o Sr. Governador não ,mandou pagar, tais como os supracitados 
salários, que só foram pagos a parti!- de dezembro, quando devi~m Ser pagos 
a partir de 15 de_ outubro do afio passado. 

Ademais, todo professor foi enquadrado na classe "A", estando faltando 
a progressão para as outras classes onde exis"tem diferenças de 10% para cada 
uma. 

Além dissO, existem- enquadramento errados no nível de habilitação 
onde o professor recebe, às vezes, até Cr$ 6.000';00 a menos do que tem direi
to. 

Tudo isto; Sr. Presidente e Senhores senadores, revela o descaso que o 
Governador do meu EStado- deVáta "à classe de professores. 

Confi~mos em que a Assembléia E.stad~al, ciente dessas distorções, ha
verá de fazer justiça ao ·magistério de meu. Estado, procedendo às correções 
convenir!ntes no anteprojeto .do Sr. Governador. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)"..::. Coijcedo a palavra ao nobre 
Senador Teotôriiá Vilela, último orador ins_crito· para a sessão de hoje. 

O SR. TEOTÚNIO VILELA (PMDB ~ AL. Pronuncia o seguinte dis
curs'o. Sem revíSão do orâ.dOr.) - Sr. Presidente, peço a palavra para uma 
q~estão -d~ ordem. Li, nos jorn~is de hoje, ,que os apartes que ontem ofereci 
ao discurso do n-o6fe Senador MaurO Be'nevides foram censurados pela Me
sa. Manirésto daqui a minha eStraÕhei:á.PelO fato. Sei que o Regimento per
mite o pOder' de polícia à Mesa co'm:rela~o à linguagem dos oradores no ple
nário, mas, também, Sr .. Presidente, eu recoriheço que não há nenhum ato no 
Parlamento, nem neste e nem em qualquer um, O.ão' hã nenhum ato que não 
seja bilateraL O Parlamento não pode_sef unilateral. O poder de polícia que a 
Mesa detém é, aínda, um poder dialógico. Ele exige a comunhão, o entendi
mento entre as partes. Do contrArio; isto aqui n-ãO serla um Parlamento, teria 
outro nome. 

Além do mais, Sr. Presidente, me permita estranhar que se tome a letra 
do Regimento sem ã devíi:f8.-compenetração com relação àquilo que nós cha
mamos de linguagem, porque uma coisa ê a palavra e outra coisa é a lingua
gem. A palavra isolada, segundo as suas origens etmológicas, ela tem um sig
nificado preciso, estrito, mas a palavra inse'rida no contexto de uma apre
ciação política, eVIaenterriente que "ela está sUjeita ao pensamento político do 
orador. O mesmo fenômeno oc-orre, Sr. Presidente, até no teatro, onde pode 
acontecer a explosão de uma palavra aparentemente grosseira, mas que, no 
contexto, ela perde, completamente, a sua aspereza. 

Como, no Pãrlamento, no Senado da República, é possível interpretar-se 
isoladamente o significado de uma palavra e, especialmente, de forma tenden
ciosa pela Mesa? Não Vejo, Sr. Presidente, nada que mereça censura nos apar
tes que ontem ofereci ao discurso do nobre senador Mauro Benevides, quan
do S. Ex• tratava da região nordestina e quando, por outro lado, entrou em 
debate cruzado o nobre Senador José Lins. 

Hâ um outro aspecto que gostaria aqui'de frisar, Sr. PreSidente~ ~-um di~ 
reito de cada Parlamentar mariifestar o seu pensamento a respeito da coisa 
pública em debate. Se existem partidos políticos é porque Cada partido políti
co tem uma filosofia a interpretai e tem Uma ídéia a oferece-r. "Se há um pouco 
de exacerbação de parte a parte, confesso, com os meus Vinte e tantos anos de 
parlamentar, que istO não fere o decoro de maneira alguma. Discutimos exal
tadamente, é verdade, mas, nem eu feri a sensibilidade patriótica de S. Ex• o 
Senador José Lins:nem S.-rx-f()SCmadõr JoSé Lins feriU a minha. Cr.eio que 
S. Ex:• é tão patriota quanto eu e o patriotísmO ii.ão se mede nem por correntes 
ideológicas nem por pontas de baionetas. O patriotismO é, sobretudo, um sen-· 
timento silencioso, sagrádo, qu-e cada-um de riós -carrega dentro de si. ·E qual
quer tipo de censura que viesse desabar sobre nós só poderia incorret, ou se 
nós tivéssemos quebrado todo o Regimento desta Casa ou-nos atracado fisi
camente. Nada disto houve. Portanto, reclamo desta tribuna· uma providên
cia, amanhã ou depois, da Mesa~ Jã pessoalmente, me entendi com V. Ex• e 
V. Ex• não estava oriteril presidindo ~sessão, sÕbrCtudo no momCntO em que 
esses debates se feriram. Nao há de minha pi:trte nenhuma· urgência,, ou me
lhor, imediata, com· relaçãO à ·observação que esto_u fazendo. Mas aguardo, 
com o direitO de resposta que me assiste a pr6pria filosofia dO Parlamento, 

uma comunicação adequada, porque, do contrário, um discurso, um aparte 
_ meu ou do Sepador José UQs poderá ser totalmente riscado dos Anais, pelo li

vre arbítrio da Mesa, o que não é certo, o que não é justo. E se esta Casa é 
uma_ Casa que se empenha em fazer justiça através de procedimentos em be
m!fício da coletividade, por que não temos que zelar pelo nosso'? 

E mais, Sr. Presidente, finalizando, nãó aceito censura sem que não se 
debata a .razão de ser daquilo que foi censurado. Não sou aqui Senador da 
República para ser censurado ou punido por outro Senador, Respeito a Mesa 
e a sua COilJpetência regimental e constitucional, mas manifesto o meu pro
funQo desagrado ~uma atitude que é simplesmente policialesca e que não diz 
bem da razão de ser da nossa presença nesta Casa. 

E c;,O:m profundo deSagrado, portanto, que a Mesa do Senado não tenha 
procurado se entender Com o orador de ontem à tarde, Senador Mauro Berre
vides, e com aqueles que se envolveram no debate em torno do assunto princi
pal de seu discurso: Recursos para o N ardeste. Nenhuma consulta foi feita a 
qualquer de nós e, no entretanto, s_omos surpreendidos pelos jornais, por to
dos os jornais, com a riotícia de uma punição imposta pela Mesa. 

Fique esta observação como uma advertência, a de que esta não é uma 
Casa para crianças, ou mesJ;IlO para aQueles que, adultos, não adquiriram a 
plenitude da razão democrâtica. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Como V. Ex• mesmo afirmou, 
hãO presidia eu a sessão naquele momento, de modo que esta Presidência 
eventual levará a quem de direito o protesto de V. Ex' para as devidas provi~· 
dências que, natur'almente, serão tomadas. 

Acho' que V. Ex.' ~em plena razão. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Não hã mais oradores inseri· 
tos. 

Nada mais ha.vendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designan
do para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

I 
· · PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70, DE !980 

·(Em re"g"inie de urgência- art. 371, .. c", do Regimento Interno) 
Projeto'de Lei do Senado nll 70, de 1980, do Senador Humberto Lucena, 

que dispõe sobre cOligação partidária, e dá outras providências, tendo pare
cer oral, da Comissão-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, ju
ridicídade e, no mérifo, pela rejeição. 

2 
Votação, em turno único, do Projeto· de Lei do Senado n9 303, de 1979-

DF, que institui a taxa de limpeza pública no Distrito Federal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob nos 7!0 a 712 e !.029 a !.031, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça- /P pronunciamênto: pela constitucionalidaw 

ae e juridicidade; ]? pronunciamento: (reexame solicitado em plenário), favo
rável, com Emenda nll 3-CCJ, que apresenta; JP pronunciamento: (prestando 
esclarecimento solicitado pela Comissão do Distrito Federal); 

-do Distrito Federá/-/9 pronunciamento: favorável, nos termos das 
Emendas de nlls I e 2-DF, que apresenta, com voto vencido, em separado, do 
Senador Itamar Franco; 

2i' pronuncicimento: favorável a-o projeto e à emenda da Comissão de 
Constituição e Justiça; e 

-de Finanças, favorável ao Projeto e às emendas da Comissão dO Dis
trito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e José Ri
cha. 

3 
Votação, em turno único (apreciaÇã()pi-eliminar da: constitucioiialidade, 

nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n~ 305, de 1977- Complementar, do Seriador Itamar Franco, que dá nova 
redação aos parágrafos 29, 39, 49 e 511, e acrescenta parágrafos (antigos e no
vos) à Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributârio Nacional), 
tendo 

PARECERES, sob nos 222 e !.233, de 1979, e 1.013, de 1980, da Comis-
são 

-de Constituição e Justiça, /9 pronunciamento -pela inconstitucionali
dade, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves, Cunha Lima, Hugo 
Ramos e Amaral Furlan; . 

2? pronunciamento- (reexame solicitado em plenário), ratificando seu 
parecer anterior; e 

39 pronunciamento- (reexame solicitadQ_t:m plenãrio), mantendo seus 
pareceres anteriores, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha 
Lima. 
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4 
Votação, em turno únicõ (ap-reciaÇãO' preliminar da constitucionalidade, 

nos termos do art. 296 do Regimento Irú6rno), do Projeto de Lei do Senado 
n<:> 196, de 1979- Complementar, do Senador Franco Montoro, que dispõe 
sobre o pagamento de pensão aos· dependentes do trabalhador rural falecido 
antes de 31 de dezembro de 1971, tendo 

PARECERES, sob n•s 43 e 1.005, de 1980, da Comissão 
-de Constituiçãõ e Justiça-/? pronunciamento: pela inconstitucionali

dade, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha Lima; 2P 
pronu11ciamento- (reexanie solicitado em p_l~nário): mantendo seu pronun
ciamento anterior, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha Li
ma. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nq 172, de 1980 (apre
sentado pela Con11sSão de Econornía como conclusão de seu Parecer n9 1.258, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a elevar 
em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, 
seiscentos e vinte mil, cento e cinqüenta e sete cruzeirOs ç setenta- e cinco cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.259 e 1.260, de 1980, das Comissões: 
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de A1unicípios, favorável. 

6 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de ResOhição n9 177, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economi-a como conclusão de seu Parecer nQ 1.273, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura MuniciPal de Mossoró (RN) a elevar em 
Cr$ 315.464.652,36 (trezentOs e qliinzé: milhões, quatrocentos e sessenta e 
quatro mil, seiscentos e cinqüenta e dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, soo n•s 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nq 178, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer nq 1.277, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a elevar 
em CrS 29.983.645~00 (vinte e nove milhões, nOvecentos é oitenta e três mil e 
seiscentos e quarenta e cinco Cruzeiros} ó -montãrite de sUa dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.278 e 1.279, de 1980, das Comissões: 
-de ConstituiçãO e JustiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios~- favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nll179, de 1980 (apre
sentado pela Comissão _de Economia como cori.clusão de seu Parecer n11 1.280, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municfpal de Sãó JoaQiiím (SC) a elevar 
em CrS 1.530.0QQ,OO:.(um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o mon-
tante de sua dívida consolidada, tendo · 

PARECERES, sob n•s 1.281 e 1.282, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios. favorãvel. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 I80, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de sêu Parecer nq 1.283, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura MuniciPal de Araripina (PE)a elevar em 
Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões 
-de Constituição e Justiça, pela constitUdOnalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

10 

Votação, em turno único,-â-o Projeto de Reso_Iuçã6 nq 181, de 1980 (apre
sentado peta ComissãO de Economia como Conclusão de seu Parecer n9 1.286, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura MuniCipal de Arês (RN) a elevar em Cr$ 
1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e cem cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.287 e 1.288,- de 1980, das Comissões: 
-de Constituição-e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios. favorável. 

11 
Voiação. em turno único, do Projeto de ReSolução nq 182, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Econárriia corr:o Conclusão de seu Parecer n9 1.289, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campína Grande (PB) a ele
var em Cr$ 23.600 . .000~00 (vinte e três milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.290 el.29I, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela cOn-stitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorãvel. 

12 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução"nq 183, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'~ I .292, 
de 1980), que- autoriza a Prefeitu-ra MUniCipal de Campás Belos (00) a elevar 
em Cr$ 895.10_0,00 (oitocentos e noventa e cinco mil e cem cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justlça, pela constituCionalidade e juridicidade; e 
-de lWunidpios. favoráveL 

13 
Votação, em turno único, do-Projeto-de-Resolução n'~ I84, de 1980(apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'~ I .295, 
de I9KO), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dueiê (GO) a elevar em Cr$ 
767.700,00 fsetecenTOS e sessenta e sete mil e setecentos cruzeiros) o montante 
de_ sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s l.296 e 1.297, de 1980, das Comissões: 
- d~ Çon~tituiÇtjo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; c 
-de Munidpios, favOrável. 

14 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9l89, de I980 (apre

sentado peta Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer nq 1.3 10, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a elevar 
em Cr$ 2.909.300,00 (dois mílhões, ó.ovecentos e nove mil e trezentos cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s l.311 e l.312, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela conStitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

15 
Votaçã_o, etp turnojiníco, do Projeto de Resolução nll 194, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia comO conclUsão de seu Parecer nq 1.325, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a elevar em 
Cr$ 37.265.300-,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s l.326 e l.327, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e JuStiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munict'pios, favoráveL 

16 
Votação, em tUrno único, do Projeto de Resolução nq 201, de I 980 (apre

sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer nq 1.345, 
de 1980, com voto vencido, em separado, do Senador Lázaro Barboza), que 
autoriza o Governo do Estado de Goiâs a realizar operação de emprl:stimo 
externo, no valor de USS 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dólares 
norte-americanos) destinado a financiar programas do Estado, tendo 

PARECER, sob n' l.346, de 1980, da Comissão 
=de éO!iStâUifão ·e "JUstiÇG, pela constitucionalidade e juridicidade. 

17 
Votação, em turno único: do Projeto de Resolução nll I, de 1981 (apre

sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 4, de 
1981 com voto vencido do Senador Lázaro Barboza), que autoriza o Governo 
do Estado de Pernambuco a realizar emprêstimo externo no valor de USJ 
25~ÕOO~OOQ.OO (vinie- e cinco milhões çi_e dólares norte-ãmericanos) ou o equi
valente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuário do Es
tado, tendo 

PARECERES, sob n•s 5 e 6, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Atfunic{pios, favorável. 

18 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 21, de 1981 (apre

sentado pela Comissão de finanças como conclusão de seu Parecer nq 108, de 
1981, com voto vencido dos Senadores José Fragelli e Affonso Camargo), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul (SP) a realizar ope
ração de emprêstimo externo, no valor deUS$ 20,000,000.00 (vinte milhões 
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de dólares norte-americanos), destinado a financiar o programa de investi~ 
mentos urbanos, tendo 

PARECERES, sob n9s 109 e 110, de i980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça. pela constitUCiorialidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorãvel. 

19 
Votação, em primeirO turno (apreciaçã()prCTiminar 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 injurídicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Ader
bal Jurema. 

20 
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da Constitucionali

dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do ProjC:::to 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 ~JuStiÇa. pela iriconstitucionalidade. 

21 
Votação; em primeiro turno (apreciaÇã'o preliminar da constitucionali

dade e juridicidade, nos termos do art. 296 d_o RegimCilto lnte_rno), do Proje
to de Lei do Senado n9 163, de 1980, do Senador Ofestes 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. 

22 
Discussão, -em turno iínico, do Projeto de Lei da Câmara n9 45, de 1980 

(n"' 1.761/79, na Casa de origem), que regulamenta o exercício da profissão de 
supervisor educacional, e dâ outras providências, tendo 

PARECERES, sob n's 91 a 93, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição-e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mêrito, fãvOrável; 
-de Educação e Cultura, favorãvel, com emenda que apresenta de n9 1~ 

CEC; e 
-de Legislação Social, favorável ao Projeto e à emC:nda da Corriissão de 

Educação e Cultura. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 58, de 1981, do Senador 

Aderbal J urema, de adiamento da discussão.) 

23 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto dC- Lei do Senado n9 351, de 

1979, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe a respeito da especialização 
de engenheiros e arquitetos em .. Engenharia de Segurança do -Trabalho" e da 
profissão de .. Técnício de S-egurança do Trabalho'' e Cstabelece providências, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 863 a 865, de 1'180, das Comissões: 
-de Constituição" e .Tzistiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

emenda que apresenta de número 1-CCJ; 
-de Legislação Social, favorável ao Projeto e à Emenda da ComiSSão 

de Constituição e Justiça; e -
-de Educação e Cultura, favorãvel ao projeto e à emenda da Comissão 

de Constituição_ e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Mcrller) - Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 30 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA 
SESSÃO DE 9-4-8I E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSlt UNS (PDS - CE. Como Líder, pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Trago ao Plenário desta Casa algumas informações sobre o assunto boje 
tratado pelo nobre Senador Teotónio Vilela. S. Ex• jã havia falado sobre o 
mesmo tema, hã poucos dias no que foi :Secundado pelo nobre Senador Ro~ 
berto Saturnino. Trata~se de assunto do interesse particular da Empresa ln~ 
diana. 

Disse o Senador Franco Montoro, em aparte ao discurso do Senador 
Roberto $aturnino, que no caso, o Governo falha na aplicação até mesmo da 
Constituição, porque, a seu ver, discrimina contra uma _empresa; Não é o ca-

So, evidentemente, Sr. Presidente. Cabe aos órgãos federais analisar os proje
tes _que devam financiar. Não são eles obrigados a aprovar nem a deixar de 
apiovar os pleitos, que lhes são dirigidos, mesmo porqUe ninguém é obrigado 

·a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão por imposição legal. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB- AL)- ~ exatamente por imposição le
gal, nobr~ __ Sen~dor, que ele não pode fazer discrir!Iinaçãq._ 

O SR. JOSÉ UNS·(PDS- CE)- V. Ex• podereria ter pedido o aparte, 
mas, prefiro que V. Ex• não o faça, mesmo por que desejo apenas dar algu
mas explicações sobre o caso. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB- AL)- Em homenagem a V. Ex•, eu me 
retiro. V. Ex• está enquadrado no Sr. Herval e vai repetir a mesma coisa e, 
portanto, terã a mesma qualificação- que eu dei ao Sr. Herval. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS - CE) - Não -concedi o aparte, que aliâs V. 
Ex• não pediu. Não tomarei, também conhecimento da presença ou da ausên

''cia de V. Ex• 

O Sr~ Teotónio Vilela (PMDB- AL)- V. Ex• não sabe nem sequer o 
que é um aparte. Dentro de um sentido tradicional, o aparte não é pedido, 
m·as é dado no decorrer do discurso. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS - CE) - Continuo, Sr. Presidente: 
_ Parece que não tenho o direito de fazer apreciações sobre o que aqui se 

diz. Ora, esta, se nãO trie engano, preteri de-SCi:- uma Casa de d-iálogo. Se partir
mos do pressuposto de que somente alguns podem falar, que somente uma 
parte deve ser ouvida, não chegaremos a nada. Não pretendo atacar o nobre 
Sen_<:tdor Teotónio Vilela, nem me __ constituir einjuiz final de um processo que 
é do puro interesse pessoal de S. Ex• Desejo apenas ... 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Permite um aparte, nobre Sena
dor? 

O SR. JOSÉ UNS (PDS...:. CE)- Se V. Ex• me p~rmite, eu gostaria, 
pelo menos, de ... 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Apenas para uma retilicaçãc 
sobre o interesse pessoal do Senador Teotônio Vilela. Não é nesse carãter que 
o problema foi colocado. É de interesse da economia brasileira, do nosso de
senvolvimento e dos milhares de trabalhadores que estariam com o seu em
prego assegurado se o empreendimento fosse aprovado, como é de lei. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS- CE)- Assim V. Ex• pode julgar. Todo em
preendimento tem essa natureza e, nesse caso, o do Senador Teotônio Vilela 
não ocuparia posição diferente dos demais. 

O projeto que discutimos ê do interesse da Empresa Indiana da qual faz 
parte o Senador Teotónio Vilela. Isso em nada, aliãs. tira o mérito do projeto. 

Mas continuo. Sr. Presidente. Declara o Senador Teotônio Vilela que eu 
teria dito que o nobre Senador Nilo Coelho viria à tribuna para responder ao 
seu primeiro discurso. Em momento algum fiz essa declaração. Declarei ape
nas que, se o Senador Nilo Coelho tiver prometido alguma explicação, ele 
não se furtaria a dá-la e. certamente dã·la-â. 

_Quanto às declara_ções do Sr. Herval, assessor da Superintendência do 
B-NDE, nada posso lhe-dizer. Realmente não as conheço. Mas não se pode 
envolver o nome do Congresso Nacional nesse questão, pelo simples fato de o 
Sr. Herval pronUrlcí3.r~se sobre ela. 

O Governo, Si-. Presidente, não é mentiroso e, tambêm, não se deixa inti~ 
midar por pressões de pessoas ou de grupos de interesses pessoais. A obri
gação do Governo é analisar os pleitos que lhe sejam apresentados e decidir, à 
Vista das norrrias prefixadas para isso. Não se pode assacar contra ele a pecha 
da mentira. como aqui se "!SS_aC<?U, de público, do alto da tribuna. Ele não se 
deixare\ intimídar por pressõeS, venham elas de onde vierem. No dia em que o 
fizer,- certamente estarã claudicando. Estará beneficiando alguém mas, com 
certeza em prejuízo de· terceiros oU do interesse público. 

DiZ o Senador Teotônio Vilela que o Governo estaria protelando a apro-
vação do seu projeto para esperar a entrada em vigor de novas normas, me-
nos favorãveis aos investidores do PROÃLCOOL. Isso não é verdade. O pro~ 
jeto de S. Ex• não é o único em tramitação no Banco do Nordeste, no BNDE 
ou na CENAL, neste momento, e S. Ex• não tem qualquer privilégio espedal 
para exigir tratamento excepcional para beneficiar-se de modo particular. 

Aliãs, S. Ex• diz que se trata de uma protelação; nada sei sobre isso. Não 
sei se a aprovação do projeto estâ siiilplesmente sendo protelada como pre
tende S. Ex• 

O Sr. Roberto Satumino (PMDB __:_ RJ)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ LINS (PDS- CE)- Com o maior prazer Senador Rober
to Saturnino. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Senador José Lins, V. Ex• diz 
que nada sabe e devo lamentar e lamentar profundamente que V. Ex• nada 
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saiba, porque o caso é muito grave e, como eu disse, caracteriza um preceden~ 
te como nunca houve no BNDE. Houve urna denúncia apresentada por mim, 
há alguns dias, nesta tribuna, e corroborada com um depoimento impressio~ 
nante do Senador Teotônio Vilela. Nobre Senador, V. Ex• é um dos Líderes 
do Partido do Govern-o nesta CaSã e --qiie'ro dizer a V. Ex•, com toda a fran
queza que já era tempo de V. Ex• saber e trazer informaçõe_s precisas, -porque 
informações preciSaS eii t6Ilhô de Q1.ú~ houve protelação, de que o estudo desse 
projeto foi Co-riCiuído em dezembro do ano passado; por conseguinte, o Sena~ 
dor Teotôriio Vilela, a empresa da qual ele é sócio já devia _estar com seu proM 
jeto aprovado em diretoría, porque são decorridos cerca de-C}uatro meses da 
conclusão do estudo. Logo, houve, efetivamente, uma protelaçãu e unia pro
telação por motivos exclusivamente políticos, daí a gravidade do caso. Agora, 
V. Ex• vir à tribuna e dizer que não pode dizer iJ.ada, que não sabe, que ignora 
o assunto, pra nós é lamentável, porque o caso é grave e V. Ex• jã devia estar 
de posse, no mesmo dia em que a denúncia foi feita, dos elementos de infor
mação para trazer ao esclarecimento desta CaSa. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS- CE)- Sinto muito, nobre Senador Roberto 
Saturnino, que V. EX• não tenha entendido o que eu disse. E_sinto, porque V. 
Ex' é um técnico cuja inteligência reconhCcieinos. Quando digo a V. Ex• que 
nada sei sobre uma suposta protelação, digo apenas a verdade. 

O que sei é que o projeto não foi aPrOvado. Se irão 3.prová-lo no futuro, 
não sei. Não me c'ãbe o dom da advinhação. A protelação deu-a a entender, 
aqui, o Senador Teotônio Vilela. E é quanto a ela que não me responsabilizo. 

O que sintO, nobre Senado"r, e-sirito prOfUn-damente, é que V. Ex' junte a 
sua voz, no Senado, à defesa de uma causa que julgo particular, no sentido do 
interesse priVad_o_ àe utTI grupo. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB - RJ) - Não. Além de equi
voc-ado V. Ex• está sendo profundamente injusto. A qu-estão foi levantada em 
termos que não são absolutamente pessoais. Trata-se de um precedente de 
norma de conduta do BNDE, de um órgão oficial de crédito. Isto é, não se 
trata de um assunto pessoal: por coincidência, estã envolvido um Senador, 
companheiro nosso, homem da maiOr respCitãbiiidãde, mas é mera coinci
dência. O fato 8;rave é Que houve uma protelação de um pleito que é do inte
resse público, é do interesse nacional e regiOnal, por iri.OtiVOs exclusivamente 
políticos, fatO sem precedente no BNDE. Este foi o fato e esta foi a denúncia. 
E V. Ex•, ao insistir que se trata de interesse-pessoal, está, a meu ver, incor
rendo num equívoco e numa injustiça que não podemos deixar passar sem a 
nossa intervenção. 

O SR. JOSf: LINS (PDS- CE)- Nobre Senador Roberto Saturnino, 
V. Ex• procura certamente justíficar o ·carátef de sfm Comentário, afinaJ de 
contas, claríssimo. Esta é _a melhor posição para V. Ex• Mas há centenas de 
)rojetos em análise e V. EX• verá que esse-não ·roi- o únicO que deixou dC ser 
aprovado. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ LINS (PDS- CE)- Peço a V. Ex• que me deixe prósse-
guir. Meu único objetivo é esclãi'CcCr a posiçãÇ> do Governo. -

O Sr. Franco Montoro (PMDB --SPT- "t para um esclarecimento que 
peço o aparte. 

O SR. JOSf: LINS (PDS - CE) - Concedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Em primeiro lugar, nobre Sena
dor José Lins, é evidente que significa um desvirtuamento do problema V. 
Ex• pretender que se trata de um interesse meiamerite individual. É claro que 
o nome do Sr. Senador Teotõnio Vilela está ligado ao problema, mas a li
gação do Senador Teotônio Vilela, çlo nome de S. Ex• ao problema é que ca
racteriza exatamente essã discriminação. O motivo da d1scrimiilaçâo fica pa
tente por se tratar de um dos homens que mais aguerridamente têm se oposto 
ao Governo nesta Casa. Ma-s, a colOcação do Sr. Senador Roberto Saturnino 
e a colocação do próprio Senador Teotônio Vilela foram com base em dados 
absolutamente objetivos: mostraram o projeto, o seu interesse econômico e 
social em relação ao problema da energia, que é fundamental para o País e em 
relação aos milhares de empregos que poderiam decorrer da realização desse 
empreendimento. O fato sobre o qual se discute envolve uma divergência. O 
Sr. Senador Roberto Saturnino, com a sua autoridade, que V. Ex• reconhece, 
afirma que não hã precedente semelhante; o Sr. Senador Teotônio Vilela, 
também com a sua autoridade e conhecimento da matéria, forneceu-nos não 
apenas o seu testemunho, mas dados objetivos. V. Ex• contesta, mas eu quero 
salientar que a primeira contestação de V. Ex•, na sessão seguinte -àqUela em 
que se fez a denúncia, foi a leitura de um telegrama do Pfesidente do Banco 
do Nordeste, Camillo Calazans, em que ele fazia algumas alegações e declara
va, e V. Ex• afirmou aqui no plenário, que faltavam recursos. Agora o Jornal 
do Brasil publica uma outra informação de uma outrã autoridade do GoverM 

no, também, e diz: "Não é verdadeira a explicação do Presidente do Banco do 
Nordeste de que não faltam recursos para o PROÂLCOOL no BNDE". AfirM 
mau o Assessor da Superintendência do BNDE, Sr. Herval Farias. Então, a 
explicação do Governo já inostra Uma inse"gurança muito suspeita: Há recurM 
sos ou não hã recursos? 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Lembra bem o caso das ações 
da Vale do Rio Doce, para o qual surgiram várias explicações; uma das quais, 
iriicialmente, era compor recursos para o PROÁLCOOL do BNDE, depois 
desmentida, logo em seguida, e seguida de uma outra e de urna terceira expli
cação, o que-lembra bem o càso, até hoje não esclarecido, da venda das ações 
da Vale do Rio Doce. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- E, talvez, por isso, o Sr. Presi
dente do Banco Central, o Sr.- Carlos Langoni, escusou-se de comparecer à 
Comissão de Finanç~s do Senado, para a qual foi convidado, alegando seguiM 
das viagens ao exterior e, conseqUentemente, nos impedindo de elucidar esse 
rumoroso affair. 

O SR. JOSf: LINS (PDS- CEr-.:. Vê V. Ex•, Sr. Presidente, que o ora
dor é um democrata exemplar. Estabeceu-se, na Casa, um debate aberto, sem 
a participação do orador que está na tribuna. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) - Mas, o debate ... 

O SR. JOSÉ LINS (PDS - CE)- O debate franco honra-me muito e se 
V. Ex• me permite Sr. Presidente, mais algum tempo para falar, continuarei a 
permiti-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex• tem dois minutos para 
concluir o seu tempo de Liderança. 

O SR. JOSÉ LJNS (PDS- CE)- Em virtude dos inúmeros apartes, pe
diria ·a V. Ex• que me concedesse mais cinco minutos, uma ·vez que a maior 
parte do meu tempo foi utilizado pela Oposição. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) - Queria dizer a V. Ex• ... 

O SR. JOSÉ LJNS (PDS- CE)- Pediria apenas que V. Ex• fosse bre-
v e. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Pois bem, essa dúvida se escla
rece não com p-alavras. Nós ternos no Congresso um ~nstrumentb para isto. 
Temos a Comissão de Fin"anças que teni,--en1re outras, a atribuição de exercer 
uma fiscalização sobre as finanças nacionais. E isto interessa, profundarnen-

- te, às finanças do País. Consulto V. Ex-, se concordaria, juntamente com a 
Maioria, que o assunto fosse examinado documentadamente: o projeto, a ~;ua 
aprovação, a sua explicação. Se houve ou não um precedente nestas con
dições; se houve ou não a violação de um direito porque, se violado, caracte
rizaria perfeitamente aQuela afirmaÇão de--Que ninguém pode violar o princí
pio da igualdade, que todos são iguais perante a lei. Não se pode dar o em
préstimo a um e negar a outro em iguais condições. Existiria aí uma discrimi- · 
nação inconstituciOnal. A forma de se resolver o problema objetivamente ê 
muito simples... · 

O SR. JOSÉ LINS (PDS - CE) - Peço a V. Ex• que seja breve, Sena-
dor-Franco Monioro.- -- -- ---

0 Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- ... é V. Ex• dizer sim e concordar 
em que õa COmissão de Finanças ou ria de Ecorionlia seja convocado o repre
sentante do Governo para trazer a documentação e provar, documentada
mente, aquilo que V. Ex• alega verbalmente, neste momento. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS- CE)- Sr. Presidente, peço que V. Ex• me dê 
um pouco mais de tempo para terminar o meu pronunciamento ... 

O Sr. Jlfauro Benevides (PMDB- CE)- Nobre Senador José Lins, pe
diria a palavra por 30 segundos. Apenas para uma colocação ainda mais obje
tiva dõ que a feita pelo nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. JOSt LINS (PDS- CE)- Sr. Presidente não poderei conceder 
o aparte a não ser que V. Ex• conceda-me mais tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Diria a V. Ex• que a concessão é 
do nobre orador. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS - CE) -Nesse caso, por escassez de tempo, 
nego o aparte a V. Ex• e peço-lhe desculpas. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Dez segundos, apenas: 

O SR. JOSÉ LINS (PDS- CE)- Dez segundos, em homenagem a V. 
Ex• 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB -CE)- Apenas para uma colocação 
ainda mais objetiva à brilhante intervenção do Senador Franco Montoro. V. 
Ex• concordaria, em norne da Ma_ioria, com a presença do Presidente do 
BNDE, Luiz Sande, na Comissão de Finanças, para debater esse assunto? 
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O SR. JOS~ UNS (PDS- CE)- Vou responder a V. Ex• e ao Senador 
Franco Montoro. V. Ex• quer transformar um caso particular num cavalo de 
batalha. Se pudéssemos reunir todos os casos particulares desse tipo, para 
não caracterizar uma proteção individual, certamente eu estaria de acordo. 
Entretanto, nas condições propostas, V. Ex• me-desculpe, não concordo com 
casuísmos e privilégios. 

Mas, co~tinuo. V. Ex• Senador Franco Montoro, t_em razão quando diz 
que o Senador Teotônio Vilela é o opositor mais aguerrido do GovernO. Isto, 
entretanto, não lhe dá direito a concessões espeCiais... -· 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Mas não lhe tira o direito de ser 
igual a todos. 

O SR. JOSÉ LINS (PDS- CE)~ V. Ex• me desculpe, mas é o que ele 
não quer. 

Quanto ao telegrama do Presidente do Banco do Nordeste, o próprio Se
nador Teotônio Vilela concordou com os seus termos. Assim, V. Ex• é mais 
realista do que o rei. 

Quanto ao problema da Vale, parece oportuno dizer que, a partir daque
la data, as ações da Vale só fizeram cair e hoje estão muito mais baratas do 
que naquele tempo. 

Sr. Presidente, se escândalo há em torno dessa matéria, este não está sen
do feito -pelo Governo, está sendo patrocinado pelas partes interessadas, que 
dele reclamam. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Não ê a divulgação do fato, e 
sim o fato que importa. - -- - -~ --

0 SR. JOS~ LINS (PDS- CE)- Para caracterizar o que está havendo, 
se há ou não interferência pOlítica no cãso;- eu gostaria que a própria empresa 
viesse, de público, dizer se as instituições financéiêãs oficiais fazem discrimi
nação ou se já o fizeram ariteriormente; cOntra o grupo einpresarial, quanto a 
créditos, e quais Os volumes de crédito que essas empresas têm utilizado des
sas instituições. Isso certamente mostraria se, realmente, o Governo estã to
mando alguma medida de caráter político discriminatório. Se, ao contrário, o 
grupo vem sendo beneficiado por créditos normais dessas instituições, em vo
lumes razoáveis, isso indicaria que não se trata de interferência política do 
Governo na vida da erripresa. 

Sr. Presidente, não foi a empresa do Senador Teotônio'Vilela a única
cujo projeto não foi aprovado. Tenho em mãos a relação de todos os projetes 
que foram indeferidos nos últimos anos. 

Em 1978 foram indeferidos ll projetes, com um total de produção diária 
prevista de I milhão, 610 mil litros. O da Indústrié:l'Quírriica Paulista, no Cea
rá, com 300 mil litros, dia, foi uma delas. Estado pobre, precisando de investi
mentos e de empregos, o Cearã não se beneficiou desse projeto. O da Usina 
Açucareira São Miguel S/ A., de São Paulo, com 180 mil litros; o da Destila
ria Paranaense SjA., com 150 rri.íl litros; o dit ConstrUtora Ocidental Ltda., 
em Goiás, 300 millitrosjdia; o da Cooperativa de Colonização Agropecuária 

Industrial de Pindorama Ltda., em A-lagoas, com 120 mil litros/dia. Vejam, 
Srs. Senadores, o projeto de uma cooperativa no mesmo Estado do Senador 
Teotônio Vilela --também indeferido! 

Não lerei o no.r_ne de todos esses projetes, Sr. Presidente. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB -- SP)- Mas é preciso examinar cada 
u-ma delas. 

O SR. JOSÉ LINS (PDS - CE) - Aqui estã a relação de todos. 
Passo, Sr. Presidente, à r_elação de 1979. São t4 empresas, num total pre

visto de I milhão e 800 mil litros/dia, que tiveram também seus projetes im
pugnados pelas razões as mais diversas. Lerei apenas o nome de algumas de
las: na Paraíba a UNA Agroindustriã.l Com 120 mil litros/dia; no Rio Grande 
do Norte, a DAISA Diamante Agroindustrial com 120 mil litros/dia; a CE
LISA, no Ceará, coin 120 mil litros/dia. E nenhuma dessas empresas trans
formou esse indeferimento riuma batalha congressual. Mas há mais. Em 
1980, 23 empresas tiveram os seus projetes impugnados. Tais projetes pre
viam uma produção de 2' milhões, oitocentos e cinqüenta mil litros/dia. Cita
rei apenas dois deles. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ LINS (PDS - CE)- O da Central Agroaçucareira Santo 
Antonio, de Alagoas, com 90 mil litros/dia; e o da Usina Bititinga, também 
com 90 mil litros/dia e também de Alagoas. 

V. &.'s vêem, portanto, o caso da Indiana. Não ê um caso excepcionaL 
Absolutamente não se trata ... 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOS~ LINS (PDS- CE)- Desculpe-me V. Ex• mas estou com o 
meu tempo contado. - -

Quarito ao mais, Sr. PreSidente; sabe-se, também, que o Estado de-Á.la
goas tem problemas na área ele produção de cana. É possível que, de hoje em 
diante, o ~tado tenha que recorrer a uma maior produtividade e não à am
pliação da área plantada. 

O Sr. Fronco Montoro (PMDB- SP)- Mas o projeto foi aprovado. 

O SR. JOS~ LINS (PDS- CE)- Quanto aoPROÃLCOOL, o progra
ma· tem que escolher as melhores opções. Termino, Sr. Presidente. :E. preciso 
distinguir os problemas de interesse geral, daqueles de objetívo pessOal. Não 
digo, Sr. Presidente, que o Senador Teotônio Vilela não tenha o direito de de
fender os seus interesses. O que quero deixar claro é que o Governo nada tem 
de arbitrárío. O financiamento do seu projeto não foi aprovado, inas não se 
trata de um caso única, Tenho em mãos uma relação de 50 projetes que tam
bém foram indeferidos. O projeto do nobre Senador Teotônio Vllela é apenas 
um deles, e não direi que seja ó m3is impOrtàniC. O Seriado que medite sobre 
-as informações aqui trazidaS e prOcure tirar suas ilações para não cometer in
justiças. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A- QUE SE REFERE O SR. JOSE LINS EM SEU DISCURSO: 

PROJETOS CANCELADOS PELO CNAL EM I97S 

NOME DA DESTILARIA ESTADO CÀPACIDADE DATA MOTIVO 

I -Química Industrial Paulista CE 300.000 78 
2- Usina Açucareira São Manoel S/ A SP 180.000 78 
3- DESTIPAR- Destilaria ParanaenseSjA PR 150.000 78 
4- Destilaria de Álcool Carvorense PR 120.000 78 
5 - Const. Ocidental Ltdã. GO 300.000 78-
6- Coop. de Colon. Agro Pecuâria e Iri.d. Pincfõrama 

Ltda. AL 120.000 78 
7 - Usina Caxangâ PE 90.000 78 
8- Usina Aç. de Cillo Açúcar e Álcool SP 60.000 78 
9 - Ro~a Gasolli Conselvan e Filhos PR 120.000 78 

10- Cia. Bras. Refinaria de Açúcar-Usina MussurePe PE 3o.ooo 78 
II -Destilaria Anhumas S/ A SP 240.000 78 

TOTAIS 1.610.000 
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PROJETOS CANCELADOS EM 1979 

NOME DA DESTILARIA ESTADO CAPACIDADE DATA MOTIVO 

l-Una Agro Industrial S/ A PB 120.000 /79 Substituição por novo projeto 
2- Destilaria Noroeste do Paraná-

PARANÁLCOOL PR 
3- DESTIÁLCOOL- Destilaria de ÁlCool 

120.000 j79 Não cuinprimento de prazo 

Nhundiquara Ltda. PR 120.000 /79 Não cumprimento de prazo 
4 - DAISA - Diamante Agro Industrial S/ A RN 120.000 - /79 Indeferido pelo Ag. Financeiro 
5- Usina Santa Lina- Em.-foié Gl.:..-..-gi S/A SP 90.000 10/79 Indeferido pelo Ag. Financeiro 
6 - CELIBA- Cia. Agrícola Eliseu Batista CE 120.000 10/79 Desistência do Empresário 
7- Usina Monte Alegre Ltda. MG 60.000 j79 Desistêp.cia do Empresário 
8 -Agro Pecuária Tiúba Ltda. GO 120.000 /79 Não culllprimento exigência CNAL 
9- Juerana Agro Industrial S/ A BA 360.000 10/79 Nã_o_ cu_mprimento exigência CNAL 

10- Destilada Samambaia S/ A GO 240.000 12/79 Não cumprimeÍ1to de prazo 
li - Florestâlia Agro Industrial Ltda. MS 120:<)00 (79 Indeferido pelo Ag. Financeiro 
12- Agrobrás Química Ltda. PI 150.000 (79 Indeferido pelo Ag. Financeiro 
13- Usina Novo Horizonte S/ A RJ 20.000 /79 Iildeferido Pelo Ag. Financeiro 
14- Companhia Agro Industrial Nc~ssa Senhor~ d_~ 

Carmo PE 60.000 11/79 lndeferído pelo Ag. Financeiro 

1.800.000 

PROJETOS CANCELADOS EM 1980 

NOME DA DESTILARIA ESTADO CAPACIDADE DATA MOTIVO 

I -Agro Industrial Jatai SP 120.000 (80 Indeferido pelo Ag. Financeiro 
2- Central Açucareira Sto. Antônio AL 90.060 (80 Desistência do Empresário 
3 --Anidronorte MG 150.000 (80 Não cumprimento de prazo 
4- Destilaria Ferreira (Turbinador Sta. Maria) SP 120.000 /80 Indeferido pelo Ag. FinanceirO-
5 -Destilaria Nova Esperança Ltda. SP 170.000 /80 Desistência do Empresário 
9 -=Agro-Industrial Alcoornaniva PB 30.000 - {80 Desistência do Empresárío 
7 -=Cia. Agrícola e Ind. Indianópolis MG !50.000 (80 Por solicitação da Empresa 
8- Agro Industrial Sul Norte S/ A AM 150.000 (80 Não cumprimento exigência CNAL 
9- Açucareira Santa Luzia Ltda. SP 30.000. 03(80 Não cumprimento de prazo 

10- Usina Boa VistaS/A MG 60.000 /80 Substitu-içãO_po~~ n-IJVO projeto 
II -·Usina Açucareira Santa Cruz Sf A SP 30.000 07/80 Solicitação da Empresa 
12 -ALFANOR S/A-_ Agric. Índ. e Com. do Nordeste BA 240.000 07/80 IndeTeddo pelo Ag. _Financeiro 
13 -Refinaria de Álcool TitãS/A BA 120.000 - 09/80 Não cumprimento de prazo 
14 -Refinaria ác Álcool Canopus S/ A BA 120.000 09/80 Não cumprimento de prazo 
15-Refinaria de Álcool Boreal S/ A BA 120.000 1}9'(80 ~ào Cumpríment6 de prazo 
15- Refinaria de Álcool Centauro S/A BA 120.000 09(&0 Não cumprimecito de prazo 
16- Refinaria de Álcool Hércules S/ A BA 120.000 09(80 Não curÍlpriinento de prazo 
17- Refinaría de Álcool SíriusS/ A BA 
18- Cooperativa Agrkola Regional dos Produtores 

120.000 09/80 Não cumprimento de prazo 

de Cana- COOPCANA PR 120.000 09/80 Desistêllcia do Empresário 
19- Destilaria de Álcool Norte PioneirO Ltda. PR 120.000 10(80 ifldeferido PCTo Ag. Financeiro 
20- Destilaria Cidade Gaúcha S/ A PR 120.000 10/80 Substituição por novo projeto 
21- Destilaria Boa Esperan_ça Ltda. GO 240.000 11/80 Indeferido piio Ag. Financeiro 

"22·--'--Usina Albertina S/ A SP 100.000 11/80 Não cumprimento de prazo 
23 - Usina Bititinga AL 90.000 02(81 Substituição por novo projeto 

2.850.000 . 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ADERBAL JURE
MA NA SESSÃO DE 13-4-81 E QUE. ENTREGUE A REV!S.?O 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ADERBAL JUREM A (PDS - PE. Para uma comunicação.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Neste ano teremos um acontecimento cultural da maior expressão. A Li
vraria Editora José Olympio, dirigida pela figura venerada do seu fundador, 
completa 50 anos de existência. E. uma data marcante para a cultura brasilei-
r a. 

Lembro-me bem de que quando estudante de Direito, no Recife, nos 
idos de 1931, surgia, em São Paulo e, em- Seguida, no Rio de Janeiro, a Livra
ria José Olympio que, na Rua do Ouvidor, segundo testemunho de Gracilia
no Ramos, era o ponto de encontro da intelectualidade brasileira. Não é sem 
razão que o romancista de São Bernardo, o alagoano ilustre, escreveu: 

Hâ um ar de família naquela gente, Octãvio Tarquínio deixa de 
ser ministro e Armando Fontes deixa de ser funcionãrio graúdo. Ve
mos ali o repórter e vfamos o candidato a Presidente da República, 
porque José Américo aparecia algumas vezes. Lins do Rego ê figura 
obrigatória e Marques Rebelo procura vítimas, distribui veneno a 
presentes e ausentes. 

Nesse ambiente tão íntimo, na Rua do Ouvidor, onde encontrei tantas 
vezes o signatãrio dessas palavras, o romancista Gracíliano Ramos, que se 
projetava para o Brasil e para o exterior, José Olympio ainda hoje continua a 
sua luta pela divulgação da cultura brasileira. 

Ele mesmo diz: 

- São 50 anos de aitos e baiXos.~-R.emando, remando, chegaw 
mos ao meio século. Hâ seis anos tivemos uma sacudida violenta e 
ainda estamos ligados ao BNDE. Mas o importante é que a editora 
bateu à porta do Governo e encontrou toda compreensão. Nosso 
futuro serã virar uma fUndaçãO. 

A repórter Danusia Bárbara publicou, no Jornal do Brasil de sâbado, 14 
do corrente, uma reportagem sob o título: "Rua Marquês de Olinda, 12, onde 
se aposta na cultura brasileira." 

Sim, Srs. Senadores, iosê Olyrilpio editou o que havia e o que hã de me
lhor na literatura brasileira, José Olympio fOi o editor de Gilberto Freyre, de 
Almir de Andrade, de Hermes Lima, de Peregrino Júnior, de José Lins do Re
go, de Jorge Amado, de Graciliano Ramos, de Gastão Cruls e de tantos ou~ 
tros que seria, sem dúvida, enfadonho enumerar, po"iquanto mais de quinhen
tos autores, em 4 mil e 500 títulos, ou livros, in~luindo coleções, -a José Olym
pio publicou, durante estes 50 anos. E vale aqui assinalar, Srs_. Senadores, 
que,desses 4.500 títulos, mais de 900 títulos de autores brasileiros e, desses 
900 títulos de autores brasileiros, metade, aproximadamente, de estreantes, 
porquanto conheço o sistema de trabalho de Joséúlympio. Ele gosta de ler os 
originais de autores ainda não firmados, para que esses livros sejam editados 
por sua livraria com perfeito conhecimento de causa. Não que ele queira 
julgâ-los, porque sempre teve um traço admirável na sua vida, que foi a mo
déstia intelectual. Hã uma comissão de julgamento, há uma comissão de ava
liação dos títulos da José ·olympio, mas sei do seu cuidado, quando chega a 
sua editora um autor premiado num concurso em que a Livraria se responsa
biliza pelo seu lançamento; antes de ir para o departamento de produção, Jo
sé Olympio pede os originais, leva-os para casa a fim de que possa também 
formar o seu juízo sobre aquele novel homem de letras que irã consagrar em 
breve, incluindo~o em suas edições. 

Jorge Amado, a· romancista baiano que se tornou internacional, em car
ta de 19-2-62, no ~ aniversãrio da Livraria José Olympio, já destacava a de
dicação, a beleza de vida desse editor brasileiro, Affonso Arinos, que todos 
aqui conhecemos. Affonso Arinos, o homem público, o Senador da Repúbli
ca, o Embaixador, o Ministro, o Escritor, em comunicação ao Conselho Fe
deral de Cultura, em 5 de março de 1981, disse, entre outras coisas: uPassada 
a crise que atravessou a sua editora e_que o atingiu física e Psiquicamente, Jo
sé Olympio vê, hoje, a sua casa entrar numa fase de expansão quase que po
deríamos dizer vitoriosa. Posso dizer isto porque, ainda ligado à organização 
pelo fato de dirigir a Coleção Docwnentos Brasileiros u_ quem de nós não 
conhece a Coleção Documentos Brasileiros? -" em sucessão a Gilberto 
Freyre por designação dele e, ainda, em sucessão a Otãvio Tarquínio, estou 
informado de certas cOisas que não creio ser indiscreto revelar. A Livraria Jo
sé Olympio, graças ao beneficio cultural da intervenção do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico,vendeu, no 3.ito paSsado u_ vamos aos nú
meros-" 280 milhões em livros e teve um lucro entre 50 e 60 milhões. Não 
hã, de fato, nenhum campo da cultura brasileira em que a presença editorial 
da José Olympio não se faça marcante, às veU5 pÍ'eponderante, às vezes deci
siva. Ele revelou os grandes poetas .. _ e continua Affonso Arinos -"ele re-

velou os grandes romancistas, ele revelou os grandes críticos, ele revelou os 
grandes ensaístas, ele revelou os grandes sociólogos, ele revelou os grandes 
historiadores". 

Por isto, Sr. Presidente, nesta tarde, eu ocupo a tribuna desta Casa, para 
-que fique nos Anais do Senado da República a nossa palavra de modesto es· 
critor do Nordeste, destacando este acontecimento. 

OS r. Humberto Lucena (PMDB- PB)- V. Ex,. me permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS - PE) - Serã com prazer. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Receba V. Ex• a integral soli
dariedade dos componentes da Bancada do PMDB nesta Casa às justas ho
menagens que presta ao cinquentenário da Editora José Olympio, sem dúvida 
uma d.as mais festejadas, senão a mais festejada deste ~afs, que tanto incenti~ 
vo tem trazido à cultura brasileira. 

OSR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE)- Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Gi/van Rocha (PP - SE) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS - PE) - Com prazer. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Desejo manifestar, em nome do meu 
partido, a noSsa total solidar;~::!:!de nela homenagem muito justa que V. Ex' 
presta àquele editor e àq~;;;.!.... editorõ:t. , . 1:.;~ , "1Jltor das letras, sabe que toda a 
nossa gera"' J, nv "';asil, na sua formação, p~ sSou de alguma maneira pelo 
trabalho de J .... ....:. ~lympio Nesta hor::o em que V. ExJ, com o apoio dos seus 
pares, engrandece_ a ~:ritó!ia '"'l::!ra daquele homem público- mais do que 
ninguém ele foí homem público, porque serviu ao seu povo - V. ExJ tem, 
além da soiídaried3.de da minha Bancada, a minha própria, o que eu faço 
muito desvanecidamente. 

U SR. ADERBAL JUREMA (PDS - PE) - Muito obrigado a V. Ex• 

U Sr. Teotônio Vilela (PMDB - AL) - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE)- Com prazer. 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB- AL)- Nobre Senador, V. Ex•, hoje, ao 
registrar o cinqiientenãrio da Livraria José Olympio, nesta Casa, pratica um 
ato de justiça. Ê bom que tenha partído de V. Ex: .. , um nordestino, de Pernam
buco. Todos nós nordestinos possuímos bem fundo o sentimento de gratidão. 
Josê Olympio é um patrocinador da inteligência brasileira, e não fez discrimi
nação ao tratar da cultura. O Nordeste sempre foi bem recebido por José 
Olyrrlpio, e recaído quando do meu tempo de estudante no Rio de Janeiro, as 
tardes felizes que p-assava no interior da livraria, conhecendo os grandes per
sonagens da literatura brasileira. Muitas vezes lã entrei pelas mãos de Aurélio 
Buarque de Holanda; muitas vezes ouvi, jovem, embevecido, as palavras do 
velho uoraça" e do "Zé-do Rego", como assim chamava Graciliano a Josê. 
Lins; as trocas e·os diálogos entre Graciliano e José do Rego, a figura austera 
ae Manoel Bandeira, tantas e tantas figuras. José Olympio era como que o 
guia, o supremo guia daquela explosão de intelectualidade neste Brasil. Sinto
me feliz em ver V. Ex' registrar esses fatos hoje, esta tarde. E me congratulo 
com a sua lembrança, pedindo a V. ExJ que incorpore ao seu discurso e a sua 
manifestação a José Olympio a minha modesta admiração de jornalista e de 
pequeno escritor do Nordeste. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE) Estã feita a incorporação ao 
meu discurso da intervenção de V. Ex', quando lembra a figura deJoséOlym
pio na sua casa à Rua do Ouvidor. Poderíamos dizer que José Olympio não 
foi apenas o editor de nomes ilustres, ele foi e é o patriarca da cultura brasilei-
ra. 

Levado por aquele sentido humanístico que possuia não apenas huma
no, mas sobretudo humanístico - de fazer com que os títulos editados por 
sua livraria não ficassem apenas num determinado setor das letras brasileiras, 
daí ele chegou atê à coragem de editar enciclopédias, chegou à coragem de re
nQvar a forma grâfica do livro brasileiro, Srs. Senadores, e é com razão que o 
romancista conhecido de todos nós, o baiano nacional Adonias Filho, diz, em 
artigo publicado em 0/tima Hora, de 7 de abril deste ano: ug preciso não es
quecer, porém, que José Olympio, ao tempo em que integrava o livro brasilei
ro no processo industrial e comercial, rcnovava .. o graficamente com a mobili
zação de artistas como Santa Rosa, OswaldO Goeldi, Poty e Luiz Jardim. E, 
efetivamente, um pouco mais do que isso, porque, ao lado preocupação artís
tica, sobressai o programa que- partindo da própria afirmação do livro bra
sileiro - não ignorou as reedições. Sílvio Romero, por exemplo, retornou às 
gerações mais recentes". 

E todos nós temos que reconhecer nesse homem um lutador da cultura 
brasileira, um patriarca do livro e d_os autores, que ainda hoje continua vivo, 
ativo, na Rua Marquês de Olinda, lendo O abeira e Rubens Francisco, mas se 
cercando dos seus irmãOs, dos seus filhos, e até hâ pouco tempo, da sua mu-
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lher, Vera Pacheco Jordão; todos eles ajudaram JoséOlympio em vârias fases 
de sua vida. 

Mas, Srs. Senadores, atencfeilaOà advertência gentil do Presidei:tte da 
Casa, vou concluir este discurso dizendo, como José Olympio na entrevista 
ao Jornal do Brasil: 

'"Vida é uma sucessão de acasos felízCs Ou infelizes, circunstân
cias e continge_it_ciã:S. Vídã. é soitc.n 

E nós tivemos a sorte de possuir um José Olympio no movimento edito
rial brasileiro. (Muito bem. Palmas.) 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUll:RITO 

(Resolução n• 69/78) 

13• reunião, realizada em 23 de maio de 1979. 

Às dez horas e trinta minutos do_ dia vinte e três de maio de mil novecen
tos e setenta e nove, na Sala .. Ruy Barbosa", presentes os Srs. Senadores Ita
mar Franco (Presidente), Milton .Cabril (Relator), Lenoir Vargas, Passos 
Pôrto, Jutahy Magalhães, Alberto Silva, JarbasPassarinho, Franco Montare 
e Dirceu Cardoso, reúne-se a CõiniSSao Pil-ifilffientar de Inquérito criada pela 
Resolução n\"1 69, de 1978, para investigai- denúncias formuladas pela revista 
Der Spiegel, da Alemanha, sobre a execução do- Acordo Nuclear Brasil
Alemanha. 

Deixa de comparecer, por motivo juStificado, o Sr. Senador Roberto Sa
turnino. -

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada 
como aprovac;ta. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos. Em seguida ao juramento de praxe prestado pelo Dr. Rex Nazaré Alves, 
Diretor Executivo da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o Sr. Presiden
te concede a palavra ao depoente que procede à leitura de sua exposição, rela-
tivamente ao problema de seguranÇa-na DSiriã Nuclear. -

Ao término da leitura da exposição do depoente o Sr. Presidente_suspen
de os trabalhos, convocando a Comissão para uma reunião, amanhã, dia 24, 
às 10:00 horas, para inicio dos debates. 

As dez horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de maio de mil nove
centos e setenta e nove, na Sala "Ruy Barbosa", ê reaberta a reunião pelo Sr. 
Presidente, Senador Itamar Franco. · 

Iniciando a fase interpelatória, usam aa· Pitlav'ni Õs-Srs: senadores Jut3.hy 
Magalhães, Dirceu Cardoso, Jarbas Passarinho, Alberto Silva, Franco Moo
toro, Passos Pôrto, além do Sr. Relatàr,- S-emldor Milton CabraL 

A reunião- é suspensa pelo Sr. Presidente, Senador PasSos Pôrto, V ice
Presidente no exercício da PrCSídêncüi.~ e marcado o sCu reinício para as 15:30 
horas. 

Às dezesseis horas é reaberta a reunião pelo Sr. Presidente, Senador Ita
mar Franco, que dando prosseguimento aos debates-COncede a Palavra ao de~ 
poente, Dr. Rex Nazaré Alves. 

Usam da palavra, pela ordem de inscriÇão, os Srs. Senadores Lenoir Var
gas, Passos Pôrto, Jutahy Magalhães, Alberto Silva, Jarbas Passarinho, Fran~ 
co Montoro, DirCeU Cãrdoso e, finalmente o Sr. Relator, Senador Milton 
Cabral. 

Finalizando, o Sr. Presidente agradece o brilhante depoimento do Dr. 
Rex Nazaré Alves, classificando como uma das melhores contribuições dadas 
a esta C PI, determinando, em seguida, que as notas taquigráficas, tão logo 
traduzidas e revisadas pelo Depoente, sejam Publicadas, em anexo, à presente 
Ata. · 

Nada maiS havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Cleide 
Maria Barbosa· Ferreira CrUz, Assistente ·da Corriissão, a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação. 

ANEXO À ATA DA /3' REUNiÃO DA COMISSÃO PARLA
MENTAR DE INQUERITO CRIADA PELA RESQL.UÇÀO Ne 
69. DE 1978. REALIZADA EM 23 E 24 DE MAIO DE 1979. DES
TINADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO DR. REX NAZARE 
ALVES. DIRETOR EXECUTIVO DA COMISSÀO NACIONAL 
DE ENERGIA NUCLEAR. QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA 
AUTORIZAÇÀO DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÀO. 

PRESIDENTE: SENADOR ITAMAR FRANCO 
RELATOR: SENADOR MILTON CABRAL 
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO_ DA 

REUNIÀO 

O SR. PRESIDENTE (Itamar FrancÕ) --Declaro abertos os nossos tra
balhos. 

Primeiramente, Pediiia descurpas ao Dr. Rex Nazaré Alves pelo atraso 
dos nossos trabalhos, face a urna reunião da Comissão de Economia. 

Solicito, eritão, ao Dr. R ex Nazaré Alves que preste o juramento de pra-
xe. 

O SR. REX NAZARI:: ALVES- Juro, como dever de consciência, di
zer toda a verdade - nada omitindo do que seja do meu conhecimento -
sobre quaisquer fatos relacionados com a investigação a cargo desta Comis
são Parlamentar de Inquérito, quer quanto às supostas irregularidades torna
das públicas pela Imprensa nacional ou estrangeira, quer quanto à concepção 
e implantação do Programa Nuclear sob exame. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Com a palavra o Dr. R ex Na
zaré Alves. 

O SR. REX NAZARJ:: ALVES -~Sr. Presidente da Comissão Parla
mentar de Inquérito, Senador_ Itamar Franco; Exm9s, Srs. Senadores, 
membros da Comi~são Parlamentar de Inquérito: 

A responsabilidade do assunto que pretendemos cobrir, relativo aos as
pectos de segurança nuclear, nos fez apresentar um texto por escrito, que eu 
pediria permissão, en:fão, de passar a c-omentar. -

Introdução 

A aplicaçãO em grande escala da energia nuclear para fins pacíficos en
contra sua origem no sucesso de Fermi ao demonstrar, em 2 de dezembro de 
1942 , a possibilidade de realizar e controlar a reação em cadeia da fissão do 
Urânio 235.~ 

Durante estes_últimos 37 anos, a pesquisa e a indústria nuclear têm tido 
um intenso desenvolvimento, engajando -consideráveis recursos humanos e 
materiais, visando à utilização da energia nuclear na produção de eletricida
de, respeitadas as condições fundamentais para segurança do público e do 
meio ambiente. 

Nesta década, e particularmente a partir de 1974, um movimento antinu
clear se desenvolveu nos países ocidentais, opondo-se de maneira cada vez 
mais intensa ·e inquietante à construção de usinas nucleares, por atribuir a es
tes riscos inaceitáveis. 

Convêm neste momento, lembrar que, atê o momento: nenhuma central 
nuclear, incluindo Harrisburg, foi responsável por morte, ou por contami
nação séria. Esta contestação tem seu valor, pelo já considerável número de 
centrais em operação. 

Durante os últimos 25 anos, vem sendo realizado um esforço contínuo a 
fim de prover sistemas adequados de monitoração e controle dos trabalhado
res envolvid_os em atividades com radiação ioniZante. Substanciais avanços 
têm sido conseguidos em inúmeros países, tanto_no campo tecnológico quan~ 
to no estabelecimento de Normas, Códigos e Regulamentos. 

Nesta década, o.desenvolvimento da tecnologia nuclear acelerou estudo~ 
profundos com referências a riscos estimados, análises custo/beneficio e al· 
ternativas de opções. Para estes estudos foram analisados inúmeros indicado
res, como meio ambiente, riscos biológicos e benefícios para a sociedade. 
Mencionam-se as seguintes considerações: 

.;_ o reconhecimento da existência de um grau de risco para a 
sociedade e os indivíduos que lidam com radiações ionizantes, a Um 
nível aceitável, e que nenhuma prática serâ adotada a não ser que 
sua introdução produza um beneficio líquido altamente positivo; 

-todas as exposições serão mantidas tão baixas quanto razoa
velmente exeqUível, tendo-se em conta fatores sócio-econômicos; 

-as doses equivalentes individuais e coletivas não devem exce
der os limiteS recorriendados pela Comissão Internacional de Pro
teção Radiológica. 

Em particular, nos países desenvolvidos, a taxa de dose anual da popu
lação, devida aos reatares de potência, é de apenas 0,003mremjanofcapita, 
(0,002% do total) enquanto as devidas à radiação natural (cósmica e terrestre) 
e Raio~X (diagnóstico médico) são respectivamente de I02mremfanofcapita 
e ~2mremjano;capita, correspondentes a 58,62% e41,38%. Assim, em razão 
dos Sistemas de Segurança e Radioproteção que envolvem os trabalhos em 
todos ÇIS ramos de tecnologia nuclear, pode-se afirmar que é mínima a possi
bilidade de ocorrer qualquer dano, comparada com outras tecnologias em 
uso corrente. 
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Aqui, eu teceria uma comparação: Guarapari apreserita em alguns pon
tos 600mremjanojcapita e nenhum efeito biológico~ foi detectado noshabi-
tantes dessa região. - - _ -

Por razões históricas, o impacto psicol'6gicÕ de um aCidente nuClear ex
cederá sempre suas conseqüências físicas: Isto não quer dizer que as causas e 
efeitos de um acidente com uma usina nucleoelétrica não tenham que ser ana
lisados com a devida seriedade. Esses aspectos geram de imediato, que as nor
mas aplicadas à energia nuclear sejam bem mais rígidas do que aquelas em 
uso em outras tecnologias. 

Esta influência repercute de tal forma, que qualquer ocorrência anormal 
darâ origem a um Considerável número de informações que, ao mesmo tempo 
que permitirá Sita avaliação detalhadá, proporcionando a introdução de cor
reções, levam, pelo simples fato de sua consideração, ao aumento nas preocu
pações do público, com a segurança n-uclear. 

Assim, a mesma ocorrência anormal, pode ser usada quer para demons
tração dos riscos envolvidos no uso da energia nuclear, quer para evidenciar 
que devido à ausência de efeitos adversos sobre o público, sua segurança fica 
comprovada. 

Em conseqUênCia, as resiStências e arg-Umentos coTifia o uso _da energia 
nuclear aumentam extraordinariamente, já se fazendo sentir seus reflexos no 
Brasil, ao ·mesmo tempo que o progresSCd'equer sCü llSó ·crCscêhte. 

Esse conflito pode ser atenuado, ou talvez só possa ser atenuado, pelo es
tabelecimento e execução de medidas de segurança, que face aos seus aspectos· 
inter e multidisciplinares exigem não só o envolvimento do técnicO dos órgãos 
responsáveis, mas também a participação CobffCiente da comunidade cientffi: 
ca nacional. 

Esses aspectos fizeram com que, já de afgunl tempo, precisam~nte em 
1975, a CNEN viesse utilizando a capacidade técnica nacional em diferentes 
setores. 

Recentemente, o convite formulado pela Secretaria Regional da Socieda
de Brasileira de Progresso da Ciência-(SBPC), viSáiido a um amplo debate das 
implicações do recente acidente ocorrido rla Pen~ilvânia, foi prontamente 
atendido - todos nós queríamos aprender 'em conjunto. 

Naquela ocasião, foi consenso gefal qUC.após a obtenção de todos os da
dos referentes a este acidente, os mesmos seriam-colocados à disposição dessa 
comunidade, para anâlise profunda e meticulosa. 

A CNEN já enviou aOs EUA três engeDhCIZ.os .que jun'ia.mentC com três 
outros de FURNAS e um da NUCLEN estão participando de um fórum de 
debates para coleta de informações ·e avaliação inicial de impliCações. 

Esta semana, o Grupo da CNEN está na· Ccii!ilssão' Americana {NRC), a 
fim de complementar e discutir os reflexos desse acidente no sistema normati
vo, aquilatando a necessidade de requisitos adicionais de segurança. 

Todos esses dados serão colocados à disposição, num amplo debate a ser 
promovido pela CNEN. 

No Brasil, é importante que, a par do desenvolvimento _da Tecnologia de 
Reatares e do Ciclo do Combustível, se deSeDvolvam, também, as demais 
aplicações técrlicas de radioiSótopos. A presença de radioisótopos já estã lar
gamente difundida, pois fazem parte do dia-a-dia, uma vez que estão contidos 
em produtos comumente disponíveis, como pára-raios, detetores de fumaça, 
peças de relógio. mostradores, marcadores de instrumentos, sinalizadores, 
discos de telefones, marca-passos cardíacos,· cartões de crédito, etc. 

A resposta a esse conjunto de preocupações, condicionante do desenvol
vimento futuro da energia nuclear, foi o farol orientador na preparação do 
documento ora apresentado a esta egrégia Comissão Parlamentar de Inquéri
to. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Dr. Rex, cartões de créditos, é? 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- E o que ocorre é que a marcação com 
radioisótopos permite a ídentificação e--dificulta, consideravelffiente, a falsifi
cação de cartões de créditos. 

Nos idos de 1940, na década de 40, houve, inclusive, uma tentativa de co
locar marcações com material radioativo em notas de 100 dólares. 

Esses dados fazem parte de um boletim da Health Physic publicado em 
torno de 1968. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Muito obrigado. 

2. ASPECTOS LEGAIS 

A base legal do setor nuclear está consubstanciada nas seguintes leis: 
-4.118, de 27 de agosto de 1962, que dispõe sobre a Politica Nacional 

de Energia Nuclear, cria a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e 
dã outras providências; 

- 6.!89, de 16 de dezembro de 1974, que alterou a Lei n• 4.!18/62, 
criando as Empresas Nucleares Brasileiras S.A (NUCLEBRÃS); 

-6.543, de 17 de outubro de 1977, que dispõe sobre a responsabilidade 
civil por danos nucleares e responsabilidade criminal por atos relacionados 
com atividildes nucleãies. -

A ,._etn9 4.118/62, no seu artigo )9, iristitui o monopólio da União sobre: 
- a pesquisa e lavra de minêrios nucleares; 
- o comércio de minérios nucleares e seus concentrados, elementos nu-

cleares e seus compostos, materiais fisseis e férteis, radioisótopos artificiais e 
substâncias radioativas das três sêrieS e sUbprodutos nucleares; e 

t - a produção de materiais nucleares e sua industrialização. 
Esse monopólio, segundo o disposto no artigo 1"' da Lei n9 6.189/74, é 

exercido pela União atraVéS:- · 
-da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), como órgão su

perior de orientação, planejamento. supervisão, fiscalização e de pesquisa 
cientilicã.; e 

-das_ Empresas Nucleares Brasileiras S.A. - NUCLEBRÁS, e suas 
subsidiárfas, como órgão de execução. 

Nesse contexto, compete à CNEN, entre outras, as seguintes atividades 
.relacionadas à segurança nuclear: 

"Artigo 2• da Lei n• 6.189/74. 
.. III- Expedir normas, licenças e autorizações relativas a: 
a) inStalaçõCs nucleaTes; 
b) posse, uso armazenamento e transporte de material nuclear; 
c) comercialização de material nuclear, minérios nucleares e concentra-

dos que contenham elementos nucleares. 
IV- Expedir regulamentos e normas de segurança e proteção relativas: 
a) ao uso de _instalações e de materiais nucleares; 
b) ao transporte de materiais nucleares; 
c) ao manUseio de materiais nucleares; 
d) ao tratamento e à eliminação de rejeites radioativos; 
e) à construção e à operação de estabelecimentos destinados a produzir 

materiais nucleares e a utilizar e~ergia nuclear. 

VII - Especificar: 
a) os elementos que devam ser considerados nucleares, além do urânio~ 

tório e pliitônio~ -
b) os elementos que devam ser considerados material fértil e material 

físsil especial ou de interesse para energia nuclear; 
c) os minérios que âevarri ser consideiã:dOs il.ucleares. 

VIII- Fiscalizar: 
a) o reconhecimento e o levantamento geológico relacionados com mi-

nerais nucleares; 
b) a pesquisa, a lavra e a industrializP;..do de minérios nucleares; 
c) a produção e o comércio de ftl:'..Leriais nucleares; 
d) a indústria de produção de materiais e equipamentos destinados ao 

desenvolvimento nuclear." 
É importante ressaltar que no seu artigo 79 estã especificado que: 

Art. 77 A construção e a operação de instalações nucleares fi~ 
carão sUjeitas à licença, à autorização e à fiscalização da CNEN, na 
forma e condições estabelecidas nesta Lei e seu Regulamento. 

§ 17 A licença para a construção e a autorização para ope
ração de instalações nucleares ficarão condicionadas a: 

-I - prOva de idoneidade e de capacidade técnica e financeira 
do responsãvel; 

II -preenchimento dos requisitos de segurança e proteção ra
diológica eStabelecidos em normas baix.adas pela CNEN; 

III- adaptação às novas condições supervenientes; indispen
sáveis à segurança da instalação e à prevenção dos riscos de aciden
tes decorrentes de seu funcionamento; 

- VI.:::...:. satisfaçãO dos demais requisitos legais c regulamentares. 
§ 29 A licença terá validade somente para a instalação, o local, a finali

dade e o prazo nela indicados, podendo ser renovada. 
É importante ressaltar que: ---
§ 39 A CNEN poderá _suspe_!Jder a construção e a operação das insta

lações nucleares "serllpí-e que houver risco de dano nuclear. 
Art. 89 Dependerá, ainda, de prévia autorização da CNEN: 
I - a transferência da propriedade ou posse das instalações nucleares, 

- esses aspectos legais justificam o enfoque de segurança nuclear adotado 
neste documento- resguardando o disposto no artigo 19, da Lei n7 4.118, de 
27 de agosto de 1962; 

I I - a alteração técnica da instalação; 
III - a modificação do método de operação. 
Art. 99 0-inadimplemento clãs õbrígações-deCorrentes da licença ou-da 

autorização sujeitará o infrator a penalidades definidas no Regulamento des
ta Lei. 
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Art. IO A autorização para constrUção e operação de usinas nucleoelé
tricas será dada, exclusivamente, a concessionárias de seiviços de energia elé
tric~, mediante Decreto, ouvidos os órgãos competentes do Ministério das 
Minas e Energia. 

§ 19 Compete à CN EN a verificação do preenchimento dos requisitos 
legais e regulamentares relativos à energia n!Jclear, do atendimento às normas 
por ela expedidas e da satisfação das exigênciaS formuladas pela Política Na
cional de Energia Nuclear. 

§ 29 Coinpete ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica a 
verificação do preenchimento dos requisitos legais e regulamentares, relativos 
à concessão de serviços e energia elétrica e ouvida a Centrais Elétricas Brasi
leiras Sociedade Anônima - ELETROBRÁS, quanto à verificação da ade
quação técnica, econômica e "financeíia do projeto ao sistema da concessio
nária, bem como da sua compatibilidade com o plano de instalações neces-
sárias ao atendimento do mercado de energia elétrica. -

§ 3• Compete à CNEN e ao Departamento Nacional de Águas e Ener
gia Elétrica, nas respectivas áreas de atuação, a fiscalização da operação das 
usinas nucleoelétricas. 

Assim, a CNEN, dentro do sistemajurfdico-nuclear, é o órgão especiali
zado do Governo que exerce o controle técnico de todas as ativldades nuclea
res do País, monopolizadas ou não, através de normas, onde especifica as 
condições e exigências técnicas necessárias ao exercício dessas atividades, da 
outorga de licença ou de autorização, mediante as quais aprova a qualidade 
técniCa e de segurança em que são desempenhadas tais atividades, ou da fisca
lização, para garantir que essa qualidade técnica e de segurança seja mantida, 
em benefício da saúde e segurança do público e do meio ambiente. 

No desempenho dessas finalidades institucionais, que sãO indelegãveis, 
pois como entidade pública tem a obrigação de satisfazeê-las, a CNEN pro
cura manter uma perfeita coordenação das atividades do setor nuclear, com o 
objetivo de obter o mâximo de resultados_ com os recursos disponh:eis e de 
evitar lacunas que prejudiquem o crescimento harmónico-ou duplicações des
necessárias. Sua _atuação eficaz contribuirá para que o público tenha con
fiança nos usos pacíficos da energia nuclear como fator de desenvolvimento 
nacional. 

Ainda recentemente, das diretrizes setodais do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República ao Ministério das Minas e Energia, relativas à Políti
ca Nacional de Energia Nuclear, consta: 

.. dar condições à Comissão Nacional de Energia Nuclear para 
o pleno exercício de suas atividades, especialmente no campo de li
cenciamento e segurança nuclear." ... 

refletindo mais uma vez a total consciência do Governo nas suas responsabili
dades. 

3.0 Licenciamento e Fiscalização 

Devido à implantação ·de centrais nucleoelétricas, de instalações do ciclo 
de produção de combustível e da larga aplicação de radiações ionizantes, no 
Brasil, a CNEN vem aperfeiçoando, de forma dinâmica, seus programas de 
licenciamento, fiscalização e normalização. Tal desiderato impõe não só a ca
pacitação de suas equipes, como, também, a utilização de instalações adequa
das. 

As resistências e argumentos cOntia O USO da energia nuclear ameaçam 
dificultar o desenvolvimento desta imprescindível fonte de energia. Ao mes
mo tempo, porém, o progresso gera _uma contínua necessidade de crescimento 
do abastecimento energético. Esse conflito pode ser atenuado pela confiança 
adquirida no estabelecimento e na execução de medidas de segurança, visan
do a minimizar os riscos resultantes da implantação de uma nova tecnologia. 
Estes aspectos fazerri com que o interesse--Pela segurança nuclear ultrapasse as 
fronteiras de um país, pelos reflexos que um acidente nuclear possa acarretar, 
como ficou evidenciado no recente acidente ocorrido nos Estados Unidos. 

Para realização de suas atividades, o Orgão de Normalização, Licencia
mento e Fiscalização deve estar capacitado a executar sua missão totalmente 
independente das entidades responsáveis pela operação, construção e de seus 
contratados - e independência sigilifica competência. 

Os conhecimentos e a experiênCia dO corPO-técniCo desse órgão- dCvem 
ser distribuídos em todas as áreas relacionadas com a segurança nuclear. Por 
exemplo, a Agência Internacional de Energia Atômica- AIEA, recomenda 
que a equipe deve ter competência profissional nas áreas de Engenharia Quí
mica, "Gararitia de Qualidade, Operação de Reatares, Física de -Reatares, 
Análise de Confiabilidade, Hidrolog.ia, IOStninl.CntaçãO e Co"ntrole; Metalllr-:
gia, Meteorologia, Seg~~ança Nu'?lear, Çeologia, Sismologia; Mecânica..de 
Solos, Engenharia de Estruturas,Termo-Hidrãulica e Transferência de Calor, 
Proteção Radiológica, Ecologia, Engenharia Mecâni9-3, Engenharia Elétrica 
e Eletrônica. - -

Essas considerações fazem com que um dos objetivos princípais Ja 
CNEN seja, através de seu programa de segurança e radioproteção, assegurar 
que a utilização da Energia Nuclear se desenvolva no País, de forma a pres.~r
var a saúde dos tfabalhadores e do público em geral, bem como o meio am-
biente. · 

Cabe, neste instante, ressaltar que público em geral, para nós, não signi
fica sóinente o homem de hoje, mas também o homem de amanhã. Segu
rança, para nós, também é compromisso com as gerações futuras. 

A fim de alcançar esses objetivos, a CNEN realiza as seguintes ativida~ 
des: 

-análise das informações geográficas, demográficas, geológi
cas e meteorológicas do local, visando a aprovação do mesmo para 
a construção das instalaçõ_es; 

- avaliação da segurança das instalações pela análise e revisão 
dos projetas, incluindo um estudo detalhado do comportamento, 
em operação normal e em casos de acidentes, dos sistemas e equipa
mentos relacionados à segurança. Esta análise permite a concessão 
da licença de construção, por vezes com Condicionantes; 

~ acompanhamento e inspeção da construção, verificando a 
conformidade das atividades de campo com o projeto analisado e as 
condicionantes impostas; 

-avaliação e aprovação dos Programas de Garantia da Quali
dade das Organizações envolvidas no projeto, construção e ope
ração das instalações; 

- realização de auditorias para verificar a adequada aplicação 
dos Programas de Garantia da Qualidade aprovados; 

- realização de inspeções, a fim de verificar a adequação dos 
processos usados na construção e a correta realização dos testes pre-
vistos no projeto; -

-acompanhamento da fase do comissionamento e dos testes 
pré-operacionais, analisando os resultados, com vistas à concessão 
da licença de operação; 

- licenciainento- de operadores; 
-estabelecimento de um sistema de medidas de níveis de ra-

diação nas regiões em torno do local das instalações, objetivando a 
coleta de dados pré e pós-operacionais para comparações futuras; 

-fiscalização da operação das instalações nucleares, analisan
do as alterações técnicas realizadas; e 

- anãlise, acompanhamento e fiscalização de todas as fases do 
descomissionamento. 

Esse conjunto de informações, que são consubstanciadas num documen
to chamado Relatório de Análise de Segurança, é hoje um documento coloca
do à disposição do público em geral, na biblioteca da Comissão Nacional de 
Ener~ia Nuclear. 

Para a execução dessas atividades, a CNEN utiliza, conjugada à sua es
trutura orgânica, uma estrutura matricial de caráter funcional, na qual o pes
soal envolvido é dividido em grupos de especialistas que apóiam as vãrias 
missões, apoiado ou consubstanciado dentro de uma atividade com base em 
suas atribuições legais. 

As missões são estabelecidas em função dos tipos de atividades a efetuar 
e são mantidas apenas durante o tempo necessário à sua execução. Têm um 
efetivo mínimo e exercem, principalmente, atividades de orientação dos gru
pos e coordenação dos trabalhos. Elas são reunidas sob a coordenação de 
grupos de missões interrelacionadas, incumbidas das ligações cOm os órgãos 
de direção da CNEN e com entidades externas, cc-participantes das ativida
des. 

Diversas atividades de apoio são desenvolvidas em lnsÜÍuiçÕes de Ensi
no e Pesquisa, através de convênios, permitindo a realização de trabalhos de 
tese patrocinados pela CNEN, os quais têm-se mostrado altamente produti
vos. Detalhes dessa participação fazem parte do anexo 3.1. Esse anexo evi
dencia uma participação da comunidade científica nacional nas ãreas de sua 
competência e jâ demonstra qual o tipo e qual a qualidade de trabalho que 
vem sendo desenvolvido. 

Para dar cumprimento a essas atividades, u~a metodologia foi desenvol
vida. 

3.1 Metodologia 

Para o Licenciamento de uma central nuclear e de instalações nucleares 
as seguintes atividades são desenvolvidas: 

-avaliação de relatórios de análise de segurança, para verifi
cação do atendimento a exig-ências de critérios, normas e regula-
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mentes. A listagem dos itens integrantes do relatório preliminar eStá 
apresentada no anexo 3.2. 

É intenção da-CNEN, por slicitação do Senador Milton Cabral, colocar 
esses relatórios na biblioteca do Congresso Nacional, à disposição de V. Ex•s. 

-fiscalização do cumprimento dos programas de garantia de 
qualidade, por auditorias e inspeções, durante o projeto, fabricação, 
construção e operação de centrais nucleoelétricas e instalações nu
cleares. 

3.1.1 Análise de Segurança 

Para execução das atividades de anâlise de segurança a CNEN 
utiliza três processos:-

- comparação com outra instalação esColhida -previamente 
como projeto de referência; 

- métodos independentes para revisão de cãlculos; 
- verificação da observância -de normas e especificações, além 

do acompanhamento da experiência mundial. 
A maior ou menór intensidãdC da aplicação simultânea desses 

três processos é fortemente dependCnte do grau de desenvolvimento 
tecnológico _do país, particularmente no que concerne à sUa infra~ 
estrutura de pesquisa. -

I - Instalação de Referência 
A tendência de padronizar a construção de reatares de potén~ 

cia, até certo ponto, vem facilitar o processo de licenciamento. A 
CNEN, através da Resolução CNEN-2j76, estabeleceu as bases 
para seleção do reator de referência. 

E por que_essas bases? Porque nem tudo que é bom para os países de ori· 
gem desse reator de referência pode sei-, em princípio, admÜido como b_om 
para nós. 

Assim sendo, o projeto da usina -riucleOelétrica a ser instãlada deverá 
basear~se em outro similar de mesma ordem de potência. Para esse fim, o re~ 
querente de licença para construção deverâ propor a adoção de uma central 
de referênci~ cOin as--seguintes caracterísfíCas: 

a) estar localizada no pafs do principal fornecedor; 
b) estar licenciada ou em fase final de licenciamento no país de origem. 

No segundo caso, o conceito deverá já ter sido aproVado; 
c) entrar em operação Com antecipação· silfíc_l:e~te p3ra permitir-o 3pro~

veitament_o da experiência nos testes Prb-operaciOilais, de-·pal:tida e de ele-
vação de potência. · - · - -- - - · --

O requerente deverá justificar a adoção da central escolhida como· refe~ 
rência e identificã.r as sUas diferenças com- a céntiif'a ser' inStalada, quanto à 
potência e caracteffS1icas de projeto, analisando suas implicações na segu
rança nuclear. 

Deverão ser especi_ficados e anexados aos requerimentos de licença os 
critérios, códigos e normãs nos idiomas português ou inglês, a serem obedeci
dos nas distintas parteS do -projeto. 

O requerente deverã também- fornecer à C.NEN todãs as informações 
técnicas necessárias parã. jUstíficar-- a -segUrii:iÇa ão __ proj_eto dO_ reato r de refe-
rência. -

O uso da instalação de referência no proceSSo de licenciamento tem a 
vantagem de permitir-o acesso a- parâmetros ~e coinparação, i~dícadores ne~ 
cessârios, porém não suficientes, aos óuti-os processos utilizados. 

Por que necessários e não suficientes? O exemplo é que, para ANGRA 
II, a contenção de concreto da usina de referência tem 1 metro e 80 centíme
tros; e estamos em condiçõc!, de discutir, porque a nossa precisa ter apenas 60 
centímetros. Esses indicadores, porém, não são suficientes para os outros 
processos utilizados. 

Supre, numa fase de transferência de tecnologia, a falta de experiência 
em alguns campos novos com os quais nos defrontamos. Deve ser encarada 
como uma fase ápe'nas do processo, e o seu domfnio não significa ainda apro
priação da tecnologia transferida. 

II - Mêtodos independentes de revisão de cálculos. Para o licenciamen
to de uma instalação riuclear, é indispensável recorrer~se ao uso de mêtodos 
independentes de cálculo, que permitam a análise do comportamento da ins
talação pela simulação computacional da operação em condições normais e 
de acidente. 

Para a utilização efetiva dos códiios, que permitam tal simulação, deve-
se salientar a necessidade de integração de três tipos de recursos funcionando 
como um todo: 

- equipe de especialistas, nos assuntos a tratar, capazes de 
analisar e selecionar, sob o ponto de vista do objetivo a alcançar, os 

códigos mais_ apropriados e progreSsivamente desenvolver novos có
digos mais adequados às necessidades brasileiras; 

-equipe de especialistas em cãlculo e processamento dos códi~ 
gos, capazes de utilizar os jâ selecionados e dar apoio de processa~ 
mente de dados aos especialistas em assuntos do item anterior; e, 

- capacid3:~ede processamento Qe dados. consistindo de equi~ 
pamento de grande porte, com periféricos adequados, permitindo 
aumentar a eficiência dos trabálhos a realizar e tornando esses tra
balhos oportun'?s dentro dos cronogramas exigidos pela dinâmica 
dos programas em desenvolvimento. 

O Anexo 3.3 apresenta, sumariamente, as principais áreas onde a CNEN 
adquiriu ·capacidade de cálculo independente. 

Essa capaCidade independente baseia~se numa coletânea de cerca de 50 
códigos de computador, a maioria dos quais são de uso universal, adaptados 
aos padrões brasileiros. de modo a preencher as condições específicaS. E é 
motivo de orgulho qoe alguns desses códigos mencionados, que fazem parte 
desse Anexo, foram desenvolvidos pela CNEN ou por instituições e universi
dades brasileiras~ sob o patrocínio dos programas técnicos da CNEN. 

III - Normas e especificações 
O estabelecimento _de_ normas é uma das ú_ltimas etapas do desenvolvi

mento tecnológico, pois d'eve consolidar o estado da arte no momento. Entre~ 
tanto, sua importância quanto ao aspecto disciplinador e padronizador exige 
sua presença desde as primeiras etapas, quando devem ser garantidas as con
dições -de segu-rança. 

A verificação sistemâtiéa· do Tpr6jeto da instalação quanto à obse~vância 
das normas e especificaçõés- adotadas para o licenciamento, constitui, ;e nuril 
importante processo -p-ara análise de segurança. 

Este processo envolve a verificação do atendimento aos critérios d · segu~ 
rança e aos critérios gerais de projeto. 

Para sua eficiente Utilização é indispensável que o órgão licenciado r pos
sua, numa primeira fase, um acervo das normas e especificações em uso nos 
países industrializados, bem cOmo estabeleça com os órgãos Iicenciadores da
queles países um sistema de troca de informações que lhe permita levar em 
conta os mais recentes regulamentos ou suas aValiações. 

No Brasil, e em particular no setor nuclear, o sistema normativo é in
fluenciado pelas normas emitid3s por organismos internacionais e pelos paí
ses fornecedores de tecnologia. Em conseqüêncía, o processo normativo_ deve 
ser caracteristicamente dinâmico, perrriitíndo dosar, adequadamente, o con
teúdo das normas. E altamente vantajosa, em determinados casos, a adoção 
em caráter provisório de _norma internacional ou do país de origem da tecno~ 
IÕgia. Por outro lado, mesmo os textos normativos elaborados, - e neste 
caso compete novo esclarc!'cimento- com consenso dos 6rgãos cujas ati vida~ 
des são relacionadas com a matéria específiCa tratada, e que são convidados 
para debate e discussão de todo o sistema normativo, caso por caso, perma~ 
necem em carãter experimental pO~ um período de dois anos, a fim de verifi~ 
caros seus refleXos no desenvolvimênto nacional. Essas duas sistemáticas têm 
p-ossibilitado a avaliação precisa das implicações decorrentes da adoção de 
uma norma no Brasil. 

Em paralelO á~~ métodos descritos acima, a CNEN realiza um acompa
nhamento d~talhado do desempenho _de: instalações e centrais nucle lres simi
lares às que estão sendo implail.tadaS no páís. Esse acompanhamen' >permite 
identificai o-S pontõs Úíticos n'a operaçào d~ssas unidades!_ o qt1e p ssibilita a 
redução considerável de problemas potenciais no futuro, contribuh do para o 
aUmento de sua confiabilidade e do fator de utilização. 

3.2 Garantia da QuaÚdade 

Um dos ;equisitos para o licenciamento de instalações nucleare ;, em to
dos os países, é a existência de uma sistemática devidamente aprovada pelo 
órgão licenciador, que garanta a qualidade dos sistemas e equipamentos rela
cionados com a segurança. Deve ser aplicada ao longo de todo o processo de 
implantação desde a fase de projeto até o descomissionamento da instalação. 

Existem duas filosofias bãsicas de Garantia da Qualidade com origem 
respectivamente nos Estados V nidos da América ·e na República Federal da 
Alemanha. 

A abordagem americana consiste essencialmente em assegurar, através 
de um sistema integrado e documentado, a existênciá. de todas as condições 
neCessárias- para que a qualidade final do produto atinja o grau desejado. 
Cabe ao executante (projetista, fabricante, operadort etc.) preparar um "Pro
grama de Oarantia da Qualidade", o qual inclui a organização do sisten: 
que deve ser aprovado pelo órgão licenciador. Este último, através de audittJ· 
rias e inspeções, verifica se o programa estã sendo devidamente seguido, e se a 
documentação permite identificar toda a história do produto, indfcando, r'~IJ 
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exemplo, origem da matéria-prima, suas -cataétefísticas, a identidade dos sol~ 
dadores, seus testes de qualificação, os resultados dos ensaios radiográficos, 
etc. É a mais adequada para um país com acentuada rotativídade de pessoal e 
tem apoio em agências técnicaS de inspeção. 

A abordagem alemã consiste em agir diretamente sobre o produto, por 
meio de verificações suplementares àquelas efetivadas pelo fabricante, e das 
quais encarregã.m-se entidades independentes. O sistema alemão de "Garan
tia da Qualidade" consiste portanto de um "controle de qualidade" de nível 
mais alto, efetuado em adição aos controles do fabricante, e por uma entida
de independente do fornecedor e da concessionária. Tal sistema foi implanta
do devido a existência, há mais de século, de instituições, Technischer Uber
wachungsverein (TUV), que também desempenham atividades no exame da 
segurança de usinas térmicas convencionais, e pela não existência de um ór
~ão nuclear federal. 

O Brasil adotou um farol, indicado pela Agência Internacional de Ener
gia Atômica, que consolidou estas duas filosofias e estabeleceu critérios bási
cos para garantia de qualidade, 

A Agência Internacional de Energia Atômica, consolidando a experiên
cia internaciOnal, estabeleceu critérios básicos para garantia da qualidade que 
serviram de base para os procedimentos adot_ados pela CNEN. 

Em resumo, no que se refere aos aspectos de segurança de unidades, sis
temas e componentes, a tarefa do órgão Iicenciador consiste na análise deta~ 
lhada levando em conta as normas e regras vigentes, bem como os últimos 
progressos da ciência e da tecnolOgia. De um modo geral, os especialistas ve~ 
rificam os projetas, os processos e prevêem os cõmpottaméntos em caso de 
operação normal e de acidentes postulados, usando uma metodologia inde
pendente, daquela usada pelo fabricante, o que constitui urna dupla compro
vação indispensável a averiguar a confiabilidade do projeto. A lis_tagem dos 
acidentes postulados para as Centrais de ANGRA fazem parte de um anexo 
juntado a es~e documento. _ . 

Alêm disso, acompanham, avaliam e aprovam por meio de inspeções· ou 
auditorias ou ensaios comprobató:dos dos sistemas empregados pelo fabri
cante para controle de qualidade, visando a verificar se as· mesmos se confor
mam com a garantia da qualidade necessária. 

4.0 Atividades Normativas 

O processo normativo brasileiro na área nuclear é semelhante ao de ou
tras áreas tecnológicas, acrescido de ct"rtas características peculiares, dentre 
as quais se destacam: 

1. As normas emitidas pela CNEN são de caráter manda
tório, sob o respaldo das Leis n9s 4.118 e 6.189, e de aplicação em 
todo o território" nacional. 

2. As normas emitidas pela CNEN têm por objetivo primor
dial, Conquanto nem sempre explícito, garantir a segurança de tra
balhadores e do público e de preservar o meio ambiente contra o 
dano oriundo das radiações. 

3. Na 3usência de nofmalização brasileira adequada,- e isso 
não ê o casd só do Brasil; é o caso de grande parte de países do mun
do~ são adotadas, em carãter provisóriO, normas emitidas por or
ganismos internacionais e p-elos. países fornecedores de tecnologia, 
desde <iue não.'contrariem os interesses nacionais e após análise de
talhada de c> da caso. 

E convém ressaltar que aí há um duplo aspecto: aquele relativo à necessi
dade da implantação de uma indústria nacional em que esses aspectos são le
vados em consideração pela NUCLEBRÃS; e aqueles relativos à segurança, 
em que os aspectos são levados em consideração pela CNEN. 

Em particular, a adoção das normas da AIEA é consid~ada d~nomina
dor comum. 

4. Os Textos normativos, meSriú) -e1Rborados em consenso com outros 
particiPãiüeS"~ a cOiiVite, permanecem em Caráter experiinental por um perío~ 
do mínimo de 2 anos; e 

5. Embora revestidas de caráter mandatório, não requerendo necessa~ 
riam ente a participação de outras organizações na sua elabóração, as normas 
da CN EN, com raras exceções, são redigidas por Comissões de Estudo inte
gradas por entidades nacionais interessadas ou envolvidas no seu campo de 
aplicação, tais como FURNAS, ELETROBRÁS, NUCLEBRÁS, Indústrias 
Privadas e Instituições de Ensino e Pesquisa. 

Algumas dessas características básicas podem ser esquematizadas com 
maior detalhamento na FIGURA 3J, representativa da Hierarquia das Nor
mas Nucleares. 

Na pãgina 4.2 nós apresentamos, de Uma forma de fácil visualização, 
como se processa a hierarquia dessas normas. 

J 

FlaJAA- 3.1 

De acordo com esse esquema, as normas emitidas pelos órgãos do Go· 
verno são mandatárias, mas existe uma faixa comum na qual podem partici
par organizações normativas itão governamentais, desde que essas normas se

-jam aprovadas pelo Ôrgão Normativo Góverilamental, a CNEN. Um exem
plo típico seria o caso da ABNT, integrado ao SNMNQI (MIC), elaborando 
Normas Brasileiras. 

No que diz respeito à participação de Organizações privadas no sistema 
Óormativo nuclear, a CNEN já vem mantendo ligações com a ABNT Para, 
juntamente com a ELETROBRÁS e a NUCLEBRÁS, desenvolverem estu
·ctos visando a iiDplementação do CB-20~Comitê de Energia Nuclear, criado 
naquela associação em 1978. 

Trabalhos Realizados 

Com o objetivo de alcançar as condições adequadas para elaborar nor
mas que atendam aos interesses e peculiaridades brasileiros e. que estejam de 
acordo com os mais reCentes desenvolvimentos da tecnologia, de forma a 
acompanhar a característica dinâmica do proCesso normativo, a CNEN vem 
desenvolvendo, desde a sua criação, uma sêrie de atividades correlatas e ne
cessárias, tais êomo: 

- constituição de_ um acervo bibliográfico de regulamentos, 
normas e especificações e-mitidas pelos países industrializados e pe
las organizações normativas internacionais;· -

- estabelecimento de um sistema de troca de infoi'mações com 
organizações_ normativas_ naciOnais, estrangeiras e internacionais; 

- participação nos trabalhos de elaboração de normas da lSO 
e da AIEA (International Organization for Standardization e da 
Agência Internacional de Energia Atômíca), atravês de pareceres e 
comentãrios sobre normas na fase de projeto; 

- estabelecimento de uma programação para a elaboraçã-o de 
normas prioritárias, em consonância com o Programa Nuclear Bra
sileiro. 

Até a presente data, a CNEN jâ-elaborou diversas normas, aplicâveis às 
suas atividades básicas, das quais aquelas relaci~nadas à segurança nuclear 
estão descritas no Quadro 3.1. 

No âmbitO da normalização internacional, colaborou na elaboração de 
13 normas- para as quais nós colaboramos- e Guias de Segurança da ISO 
e da AIEA, conforme apresentado no Quadro 3.2. 

Além disso foram adotados provisoriamente, os seguirites regulamentos 
da AIEA: 

- Transporte de Materiais Radioativos. 
- Código de Prática sobre Garã.ntia da Qualidade para Centrais Nu-

cleares. 

Trabalhos,. Programa dos 

Em novembro de 1975, foi realizad_o_um seminário com peiít.os alemães, 
com o objetivo de discutir os regulamentos e normas aplicáveis- ao licencia
mento de instalações nucleares. Como n:sultado, foi sugerida uma relação de 
60 normas con-Sideradas prioritãrias, das quais 18 foram programadas para o 
período 1976- t 980, coníorni.e nlóstrado no Quadro 3.3. 
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- Exportação de Minerais ou Minérios cOill 

elemer.tos nucleares associados 

- Escolha de Locais para Instalações de 

Reatares de Potência 

- Uso de portos, ba!as e âguas terri tori

ais brasileiras pOr navios nucleares 

- Concessão de est.únuloS a invéntores de 

processos que conduzam ao aperfeiçoamen

to da tecnologia nuclear 

- Licença para rmportaÇão de Fontes de 

Teleterapia 
- Licenciamento de Reatares de Potência 

- Normas Básicas de Proteção Radioló:g"ica 

-- Credenciamento de Pessoas F!sicas e J_!! 

r!dicas para supervisão e aplicação 
das medidas de Proteção Radlológ:i:Cã-

- Proteção Radio16gica no ci.clo de Urânio 

e 'l'Õrio 

- Licenciamento de Pessoas F.isicas para o 

uso de Radioisôtopos (fontes não seladas) 

em Medicina Nuclear 
- Proteção Fisica d"e InstalaÇÕes- e Materi-

ais Nucleares 
... Licenciamento de Operadores de Reatares 

Nucleares 

- Critérios Gerais de Projeto para U'3inas 

de Reprocessamento de Combust!veis Nucl~ 

04/69 

09/69 

04/71 

09/71 

12/71 

06/72 

06/73 

07/74 

01/75 

02/75 

06/71 

.. 

Qu:.DRO 3.2 

PARTICIPAÇÂO NOS TRABALHOS m:: NORMALIZAÇÃO INTERNACIONAL 

A) INTER."lATIONAL ATOMIC ENERGY AGE..'fCY (1.1\EA) 

- SAFETY GUIDE ON EARTHQUAKES ANO ASSOCIATED TOPICS FOR 

NUCLEAR POWER r· NT S !TING 

- SAFETY GUIDE ON SEISMIC ANJ'.LYSI3 ANO l'ESTING OF NUCLEAR 

POWER PLANTS 

- SAFE'IY GUIDE ON SAFETY FUNCTIONS ÀND COMPONEN'l' CIJ',~<:>Ii! 

CA'l'ION FOR BWR, PWR ANil PTR 

- SAFETY GUIDE ON A'l'NOSPHERIC DISPERSION IN NUCLEII.R POWER 

PLAN'l' SI'l'ING 

- REVISION OF' THE BAf:IC S'l'ANOARDS FOR RADIA'!lON PROTECTION 

- SAFE'l'Y GUIOE ON 'l'HE- CONDUCT OF REGULA'l'OR'.' • evn;w ANO 

ASSESSMENT DURING 'fi!E LICENSING PROCESS 

B) rN'l'ERNATIONAL ORGANI:::AT:i:ON FOR S'l'ANDARDIZA'l'ION (ISO) 

- 'l'ERMS AND CLASSIFICATION CoNCE!''-"liNG '!'ESTING ANO '"NTEP..P~ 

'l'A'l'ION METHODS FOlt EVALUATING SISMIQUE OF S'l'RUCTURES ANO 

COMPONEN'l'S OF SYSTEMS 

- BETA, X AND GAMA RADIATION DOSE EQUIVALENT RA'l'E METERS 

FOR USE IN RADIATION PROTECTION 

- RADIONUCLIDE DENSITY ME'l'ERS 

-- CLOTHING FOR PROTECTION AGAINS'r RADIOAC'l'IVE CONT.AMINA'l'ION 

- PERSONAL PHOTOGRAPHIC DOSIN.l::TERS 

- RADIATION PROTEC'l'ION EQUIPMENT FOR TBE MEASURING ANO 

MONrTORING oF AuwoRNE TRI'I'IUM 

- ALPHA, BETA ANO ALP~-BETA C0NTAMINATrON METERS ANO 

MONITORS 

r 

PROGRJ\.TI."lA "'ÃO DO NOR:-!AS 

T !TU LOS 

0.01 E1a1:or.:!.ç5o Ue Norm.>s {Revisão) 

0.03 Gloss:trio r\"uclcur 

1. n1 I.i CX'ncia~~nto dú 0)".\:'~.:brcs ele .Reat.ores Nucl.eares 

J. (12 Cri t.::nos (",(:rui;, dL rroj"C.:to par.:J. Us:!.n:tS ele Pepro..::essamento 

1.03 t-t~1·.•l(J r.1dr:i., rl:· P.d,;t.Crios de M51ise w 5equr.:!!'.Ç.3 ):l<"l.Tü 
I'.<;' r,;,s dr.· l'.:·; .rox:s~~.1.'"1.:.·!1 Lo 

1.04 J..iCt.·r,ci.<.-z:r.t..-, d~ C•::.:-.t.r.~i.s N~.:elc;u~o.s (Rr.:!visãól 

1.05 !.io·::.:-inr"t:';-,co de r;;.ir..J d12 Produç:io de Cone01Lr<"J.do 

1-06 L.:•:-t·r.Ci.:"li~·c;-,Lo d<:! U<;lm do Filbricnç2io ili E1CJT..nl0s Cc:i"!bnst:!_ 
\-'•.'15 

1.07 Licr.·:~cia~.:_•nt...; de U~in.:t de En.riquecim:mto 

1.08 Llt:."f'l"".Ci.L)J·cnlo de Us.in..J. de Conversão 

2.02 Conl.role de t·'.:l.!:(;rln1 Nuclmr 

3.01 l rr-:.r!i."lç::io C..c !J.ircr.tos 

3.02 Prot•.·;.""io R:"l~liolÓ<Jic.:a {~vlS5o) 

4.01 Lirur.ci.-1.-:cnto 00 lJsin.:tS 

5.01 1'r"a:-.!lr;:ort.c d..: r-:.•LcrlaJ. R:l.ili.oat..lvo 

5.02 C-"'.•r?r-.da clc. P.wjci L:.s R.ldioot.i~ 

5.{]3 ProjulO (' f.r,.saios de: F.r.:b.J.lados 

6.01 W. -::..:- ... ~~Lwxmlo 1 ... -u-a l'so de RlclioisÓtop:l.s em M:!<llc.ina 
lii.-vi:-;::;(")) 

rt$S 

1 - rrrr ;.,y"A:·t_,) DE 'lr:x_ro..:.Ef..s: 
II~ l'I!P!J·J.iW JC ,r.;."E:-rP.:::~Jt"J.O 

r.:rcro ~>SE C.E --,.-- ocs CC--~~--~~~~~~~S·-'-~--·'_0 __ 'o~~"CiD 

1. 01 

1.02 

1.03 

3.01 

3.02 

4. 01 

5.01 

5.03 

6.01 

I l III 

1978 1 ••79 b7'J 

l'J78 1'•79 b80 

1')3;78 ()'),'78 11")/73 

01/79 ()};"7') 01/79 

06/78 ()(,,'"!C) 09/79 

1'•18 1')7~ 1079 

01/7-J 07/79 12/79 

09/7B 05/79 11/79 

02/77 12/77 06/78 

12/77 06/77 12/78 

["18/78 12/78 06/79 

08/78 02(7~ 10/79 

07/78 .l2/7R US/79 

IT'..,··~:..t'..L!!OS 

1"73 

1CJ7"3 

02_178 

01/79 

0-1/78 

1978 

1979 

1!)79 

1979 

1979 

l9i8 

02/78 

02/76 

06/77 

08/77 

1979 

08/77 

0>;/78 

~ I :: 
01 I 
01 

C·! 

Er 

EP 

EP 

Er' 

C1 

EP 

- C.[J - 51.!:-:·:STI:D ~~~ al·~l.SS:-o L=:I..J.e:::;·,;TI\'A 
c.:-:- ca-?7:-: .. -;-},-:• r.r: ~:~,::·'"?.r..r.. -- -
r:.r- L': r.;_;·-:-.::·:-·;..·/) 
?.T -L'~';. _ ~ .-.::.:·l 

rn- T'r:.r~·,\R/.: .. :l~~."J LI!: I'KJ'T.:'TO '-'.r-,. L.-. ________ :..:.._...c:.. ________________ . __ ~.....c.;:::12:-=-i: 



1094 Quarta-feira 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL iSe~lo II) Abril de 1981 

5.0 Licenciamento de Usinas Nuc!eoe/étticas no Brasil 

Neste momento, nós vamos passar a enfocar como esta metod_ologia vem 
sendo usada no País, particularmente os pontos importantes referentes às 
unidades I e 2 de Angra, o complexo industrial de Poços de Caldas e o com
plexo industrial de Resende. 

O LicenciamentO de usinas nucleoelêtricas no Brasil obedece o disposto 
na Resolução n9 06(72 da CNEN, uucenciamento de Reatares Nucleares de 
Potência". Esta norma estabelece que a concessionária de serviços de enúgia 
elétrica, FURNAS no caso da Central Nuclear Almirante Alvaro Alberto 
(CNAAA), que i rã oPerar a usiti.a, reqUeira a CNEN aprovações pafá -Cons
trução e Licença de Operação. 

O procesSO tem in-íCiO pela apresentação à CNEN, pela concessionâria de 
informações sobre as condições geográficas, geOlógicas, hidrológicas e meteo
rológicas do local. Com base na Resolução CNEN-09/69, "Escolha de Lo
cais para Instalações de Reatares de Potência", a CNEN analisa as infor
mações recebidas e aprova ou não o local, podendo inclusive estabelecer con
dicionantes adícionais que- julgar necessárias, 

Gostaria de, neste momento, dizer aos Srs. que daqui em diante os Srs. 
vão encontrar muito a palavra condicionante; e é bom que fique bem claro 
que condicionante rião quer dizer que a segurança esteja em dúvida, mas quer 
dizer que dados adicionais para cOmprovar esta segurança estão sendo exigi
dos; e que, demonstrado que haja necessidade de alterações em determinados 
setores, através dessas condicionantes, fici resguardada a possibilidade des
sas alterações. 

Seguem-se as Licenças de Construção emitidas após a avaliação de um 
Relatório Preliminar de Segurança apresentado à CNEN pelO requerente. 

Finalmente, a Licença de Operação é emitidã após a avaliação dos rela
tórios finais de análise de segurança, acompanhamento da construção, dos 
testes pré-operacionais e dos testes de partida. 

Não terminã nesta etapa a açãO da~ CNEN --=---e eu diria mesmo: aí ela se 
inicia- inkia-se, então o acompanhamento da oPeração, que é feito através 
de in_spcções durante a operação, atê que o descomissionamento seja autori
zado, após a avaliação d-o plano e inspeÇão dos trãbafhos de desativação da 
usina ao final de sua vida útil. E mesmo este descomissioil:amento é realizado 
sob estrito sistema de auditorias e -inSpeçõeS. 

Durante àS fãsCs descritas, as prindpais-atividades ligadas ao licencia-
mento são: -

-avaliação dos Relatórios de Análise de Segurança, inspeções 
e avaliação dos ·programas de garantia da qualidade. 

A avaliação dos Relatórios de Análise de Segurança visa verificar o 
preenchimento dos critérios de segurança. Para esta avaliação a CNEN verifi
ca o cuniprimento das normas e especificações aplicãveis, compara o projeto 
apresentado com a central de referência, executa cálculos independentes - é 
bom que se diga: recalcula- e aplica os resultados oriundos do acompanha
mento da e;<periênciã internacional. Durante esse processo é normal a solici
tação de inúmeros docum~ntos adicionais, bem como a realização de reu
ni5es a nível técnico, com o objetivo d6 eliminar todas as dúvidas que ainda 
persistam relativas à segurança da operação. 

E aí convém, de novo, fazer uma ressalva: é a necessidade da realização 
dessas reuniões, é a necessidade dessa solicitação de documentos adicionais, u 
que muitas das vezes é explorado, por falta de informações completas, como 
fator adverso à segurança nuclear. 

Um relatório fíjJk:O de análise de segurança é composto de milhares de 
páginas desCrevendo o projeto da usina, dividido em capítulos que cobrem as 
seguintes áreas (inclusive, hã falha): 

- Introdução e Descrição Geral da instalação; 
- Características do local; 
- Projeto de Estruturas, Coffiponentes, Equipamentos e Siste-

mas· 
'_ Reatar (Projeto Nuclear e Termo-hidráulico); 
-Sistema de Resfriamento do Reatar e Sistemas Associados; 
- Sistemas Técnicos de Segurança; 
- Instrumentação e Controle; 
- Sistemas Elêtricos; 
- Sistemas Auxiliares; 
--Sistemas de Vapor e Conversão de Energia; 
- Gestão de Resíduos Radioativos; 
- Proteção Contra as Radiações; 
- Condução de Operações; 
- Ensaios e Operações de Partida; 

- Análise de Acidentes Postulados; 
- Especificações Técnicas; e 
- Garantia fie Qualidade; 

O índice padrão que detalha o conteúdo desses capítulos faz parte do 
anexo 3.2, e o relatório se encontra à disposição do público, na Biblioteca da 
Comissão, 

--A avaliação dos programas de Garantia da Qualidade é feita no sentido 
de verificar se todas as organizãçôes envolvidas, da fase de projeto ao desco
missionarnentó de uma usina nuclear, implementaram uma organização de 
Garantia da Qualidade de acordo com -o Código de Prática em Gararitia da 
Qualidade para Usinas Nucleares, da AIEA, considerado mandatório no 
Brasil pela resolução CNEN - 03(77. 

E evidente que a avaliação de segurança e a avaliação dos programas de 
Garantia da Qualidade devem ser acompanhadas por um sistema rigoroso de 
inspeções e auditorias. 

As inspeções podem ser de dois tipos, a saber: 

--verificação de que a construção da usina estâ de acordo com 
o projeto e com os programas de Garantia da Qualidade aprovados; 

- verificação de que a usina ê operada de acordo com as li
cenças emitidas. 

Vamos passar para o caso específico Angra L 

5.1 Licenciamento da CNAAA - Unidade 1 

Em 1968, um acordo assinado entreCNEN(ELETROBRÃS(FURNAS 
determinou que FURNAS seria encarregada do projeto, construção e ope· 
ração de primeira central nuclear a ser construída no Brasil. 

O processo de licenciamento iniciou-se em 1970, quando FURNAS en
viou para a CNEN o "Relatório de Avaliação do Sítio de Angra". 

A análise desse documento, reuniões entre as equipes da CNEN e FUR
NAS e inspeções no loCal, resultou na "Aprovação Preliminar do Sítio em 
abril de I 970. 

Podem os Srs. perguntar: por que preliminar? E eu diria: Porque, como 
sempre, são deter~inadas condicionantes e essas condicionantes 4ev~m ser 
atendídas até o lnomento da operaÇão, quando, só então, é dada a _aprovação 
final. Isto é prática internacional. 

Antes de iniciar o processo real de licenciamento de Angra I, a CNEN 
enviou, em 1970, um grupo de 6 engenheiros e 2 geólogos, a Porto Rico, para 
participar, juntamente com- o Orgão de Fontes de Água e Energia de Porto 
Rico e com um grupo da então Comissão de Energia Atômica dos Estados 
Unidos, da Avaliação Preliminar de Segurança da Central Nuclear de Aguir
re, similar a Angra I. 

Os dois geólogos brasileiros tiveram oportunidade de colaborar com esse 
grupo dos estudos Sísmicos e· geológicoS e nas explorações feitas, o que resul
tou na recusa çl~ permissão para construção da Usina de Aguirre. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Por que foram geólogos 
que admitiram a impossibilidade da construção dessa usina de Aguirre? Por 
que um geólogo, se a condição lá é uma e aqui é outra? O Sr. pode me explicar 
isso? 

Aqui, diz assim: 

'"'Os dois geólogos brasileiros tiveram oportunidade de colaborar com 
esse grupo dos estudos sísmicos e geológicos e nas explorações feitas, o que 
resultou na recusa da permissão para construção da Usina de Aguirre." 

Mas isso ê lã; eu pensei que a usina de Aguirre foSse referência para a 
nossa. Não é isso, é? -

O SR. REX NAZARÉ ALVES- Não. não ê. Pediria inclusive a V. Ex' 
que depois, durante o debate, repetisse a pergunta. Ela teria possibilidade de 
mostrar quais são as implicações geológicas e sismológicas que podem levar à 
não-aprovação de um local. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Eu entendi o seguinte: os Srs. admitem 
uma usina de referência; pensei que fosse tomada a usina de Aguirre, como. 
foi Biblis para Angra II. 

O SR. REX NAZARIO ALVES- A usina de referência para Angra II 
foi Graffenheinfeld e não Biblis, 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Então, ·estudando as condições de lá, 
acho que não poderiam servir para nós esses estudos. Entendi isso. 
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O SR. REX NAZARÉ ALVES- Na verdade, um técnico nem sempre 
sabe ..::olocar e exprimir cõm clareza, a idéia que ele tem a dar. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Eu entendi ·errado e como_est~u com 
atenção no assuntO isso me causou ~mpacto. Mas V. S• vai esclarecer tudo 
que precisamos. 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- O Relatório Preliminar de Anãtise de 
Segurança de Angra I foi recebido pela CNEN em 22 de dezembro. de 1972. 
Milhares de homens-hora foram gastos na avaliação, que envolveu peritos de 
diferentes iiistitutOs de pesquisa do Brasil, assim como de peritos internacio
nais sob o patrocínio da AIEA. 

A fim de emitir uma licença formal para construção, a CNEN teve que 
verificar e deter-min-ar: 

- os critérios de projeto envolvendo estruturas e sistemas da 
usina, incluindo todos_ os principais aspectos e características rela
cionados à segurança e proteção da saúde pública; 

-as estimativas dos efeitos da liberação de material radioativo 
sob condições normais e em casos de acidente; 

-a observância de regulamentos, códigos e padrões aplicáveis; 
- a competência técnica dOs serviços de utilidade pública e do 

construtor contratados, e dos programas de garantia da qualidade e 
construção~ 

Devido à complexidade e à natureza do Relatório Preliminar de Análise 
de Segurança, a CNEN finalmente concedeu, após exame minucioso, autori
zações parciais de modo a evitar atraso desnecessãrio sem prejuízo da segu
rança no programa de construção. 

Foram emitidas as seguintes autorizações: 

- em maio de 1973, para nivelamento da superfície do leito 
com concreto; 

- em junho de 1973, para execução da camada_ externa de iso
lamento para estruturas subterrâneas e fundações; 

-em agosto de 1973, para execução da base de fundações; 
-em dezembro de 1973, para construção da estrutura cilíndri-

ca de concreto do edificio do reator. 

Baseado em avaliações parciais,. e ·após üma rC:visãO' do projeto global, 
foi concluído o Relatório de Avaliação da Anâlise de Segurança. 

Finalmente, em maio de 1974, o presidente da CNEN transmitiu ao pre
,sidente de FURNAS o parecer favoráVel à conceSsão-da Licença de Cons
trução com as condicionantes constantes do_ Relatório CNEN.DR-51. 

Em abril de 1977, foi recebido o Relatório Final de Anâlise de Segurança 
(RFAS) da CNAAA, Unidade 1, que se encontra em processo de revisão e 
anãlise. Até 21 de março de 1979 foram formulados 191 pedidos de infor
mações adicionais, tendo sido fornecidos por FURNAS 9 adendos e uma pri
meira revisão do RFAS, contendo 117 respostas aos pedidos da CNEN, rela
tórios da Westinghouse e de outros consultores da concessionária. 

É normal esse pedido de informações adicionais. Para o Relatório Preli
minar, o número de perguntas foi superior a -1.000 e havia uma razão: nós 
queríamos que Angra I niio fosse caixa preta;- que se transformasse em uma 
caixa transparente para a nossa absorção de tecnologia. 

O SR. FRANCO MONTORO - E conseguiram? . 

O SR. REX NAZAR~ ALVES..:.. Estou.em condições de discutir, Sena
dor. Hã uma série de aspectos, inclusive o da verificação da_ adequação dos 
códigos desenvolvidos no País. E, aí, é um poder de barganha que o órgão li
cenciador tem. E: o órgão que pode exigir um 8rau de detalhe, atribuindo a fa
tores de seguran~_a __ a __ necessidade dessas_ informações. E esses dados, tanto os 
de entrada para cãlculos, ou melhox:, os inputs, e os outputs, que são forneci
dos, nos permitem checar se aQueles códigos d.esenvolvidos no País estão per
feitamente adequados com a tecnologia em usõ em um pais avançado de onde 
aquele reatar estava sendo oriundo. 

Posso garantir a V. Ex• que desses 50 códigos hoje listados nas diferentes 
áreas, a maioria deles pode ser testada e baseada nessa sistemática. E todas as 
vezes em que temos necessidade de transformar ou de ter um sistema ou um 
componente mais transparente, fazemos urna con~iciona_nte adicional para 
que isso fique mais- transparente para a nosSa absorção de tecÕologia. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Professor, desculpe-me por estar marte
lando essa questão de Aguirre e Porto Rico, inas diz~Se aqui; em um ~trecho 
anterior: - -----

••Antes de iniciar o processo real de-licenciamento de Angf-.1 I" 
-é o item 53- ••a CNEN envioU, em 1970, um grupo de 6 enge
nheiros e 2 geólogos a Porto Rico, para _p~rt~ci_,)ar, juntamente cOm 
o Órgão ~e Fontes de Ãgua e Energia de Porto Rico e com um gru-

po da então Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, da 
Avaliação Preliminar de Segu:rariça da Central de Aguirre, similar a 
Angra !." 

~ Ora, nós íamos começar Angra I- nã9 é isso? Então,jã estava construí
da Àguirre, ou estava_ em construção? 

O SR. REX NAZARÉ- Estava em estudo do local. Entretanto, con
vêm dizer a V. Ex• o seguinte: o procedimento foi similar ao de Angra II. 

.O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas quero Angra I, primeiro. Vou che
gar a Angra II; mas, primeiro, quero Angra I. 

O SR. REX NAZARE.-0 que eu gOstaria de dizer a V. Ex• é que existe 
uma série de centrais Slffillares a Allgi-a I: -

O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas a de referência seria a de Aguirre? 

O SR. REX NAZARÉ- Essa seria a de referência, se fosse construída; 
mas não foi. 

O SR. DIRCEU CARDOSO -··Tenho aqui uma relação. (Inaudível.) 

O SR. REX NAZARÉ - Senador, vamos supor ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Quero focalizar este período: os dois 
geólogos brasileiros tiveram oportunidade de. colaborar nos estudos sísmicos_ 
e geológicos e nas explorações sísmicas, o que resultou na recusa da permis
são para a construçãO da Us~na de Aguirre. Estã certo; mas e a nossa aqui, de 
referência? • 

O SR. REX NAZARE- Veja o seguinte: nós não temos ingerência- e 
graças ·a Deus, por um princípio de soberania nacional- em outros paises. E 
nós guardamos e respeitamos ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Nós concorremos para rejeitar o local 
de Aguirre. E a nossa aqui, não é? ... 

O SR. REX NAZARE- ... e nós guardamos e respeitamos esse princí
pio. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - O que houve aqui não foi respeito à so
berania; houve a extraterritorialidade da nossa soberania. 

O SR. REX NAZARE- Nós somos perfeitamente abertos à discussão 
para o público. E é importante que eU diga a V. Ex•, como estava explícito 
logo no início, que o ponto iffiportante ê que acidente nuclear e segurança nu
clear não têm fronteiras. 

V. Ex' vê, hoje, a Dinamarca discutindo se uma central que vai ser cons
truída na Suécia deve ou nãoO ser construída porque está apenas a 22 km da 
fronteira. o que ocorre é que isso é; de uma forma indireta, uma implicação, 
O que ocorre, entretanto, é que se nós possuímos dados técnicos e alguém 
chega e nos mostra dados técnicos que nciS levem a correções adequadas e a 
uma maior segurança; devemos ou não adotar esses dados técnicos, quais
quer que sejam suas origens? 

Acredito que baseado nesse mesmo princípio, o da cooperação desses 
nossos geólogos junto com outros geólogos, foi dado esse consenso e eles re
solveram não construir a centrai nesse local. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Lã em Porto Rico? 

O SR. REX NAZARÉ - Lá em Porto Rico. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Nós estamos correndo para eles não 
construírem lá. Mas e a nossa aqui? 

O SR. REX NAZARÉ ,-Porque as condições eram outras. As nossas 
condições eram outras. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- A usina de Porto Rico é em cima da ro
cha. E a nossa, aqui, é_ em um areal que não acaba mais. 

O SR. REX NAZARÉ -Infelizmente, não, Senador. Quem me dera se 
todos os sítios fossem iguais ao sítio de Angra. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Ah! Doutor! Que é isso, Dr.? 

O SR. REX NAZARÉ - Estou em condições de discutir isso depois 
com V. Ex' 

O SR. DIRCEU CARDOSO- V. S• vai me desculpar, mas eu tive tan
tas dúvidas que, com a autorização da nossa Comissão, fiz uma carta à Agên" 
cía lnternã:cional de Energia Atômica, eni Viena; já a expedi, com aprovação 
da Comissão, eis os termos;, 

Brasília, em 27 de abril de 1979. 
Mr. David Popoff, 
Estando o Brasil terminando a construção de sua primeira Usi

na nuclear, com a capacidade de 650 MW, e iniciando a construção 
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de sua segunda de l.250 MW, desejo saber de V. S•, como diretor 
dessa _Agência Internacional de Energia Nuclear, os seguintes escla
recimentos: 

a) Como a segunda usina repousa sobre I .279 estacas (pilefoun
dationl com um comprimento médio de 40 metros, desejo saber se 
há outras usinas nucleares no murido, com tal comprimento de esta
cas e se tais fUndações oferecem as garantias que essa Agência Inter
nacional de Energia Nuclear estabelece para construções de tal tipo? 

b) Se a Agência poderá nos fornecer uma relação dos principais 
tipos de fundações sobre estacas tão compridas, existentes no mun
do? 

c) Se poderá nos fornecer a relação das usinas em fUncionamen
to e das que estão sendo construídas, com indicação dos países em 
que se localizam? 

d) Se poderá informar se não são muito longas as estacas de 
cerca de 40 metros, para um esforço de vibração de um moVimento 
sísmico que nossos observatórios jã detectaram na regiãO corri a in
tensidade 5 na escala de Mercalli? 

e) Se pode essa Agência fornecer ao signatáriO desta-toda a lite
ratura específica sobre a construção de _tais usinas, com dados mais 
pertinentes à segurança. 

Grato -pela informação, 
Dirceu Cardoso, Senador membro da Comissão de Minas e 

Energia do Senado Federal. 

Brasília, april 27th, 1979. 
Dear Mr. David Popoff, 
Since Brazil is now completing the construction of its first nu

clear plant, with a capacity of650 MW and starting theconstruction 
of the second with the potencial of 1.250 MW, l'd appreciate to 
know from you, as the Directorofthe Nuclear Power International 
Agency thc following itens: 

a) As the second nuclear plant bears against 1.279 piles (pile 
foundation) wíth a mean length of 40 meters, l'd like to know ifthe~ 
re are other nuclear plants in the world with such pile lengths and 
also if such a type of foundation offers t_he sec:u.rity conditions es-
tablished by your Agency. _ ___ . 

b) If the Agency could give us a list of the most used types of 
foundatí6n -when piles of these lengths are concerned. 

e) lf we could receive the list of how many nuclear generating 
plants are already operating and how many nuclear plants are on ar
der o r under construction, with the indicatiori onhe countries where 
they are located. _ -~~ 

d) IfyÕu could inform us~Whether tiie 4b ffieter piles aren't too 
long con~erning the possibility QÍ a sdsmic vibration already deter
ted by ou r ínformations _ _s_gurces ln that-re&ion (plant site) with an in
tensity of 5 in the Mercalli Scale. 

e) If this Agency could pfovide us ali the scientific literature 
about the construction of such plants, concerning the aspects of se
curity. 

Thanks for your attention 
Dirceu Cardoso, Senator Member _of the Mining and Energy 

Cõinission of the Federal Senate. 

Vou dizer mais: esta carta foi eSCritá ·ero-2Tde abril, mas, como a Comis
são só. a aprovou nci- reunião passada, só agora ela foi remetida. 

Eu tive essa dúvida, V. St- me desculpe. Agora, através do Embaixador 
da Ãustria, anteontem, depois da nossa carta, o Governo brasileiro encamí
nhou uma carta- quer dizer, depois da nossa- como está no Jornal doBra
sil, de ontem, 22-5-79: 

"Através do seu Embaixador na Áustria, o Gov-erno brasileiro encami~ 
nhou, ontem, uma carta ao Diretor-Geral dª _Agência Internacional de Ener
gia Atômica, sediado em Viena, pedindo um exame, pela Comunidade Inter
nacional, na questão de segurança de reatares ... " quer dizer, a mesma coisa 
que nós perguntamos- H-nucleares, a fim de que a energia pOssa ser utilizada 
de modo cada vez mais seguro e eficiente, em benefício da humanidade. 

Esta iniciativ3 foi combinada ainda durante a visita que o Chanceler da 
República Federal da Alemanha, Helmut Schmidt, fez a Brasília, durante a 
primeira semana de abril. 

Nessa ocasião, segundo o próprio governante alemão revelou mais tarde, 
tornou-se patente a necessidade de o Brasil e a República Federal da Alema
nha, manifestarem publicamente o seu iiiferesse em que o programa de coo
peração entre ambos, no campo nuclear, se faça sob estritas condições de se
gurança," 

Isso, aliás, V. Sf. afirmou mima frase, que eu guardo: "Não nos interessa 
o tempo: o que nos interessa á CNEN é a segurança." Ouvi a sua palestra lá e 
gl!-ardei. _ls~o, em cima do embaSamento da Usi_na Nuclear de Angra. 
Recordo-me disso. 

Já tinha conhecimento de V. St- pelas referências, e o conheci lá, no dia 
da palestra. 

Diz, aqui, a notícía:-

"A__ carta ontem dirigída pelo Embaixador Paulo Cabral de 
Mello à DireÇão, diz o seguinte: desej9 expressar a V. Ex•, por ins
trução do meu Governo, o interesse que tem o Brasil em que seja 
dada especial e pronta atenção, no âmbito da AIA, à questão de se
gurança de reatares. 

Empenhado que ·está o meu País num esforço para executar 
programas que lhes permitam fazer o máxirriO uso possível da ener
gia nuclear para fins -pacificas, emprestamOs especial prioridade a 
essa questão. 

Desejãria O GOverno brasileiro que tal assunto fosse objeto de 
apurado exame pela comunidade internacional, a fim de que a ener
gia nuclear possa ser utilizada de modo cada vez mais seguro e efi:. 
ciente, em beneficio da humanidade." 

Quer dizer, eu não sabia; recebi hoje isto. É de ontem a carta. Portanto, a 
nossa carta foi na frente. E só mandei, depois que a Comissão aprovou os ter-
mos da carta. Longe de mirri mandar particularmente, porque eu não iria de 
rrlâfie"i'ra nenhuma passar com o carro adiante dos bois. Eu não queria. Um 
papel desses eu- não faço. 

O SR. REX NAZARE- Senador, se V. Ex• me permite eu queria tecer 
três comentários. 

O-SR. DIRCEU CARDOSO- Pois não, queremos ouvir esses comen
tários. 

O SR. REX_NAZARE- Bom, primeiro ponto ê que V. Ex• se referiu 
muito bem a uma frase que é um dos faióis norteadores da CNEN. 

O SR._DJRCEU CARDOSO- Quando V. S• proferiu essa frase, eu 
percebi que o pessoal de Furnas se encolheu todo nas cadeiras. Está tudo as
sociado à CNEN, mas eu não sei o que ouve. Houve um fenômeno qualquer, 
ali, de magnetizaç~o. 

_Q SR. REX NAZARE - Nós não temos nenhum compromisso com 
cronogramas e_ com custos para aumentar segurança. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Com isto nós estamos de acordo. 

O sR. REX NAZARÉ- Nós não temos, até agora, nenhuma resistên
cia: dos ~rgã()S q~e estão COr-tstruindo as_ unidades para cumprimentO daS re
comenCf.açÕes que a Comissão tem feito. -

O outro far_ol norteador, pÚa nós ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Vou ter uma interferência no debate, 
depois, e mostrar que até no recalcular eu sei a opinião de V. S', a divergência 
com eles. Tenho aqui e vou prestar essa homenagem a V, S• 

O SR. REX NAZARE- -Agora, eu gostaria de esclarecer duas coisas. 
Primeiro, com referência à carta de V. Ex.' à Agência. V. Ext- vai receber, 
como resposta, algo que nos preocupa, consideravelmente, para poder man
ter a humildade que o técnico tem que manter: que a Agência Internacional 
de Energia Atómica, considera hoje a Comissão Nacional de Energia Nu
clear, do Brasil, como a mais competente dos países em via de desenvolvimen-
to. Ponto l. -

O SR. DIRCEU CARDOSO - Estou de acordo com isso. 

O -SR. REX NAZARE- Ponto 2: eu me permito, agora, usar urna fra
se, de um dito popular, quando da ascensão de Pedro II ao trono. Quando 
Pedro II sü_biuao trono, havia um verso popular que dizia: uPor subir Pedri
nho ao trono, não fique o povo contente; colocar governança na mão de 
criança é colocar geringonça no papo de onça ... E eu não estou disposto a ser 
geringon·ç~f no papo de onça. 

O que ocorre, Senador, ê que energia nuclear é nova no mundo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Tem vinte e poucos anos. 

O SR. REX NAZARÊ- No Brasil, os reflexos e as necessidades são 
mais recentes ainda. E nós temos, todos os dias, a consciência de fazer uma 
avaliação da nossa competência. 

No número de peritos da Agência que nos visita, ainda sexta-feira passa
da, eu tinha que conseguir horário, para ainda sábado, discutir com 3 deles 
que tinham acabado de voltar de Angra, para saber, exatamente, a impressão 
deles, detalhes por detalhes. Um deles é residente em Angra. Nós não temos 
nada a esconder em segurança. 
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Em conseqüência disso nós temos candição total de poder dizer a V. Ex'" 
que a Agência Internacional de Energia Atômica- está totalmente bem infor
mada da importância que particularmente o GOverno brasileiro dá à segu
rança nuclear. 

Coril relação à carta a que V, Ex_'_ se referiu do Embaixador Paulo 
Cabral, na visita do Chanceler Helmut Schmidt, foi acordado com o Exce
lentíssimo Senhor Presidente da República do Brasil, que seria feita urna 
moção conjunta, pedindo que todos os países do mundo procurassem coope
rar, mais estreitamente, na segurança nuclear. Era impOrta não só ao Brasil; 
ela importa a todos. - -

Daí, V, Exf. encontrar urna coincidência na apresentação conjunta de 
duas cartas, uma pelo Governo brasileiro e outra pelo Governo da República 
Federal da Alemanha. 

O SR. FRANCO MONTORO- Sr. Pr'esidente, peço a palavra, pela o r· 
dem. 

O SR. PRE:SIDENTE (Itamar Franco)- Tem a palavra, pela ordem, o 
nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO- Sr. Presidenté,a exemplo do que oco r-
reu nas exposições anteriores, como- mi do Professor Goldemberg, e_ dada a 
circunstância de que vários' membros (la Comissão têm compromisso ainda 
agora, faço a V. Ex' uma solicitação no segulntese:Otido: que o depoentecon~ 
clua a sua exposição, se possível, de forma abreviada e que se suspendam os 
trabalhos da Comissão, reaóriildo-os no Período da tarde, para que os 
membros da Coniissão possam estudar com mais vagar a documentação. 

Tenho a impressão de que este procedimento corresponderá melhor à 
eficiência de nossos trabalhoS. Eu pediria a éolabO!S:ção do depoente, que se 
dispensaria de ler; nós leríamos, particularmente, o seu trabalho; ele faria 
uma síntese da parte final e -nós poderíamos ínterromper os nossos trabalhos 
para cumprir os outros compromissos que também temos. 

Acho que isto corresponde ao pensamento da Comissão, pois conversei 
com vários membros e me parece que com _este expediente ~esolvereí bem o 
problema, sem prejuízo da eficiência de nossos trabalhos, para que possamos 
atender aos outros compromissos. 

E o requerimento que faço a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- O Dr. Rex Nazarê poderá, en
tão, concluir a explanação que está fazendo e--tão logo a conclua, suspendere
mos os nossos trabalhos para o debate no período da tarde. 

Queria lembrar aos Srs. Senadores que hoje à tarde temos dois projetes 
na ordem do dia, e são projetes de oidem polêmíca .. 

(Trocam-se diálogõs longe do microfone) 

O SR. REZ NAZARE- Bem,- vou-Procurar, então, abreviar. 

A fase em que se encontra Angra I ~a de análise do relatório finaJ de se
gurança (FSAR), que vai permitir estãbelecer ás condicionantes para os testes 
pré~operacionais, para os testeS de operação e prificipalmente, vai determinar 
as condições de liberação dos aurne~tos de potência, em níveis sucessivos~ 
permitindo uma determinação detalhada de seu impacto .ambiental; a compa
ração e a avaliaç_ão prevista pelos cálculos. 

Com referência a Ailgra: H, o procedimento se dará sObre _41icenças par
ciais. 

Atualmente se encontra na seguinte fase: foi Con·c_edida a licença para 
fabricação da contenção esféric"a de aço, fabricação essa que será feità no Bra
sil e cuja análise de tensão foi feita pelos engenheiros mecânicos da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear, -com participação dos engenheiros mecânicos 
da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Essa licença pélra fahdCa-ção da contenÇão~ eSfedc8.-_de aço foi '?Onced~da. 
Foi concedida, também, ao liCença para início do estaqueamento da unidade 
11, com duas condições: cravação de estacas adicionais, caso isso seja indiCa
do pelo resultado dos estudos detalhados. ~sso, em novembro de 1976. E ne
nhum outro serviço alêffi deSsas estacas poderiã ser iniciado sem autorização 
e aprovação prêvia da CNEN. 

Em maio de 1976.- Furnas apresentou à CNEN o relatório de local da 
Usina de Angra II e I H, que foi aproVado com as seguintes condicionantes: 
da determinação da área de exclusão com base nas características da unidade 
JI e III; de estudos relativos a rejeites gasosaS=e-líijiiidos das três unidades; da 
apresentação de estudos sobre os efeitos que teria Uma interrupção no túnel 
de saída com informações sobre posicionamentO e alturã. de chaminés da uni
dade I I e posteriormente da unidade 111 e apresentação do programa de mo
nitorização pré-operacíonal. 

_E bom caracterizar o que é monotoraçãO pré-operacional. Nós medimos 
todO o ãriibh!nte, durante várioS anos, antes de entrar em operação. Essa me
dida é realizada por Furnas e pela CNEN e a CNEN, para se precaver que no 
futuro possa haver dúvidas, convidou duas universidades para que partici
pem disso e que façam também medidas independentes: a Pontifícia Universi
dade Católica do Rio de Janeiro e o Instituto de Biofísica da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Então, nós vamos passar a ter quatro valores de 
como era o ambiente antes para podermos comprovar, sem deixar dúvida al
guma, que os valores dos efluentes não alterarão, de maneira não prevista, o 
meio ambiente~ 

A avaliação do relatório prelfminar de segurança (PSAR) e do programa 
de garantia de qualidade da unidade II está em análise e deve ser concluído 
ainda no primeiro semestre de 1979. 

Pela análise da documentação foram consideradas satisfatórias 80 res
postas e formulados 33 pedídos de informações complementares. 

A conclusão da análise do FSAR, para a Licença de Operação, depende 
da apresentação dessas informações adicionais que tein sido exigida de FURR 
NAS e do preenchimento das condições anteriores impostãs pela CNEN. 

Antes do carregamento do núcleo e da emissão da Licença de Operação, 
serão concedidas Licenças parciais, de acordo com o sucesso da conclusão 
dos ensaios prê-operacionaiS: e de partída os quais serão acompanhados deta
lhadamente pela CNEN. 

5.2 Licenciamento da CNAAA - Unidade 2 

O licenciaffiento da Unidade 2 será realizado em quatro etapas com-
preendendo: - - -

- t•) Licença Parcial: aprovação do local, aprovação do con
ceito geral de sistemas de segurança, e aprovação para trabalhos de 
engenharia civil por intermêdio de_ um sistema de liberações par
ciais; 

- 2') Licença Parcial: construção e montagem de sistemas nu-
cleares, componentes e respectivos equipamentos; . 

- 3') Licença Parcial: construção e montagem de sistemas de 
segurança relacionados ao reator e ao manuseio do elemento com
bustível; 

- 4•) Licença Parcial: permissão de operação, a qual será con
cedida em dois estágios: o 1'1, autorização preliminar, e o 29, ou li
cença final, após a conclusão dos ensaios pré-operacionais e de par
tida. 

Tendo em vista permitir a participação da indústriã. nacional na fabri
cação da contenção esférica de aço e os prazos necessários das obras de fun
dação, a CNEN concordou em receber a documentação necessária para essas 
análises, antes da apresentação do Relatório de Análise de Segurança. 

Assim sendo, em janeiro e fevereiro de 1976 foram recebidos pela CNEN 
os primeiros documentos necessários para a aprovação do conceito do envol
tório de contenção de aço e das fundações da Unidade 2. 

Com base na análise de segurança realizada pela CNEN e pela TUV
Bayern, da RFA, foi concedida em setembro de 1976 a aprovação do conceito 
do projeto do vaso de contenção de aço com algumas condicionantes impos
tas pela CNEN. 

Em novembro e dezembro de 1976 foram recebidos documentos técnicos 
referentes~ 3nálise sísffiica dos edifícios da Unidade_ 2 e documentos apresen
tando modificações básicas em relação à disposição dos edifícios d~ YJJidade 
de referência. 

Em novembro de 1976, a CNEN informou a FURNAS "não haver in
conveniente no início do estaqueamento para a Unidade 2, sujeito às seguin· 
tes condições; 

- cr~vação de e,Stacas adicionais caso isso_ seja indicado pelo 
resultado dos estudos a serem realizados pela CNEN relativos à 
análise sísmica dos edifícios; 

- - nenhum outro serviço, além da cravação de estacas poderia 
ser iniciado. A concretagem das cabeças das estacas, bem como da 
lage de f~.mdaçào, somente poderia ser iniciada com autorização da 
CNEN". 

Em maio de 1976, deu entrada na CNEN um requerimento de FURNAS 
para a aprovação do local selecionado para a ampliação da CNAAA, acom
panhado do "Relatório do Local da Usina Nuclear de Angra- Unidades 2 e 
3". 



1098 Quarta-feira 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Abril de 1981 

Em novembro, desse mesmo ano, a CNEN informou a FURNAS que a 
aprovação do local em Itaorna, proposta para instalação das unidades 2 e 3, 
inCluiria as seguintes condições: -

- a determinação da área de exclusão baseada nas característi
cas das unidades 2 e 3 de Angra, levando em consideração as Nor
mas para seleção do local de Usinas Nucleares no Brasil, (Reso
lução 09(69 da CNEN). Estas incluem os sistemas para tratamento 
de rejeito radioativo, contenção, posição e altura das chaminés, e os 
sistemas de segurança considerados na análise de acidente; 

- em todos os estudos sobre rejeites gasosos e líquidos, as 3 
unidades deveriam ser consideradas como um todo. Os parâmetros 
de operação crítica consideram, obrigatoriamente, as concentrações 
mâximas de acordo com as Normas Brasileiras de Proteção Radio
lógica (Resolução 06/73 da CNEN); 

-apresentação de estudos sobre_os efeitos que teria uma inter
rupção do túnel saída e as medidas preventivas projetadas para esta 
situação. Uma anãlise deveria ser feita considerando as diferenças 
máximas de temperaturas previstas na Baía de Itaorna, em virtude 
do pequeno coeficiente de difusão aí existente; 

-informar a posição e altura definitiva das chaminés da Uni
dade 2, e reformular o pr-ograma meteorológico considerando às 
unidades 2 e 3; 

- apresentação do programa de monitoração prê-operacional 
mostrando sua capacidade para estimar,juntamente com a monito
ração de descarga de rejeito, as exposições individuais da população 
nas vizinhanças, levando, tambêm, em consideração, a possibilidade 
de liberações acidentais de efluentes gasosos. 

A avaliação do Relatório Preliminar de Segurança e dos Programas de 
Garantia da Qualidade para a Unidade II foi iniciada em janeiro de 1977. Ba
seado nesta anãlise, foi elaborado o relatório de avaliação para a 1' Licença 
Parcial que contêm mais de 100 perguritas e solicitações para informações 
adicionais. - - ---

6. Ciclo do Combustível 

O ciclo do combustível nuclear envolve um grande número de etapas im
portantes, entre as quais pode-se ressaltar: 

- a mineração e o beneficiamento do minério; 
- a preparação e a conversão do concentrado em hexafluoreto 

de urânio; 
- o enriquecimento do urânio em seu isótopo UjU; 
- a fabricação dos elementos combustíveis; 
- o reprocessamento dos combustíveis irradiados; 
- a estocagem dos rejeitas radioativos. 

A tecnologia envolvida nas várias etapas do ciclo varia substancialmen
te, conforme o- tipO dé: reatar analisado. 

A figura 6. r mostra de forma esquemática as diferentes etapas do ciclo 
do combustível compreendendo: mineração do urânio, produção de diurana
to de amõnio, conversão para UF6, enriquecimento da ordem de 3,5% em 
mu, preparação das pastilhas de U02, fabricação do Combustível, utilização 
do reator e reprocessamento do combustível irradiado para recuperação do 
urânio, plutônio e eliminação dos produtos de fissão. 

SuaS atiVidades no Brasil serão realizadas em diferentes complexos in
dustriais, dos quais encontram-se em fase de licencfamento ·e execução o de 
Poços de Caldas e o de Resende. 

6.1 Complexo ·Industrial de Poços de Caldas 

O Complexo Industrial de Poços de Caldas (CIPC) compreende as se-
guintes unidades: 

- mina de urânio (Osamu Otsumi); 
- usina de tratamento físico; 
- usina de tratamento químico; 
- Fábrica de Ácido sulfúrico. 

A mina está localizada no município de Caldas a 25 km da cidade de 
Poços de Caldas, sendo constituída de 3 corpos mineralizados, denominados 
corpos A, B e C. 

O plano de mineração ê: a céu aberto, reduzindo os problemas ligados à 
proteção dos trabalhadores contra radiação, pela minimização dos riscos à 
exposição ao radõnio. 

CJ CLO 0( ,;!)~.lOUSTÍVEL tHJCLCM~ 

f'IGURJ\. 6.1 

A usina de tratamento físico e a usina de tratamento químico encontram
se em fase de análise dos relatórios de segurança. 

Foram concedidas licenças para decapagem de estéreis da região de 
Poços de Caldas, onde dar-se-á início à produção de yellow cake no Brasil. 

Aí convém, também, lembrar que a monitoração de toda a região foi rea
lizada pela NUCLEBRAS, segundo critérios internacionais; está sendo reali
zada pela CNEN- e isto é um trabalho contínuo;· foi realizada pela Pontifí
cia Universidade Católica. E esses valores, essas medidas, essas técnicas já são 
de domínio nacional e foram, inclusive, objeto de publicação recente de duas 
teses de estudantes que estão sendo formados na área. Portanto, esses valores 
dessas medidas pré-operacionais. também fizemos questão que fossem de 
domínio público totaL 

A usina de tratamento físico serâ localizada junto a mina, destinandoRse 
à produção de concentrado mineral por processos convencionais, reduzindo 
os custos das etapas subseqüentes e tendo capacidade para tratar aproxima· 
damente 2.000 toneladas/dia de minério, que será transportado por minero
duto de 2 km para a usina de produção de Diuranato de Amõnio. 

A usina de tratamento químico destina-se à fabricação desse diuranato 
de amônio (DUA). O projeto desta unidade foi executado por firma nacional. 
Sua capacidade de tratamento é de 2.000 tfdia de concentrado de minério, es
tando previsto pela NUCLEBRÁS para dezembro de 1979 o início de sua 
operação. Sua previsão de produção é de 500 tfano. 

Para proteção química e radiológica do meio ambiente, população vizi
nha e trabalhadores da mina, estão sendo tomadas medidas para tratar o con
centrado mineral de modo a evitar a formação de grande estoque do concen
trado. 

A fãbrica de ácido sulfúrico a sei- construída no local, terá uma capacida
de nominal de 100 tjdia para atender à demanda do tratamento químico do 
concentrado mineral. 

6./ .I Licenciamento e Fiscalização 

Nos trabalhos de lavra de minas e de urânio e fabricação de diuranato de 
amônio são liberados gases (radônio, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, 
vapores ácidos) e poeiras contendo urânio, rádio e outros elementos, que sen
do considerados poluentes. radiológicos e químicos impõem um conjunto de 
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medidas visando minimizar Sua liberação, reduzindo os riscos não somente 
das pessoas envolvidas na operação, como também d_as populações circunvi
zinhas. 

Esses riscos são igualmente cOnsideradõ:SCôm relação às águas pluviais, 
subterrâneas, devido aos_ seus efeitos p_ol~en~es no meio ambiente, podendo 
inclusive atingir as áreas dê produção de iilsumos humanos de natureza agrí
cola, pecuária e águas de abastecimento de centros urbanos se não houver as 
precauções devidas. 

Tendo em vista a competência da CNEN como órgão licenciador i fisca
lizador para a preservação da integridade do meio ambiente e proteção da po
pulação, foi programado_ e vem sendo executado um controle detalhado de 
monitoração radiológica de toda a região, anteS do início dos trabalhos de la
vra, a fim de estabelecer os-níveis radiológicos de referência; para comparar 
com os dados que vêm sendo obtidos, sistematica~ente, durante o desenvol
vimento do trabalho. Nessa atividade, objetivando aumentar a credibilidade 
da opinião pública, a CNEN, mediaD.te conVêllio, solicitou avaliações inde
pendentes ao Instituto de Biofísica da UFRJ e a Pontifícia Universidade Ca
tólica do Rio de Janeiro. 

Esse controle vem sendo feito pelo levantaniento sistemático de dados 
relativos aos teores dos elementos radioativos, de acordo com as normas in
ternacionais, de modo a permitir à CNEN autOrizar o licenciamento de todas 
as fases dos trabalhos, desde a lavra até a produção, embalagem e transporte 
do DUA. 

A CNEN, objetivando manter os níveis radiológicos permissíveis, vem 
acompanhando o desenvolvimento de todas as fases através de fiscalização in 
loco e de anâ!ise dos relatórios enviados pela NUCLEBRA'S, para que não se 
reproduzam acidentes como os ocorridos pelo pioneirismo com o uso i_ndevi
do de estéreis de rejeitas nos EstadOs Unidos e Canadá. 

Obedecendo a esta sistemática, jâ foi" concedida autorização, pela 
CNEN, para a decapagem do corpo E e do local da usina (Autorização n9 

01/77, de 8-6-77). Por outro lado, foi remetido à NUCLEBRÁS um índice 
das informações necessárias ao licenciamento dC: usinas de tratamento de mi
nérios de urânio com detalhes dos itens a serem apresentados no Relatório 
Preliminar de Análise de Segurança. 

Está em elaboração o Modelo Padrão para Licenciamento de Usinas de 
Proteção de DUA. 

6.2 ComPlexo Industrial de Resende 

O ComplexO Industrial de Resende (CIR) reúne as seguintes instalações 
nucleares relacionadas com o ciclo do combustível: 

- Usina de Conversão em UF6 
-Usina de Demonstração de Enriquecimento no isótopo 

235U 
-Fábrica de Elementos Combustíveis (FEC) 

Quando se escolhe um local tem-se dados meteorológicos de alguns anos 
e precisamos dadoS meteOrológicos até o fim. Existem dados adicionais que 
são importantes com relação a medidas detalh.adas de tr: J, tipos de tráfe
go nas rodovias. E fatores desSe tipo devem ser detalhados e devem ser colo
cados up to date, antes da entrada em operação da unidade. 

Com relação à fábrica de elementos combustíveis e com relação à usina 
de enriquecimento foi, recentemente, concedida pela Comissão Deliberativa 
da Com-issão Nacional de Energia Nuclear autorização para o início das 
obras civis, da parte de uma série de prédios considerados conven"cionais e 
com condicionantes Cm cujos detalhes poderemos entrar depois. 

O prOblema de reprocessamento aind"a se encontra numa fase em que es
tão sendo executados estudos -detalhados e avaliações baseados em critérios 
de projetas aprovados pela ÇNEN, que são baseados em critérios de projetas 
internacionais. A NUCLEBRAS -está prepaTarido todo um sistema de infor
mações púa poder fornecer oSâados que permitam a sua avaliação e permi
tam, então, dar iníciO áo processo de licenciamento da unidade de reprocessa
mento. 

O Complexo Industrial de Resende estâ localizado no Município de Re
sende, na região denominada Vale do Paraíba fluminense, abrangendo uma 
área de cerca de 500 hectares. 

Com base no relatório apresentado. pela NUCLEBRAS, a CNEN em 
agosto de 1978 aprovou o uso do local para instalação das Usinas de Conver
são, Enriquecimento Isotópico e Fábrica de Elementos Combustíveis, Ct;>m as 
seguintes condicionantes: -

a) complementação pela NUCLEBRÁS e subisidiárias das in
formações adicionais detalhadas, referentes ao local; 

b) as instalações previstas só poderão operar utilizando com~ 
postos de urânio, natural ou enriquecido no isótopo 235, que não te-

nha ainda sido irradiado em reatares, ou que, neste caso, tenha sido 
totalmente purifiCado e separado dos transuranianos formados; 

c) fica totalmente vedado o uso de transuranianos em qualquer 
parte das instalações, sob qualquer forma, nem mesmo para ensaios 
de laboratório ou experimento tecnológico; 

d) no caso de a NUCLEBRÃS desejar, futuramente, fabricar 
elementos combustíveis mistos contendo transuranianoS será neces- ~
sário Submeter à CNEN um novo Relató_rio de Aná}ise de Segu
-rança complementar, pedindo autorização específica l?ara esse fim; 

e) cada uma das instalações previstas para implantação no local 
terá Seu licenciamefito condicioOado ao exame e avaliação do Rela
tório de Análise de Segurança respeCtivo, pela emissão de licenças 
Parciais. 

Em maio deste ano, a CNEN concedeu também autorização para início 
de parte das obras civis da fábrica de elementos combustíveis e da parte desti
nada a primeira cascata da usina de enriquecimento. 

6.2.1 Atividades Desenvolvidas 

l. Elaboração do Modelo Padrão para licenciamento de fábricas de 
elementos combustívéis à base de óxidos mistos, que foi utilizado para licen
ciamento do local (CIR). 

2. Elaboração do Modelo Padrão Simplificado para licenciamento de 
fábricas de elementos combustíveis à base de U02 de baixo enriquecimento, 
que deverá ser utilizado nas fases de construção e operação da FEC (CIR). 

3. Elaboração do Relatório de Avaliação de Segurança relativo ao lo
cal (fevereiroj79). 

6.3 Reprocessamento de Combust{veis Nucleares Irradiados 

O reprocessamento do elemento combustíveis irradiado é uma parte im
portante do ciclo externo do .combustível. 

Os elementos combustíveis de qualquer reatar de potência devem~ mais 
cedo ou mais tarde, ser removidos e substituídos. As razões são as seguintes: 

- remoção do material fissionável; 
- corrosão excessiva e danos de radiação; 
-recuperação do material fissionável gerado no reatar; 
-remoção dos produtos de fissão absorvedores de neutrons; 
- extração e purificação do urânio e plutônio contidos. 

O combustível descarregado dos reatores nucleares possui valor econô
mico devido à presença de quantidades significativas de: 

-material físsil que não foi consumido, como o 235 U; 
_-material físsil formado no reatar,. como o plutónio. 

O valor econômico destes elementos deve-se ao fato de que eles podem 
ser separados dos demais elementos presentes no combustivel irradiado e reu
tilizados no reatar nuclear. 

O reprocessamento do combustível queimado no reatar à ãgua pressuri
zada (PWR), moderado e arrefecido à água leve ê justificado economicamen
te pelo fato de que o valor do urânio restante adicionado ao do plutônio pro
duzido supera os custos do reprocessamento. Renunciando-se ao reprocessa
mento, grandes quantidades de elementos físseis, contidos nos combustíveis 
irradiados e ainda aproveitáveis, teriam que ser armazenados com problemas 
de ordem superior àqueles oriundos do rejeito produzido nessa fase. 

No Brasil está planejada a instalação de uma usina de reprocessamento 
em escala piloto, porém o licC~ciamento de sua localização ainda não foi ini
ciado, encontrando-se a NUCLEBRÃS em fase de análise de diferentes sítips. 

Em conseqüência a CNEN vem se preparando, tendo jâ desenvolvido as 
seguintes atividades: 

-elaboração de uma adaptação do .. Regulatory Gu_ide 3.26-
Standard Format and Content of Safety Analysis Reports for Fuel 
Reprocessing Plants" da '"USNRC Regulatory Guide Series"; 

-elaboração da Norma CNEN-NE-1.03: "Modelo Padrão 
para Relatório de Análise de Segurança de Usinas de Reprocessa
mento" (em preparação). O objetivo desta Norma é estabelecer o 
formato de apresentação do Relatório de Análise de Segurança, a 
natureza e o grau de detalhamento da informação mínima exigida 
pela CNEN para avaliar os pedidos de Licenças de Construção e de 
AutoriZação para Ope'ração, efetuados de acordo com a legislação 
vigente; 

-elaboração d3-Norma CNEN-NE-l.02: "Critérios Gerais de 
projeto para Usinas de Reprocessamento de Combustíveis Nuclea
res", já aprovada pela C.D. em janeiro de 1979. 
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Compreende 27 critérios gerais cjue se apíicam ao projeto de to~ 
dos os sistemas, componentes e estruturas da usina irriportantcs à 
segurança na operação e~ saúde e segurança do público. Estes cri~ 
térios, que tiverain como base de trabalho o Apêndice P do lOCFR, 
Parte 50, são os seguintes: 

- Critérios de âmbito GlObal 
-Critérios de Proteção através de Confinamento Múlti.-

pio 
-Critérios sobre Dispositivos de Segurança do Processo 
-Critérios de_Segurança contra a Criticalídade Nuclear 
- Critérios de Proteção Radiológica 
- CritéfiOs sobre Estocagem e Manuseio de Combustível 

e de Rejeites Radioativos 
- Critério sobre Descomissionamento 

6.4 .Rejeito Radioativo 

Uma das principais preocupações da opinião pública, em todos os pai~ 
ses, no uso da energia nuclear, é a destinação definitiva ou mesmo temporãria 
dos rejeitas radioativos, independente dos níveis de radiação envolvidos. 

Essa preocupação do público estâ ligada basicamente ao fato da pre~ 
sença de alguns radionuclídeos, em determinados tipos de rejeites, cujo decai~ 
mento da radioatividlide para níveis- que permitam Sua liberação, sem prejuí~ 
zo para o meio ambiente, se dê somente após milhares de anos. Esse fato 
acarreta dúvidas quanto à permanência da estanqueidade das embalagens 
que os deve confinar durante este tempo,jâ que uma falha desta natureza tor .. 
naria possível a fuga desses radionuclídeos para o meio ambiente, o que traria 
a probabilidade de sua entrada em caminhos críticOS que poderiam atingir o 
homem. 

Esse temor, entretanto, se generaliza e considera de maneira idêntica 
qualquer tipo de rejeito, com reflexos na própria term]riologia,_vulgarmente 
denominando-lhe, de lixo radioativo. Vale ressaltar, contudo, que um exce
lente exemplo vem do uso, hoje altamente difundido no País, de alguns ra
dioisótopos em diagnóstico na mediciria;àijã baixa ativi<jade em_pregada e os 
seus rápidos tempos de decaimento perrrtitem- sua eliminação, imediata ou 
após um curto prazo. como resíduos convencionais quer via esgotos sani
tários quer via lixo comum sem risco _nenhum. Todavia mesmo nos usos mé
dicos, outros radioisótõpos merecem diferente- tipo de tratamento, embala
gem e armazenamento. 

Então, os Srs. vejam que rejeito não' é um·· problema genérico; há rejeites 
e rejeites. - -

Em conseqüência, para o equacionamento adequado dos rejeites produ
zidos no emprego da energia nuclear, devem ser consideradas suas caraçterís
ticas, que servirão para -definir o tipo de ti-atamento,- ecriba1agern e armazena
mento. 

A título de esclarecimento colocamos um Item 6.4.1, que classifica esses 
rejeites em rejeites sólidos, líquidos e gasosos, segundo o nível de atividade 
que, !"esumidamentc, assumem as denominações de baixo, médio e alto nível. 
O baixo nível fornece, nã superfície da sua embalagem, menos que 0,2R.jh 
(roentgen por hora) e o médio nível fornece, na sua superfície, valores inferio
res a 2R/h. 

Em conseqUência, para o equacionamento adequado dos rejeites produ
zidos no emprego da energia nuclear, devem ser consideradas suas caracterís
ticas que servirãO pará-definir o-tipo de tratamento, embalagem e armazena
mento. 

6.4.1 Classificação -de Rejeitos RadiOafivos 

A Agência Internacional de Energia Atômita, com base na experiência 
internacional adquirida no tratamento e estocagem de rejeites, classifica-os 
em diferentes categorias que levam em consideração os seguintes parâmetros: 

- estado físico 
- características de desintegração dos radionuclídeos presen-

tes 
- nível de radioatividade 
-embalagem 

As tabelas 6.1, 6.2 c 6.3 apresentadas a seguir sintetizam a aplicação des
ses critérios aos rejeites sólidos, líquidos_ e gasosos. 

TABELA 6.1 

REJEITOS RADIOA'I'IVOS SÓLIDOS 

CATEm RIA 

1 

2. 

3 

TAXA DE EXPOSIÇÃO Â RADIAçiD 
NA SUPERF!CIE DA EMBALAGEM (D) 

(R,th)* 

* Rín- Roentgen per hora-unj.dade de medida 
de taxa de exoosição. 

TABELA 6.2 

REJEITOS RADIOATIVOS L!QUIDOS 

CATEGORIA 

1 

2 

3 

4 

5 

CONCENTRAÇÃO (A) 
IJLf"''j 3)* lr_ ..... l. ci!l. 

A< 10-6 

l0-6 .:::: A<..l0- 3 

10- 3 <.A< 10-1 

10-1 <:. A< 10 4 

A>1o
4 

*JA .. Ci/cm3 _ 
7 ·-(micro curie por centímetro cúbico) 

submúltiplo da unidade de concentra 
ção de radioatividade equivalente3a 
1 milhão de vezes menor que Ci/cm . 

TABELI\. 6.3 

REJEITOS RADIOI\.TIVOS.Gi\SOSOS 

CONCENTRAÇÃO (A) 
CATEGORIA 

( }JCi/cm3 ) 

1 A< 10-lO 

2 lO -'lO<. A< 10-6 

3 A> 10-6 

São considerados para fins de eStocagern apenas aqueles em estado sóli
do, os quais recebem respectivamente, pai:'a as categorias 1, 2 e 3, a denomi
nação de baixo, médio e alto nível. 
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6.4.2 Rejeitas oriundos da Operação de-AizgTa-r 

Os rejeites Oriundos da operação das centrais nucleares terão tratamento 
e embalagem realizados em um sistema integrado nas próprias centrais. No 
caso de Angra I, a relação esperada dos rejeites produzidos por sua operação 
após tratamento é apresentada na tabela 6.4. 

Em que pode, imediatamente, ser verificado que nenhum dos rejeites que 
serão produzidos aí tem vida superior a 3_0.1 anos e que, portanto, para esse 
tipo de rejeito rifO-fiá necessidade de se pensar em estanqueidade de recipien
tes para milhares de anos. 

Observa~se dos dados constantes desta tabela que os radioisótopos pre
sentes têm meias vidãs eritre 7,2 minutos e 30,1-anoS, sei:tdo que apenas o 
Césio~l37 e o Estrõriciõ=91Jlêm meias vidas superiores a 6 anos. Esses valores 
çondicionam qUe ilão há necessidade de sistemas de embalagem que perma
neçam estanques por milhares de anos, porém não exclui os cuidados espe~ 
ciais no que se refere à estanqueidade dessas en16alagens nem os cuidados em 
sua disposição, requerendo permanente conti-ole. 

Dos dados obtidos da operação de dezenove centrais nucleoelétriCas do 
mesmo tipo que as em constru-ção em Angra-, íSto é, reat6reS--a água pressuri
zada (PWR), obtém~se uma produção média anual da ordem de 1m3 de rejei~ 
to solidificado por MWe produzido. Eu coloquei o valor médio. Ele varia de 
0.8 a 1.3. · -----

Por outro lado, do volume total de rejeites produzidos, mais de 95% são 
de baixo nível de atiVídade, isto é, a taxa de exposição na supeifície de cada 
embalagem é inferior a U,2Rfh. Se um homem permanecesse com o torax em 
contato com essa embalagem durante uma hora estaria exposto a uma dose 
de radiação duas vezes inferior àquela proveiliente de uma radiografia de -to
rax, realizada com uso das melhores técnicas em emprego no mundo. 

O restante, 5% do yolume t_otal, de rejeitas produzidos são de média ati
vidade, isto é, a taxa de C'<posiçào na superfície de cada embalagem é inferior 
a 2Rfh, o que equivak nas mesmas condiçõ'es aCima coinparadois a 5 radio
grafias de torax. 

Por outro lado, os riscos à exposição externa à radiação não aumentam 
proporcionalmente ao riúmero de embalagens, pois sua disposição ~feita de 
tal forma que som-ente aqueles situados na parte externã do sistema de arma~ 
zenamento contribuem para a referida exposição, ao mesmo tempo que ser~ 
vem de blindagem aos demais. 

Além disso. deve ser considerada que a exposição à radiação externa de
cresce com o quadrado da distância, o que frhplica que o nível de radiação a 
100m de uma determinada fonte é 10.000 vei.es inferior--ao nível medido a lm 
dessa mesma fonte. 

No caso particular da selecão de locais destinados a servirem para repo~ 
si tório permanente-de todos os tipos de rejeites radioativos, devem_ ser reali~ 
zados estudos meticulosos considerando as seguintes condicionantes: geogra~ 
fia do local, demografia, utilização da-ferra nas cil-Cunvizinhanças, geologia, 
sismologia, hidrologia superficial e de subsolo, índices pluviométricos, me~ 
teorologia. -

Esses estudos implicam na avaliação d6 díferentes áreaS, demandando 
longo tempo e considerável soma de recursos. Desta maneira é prática inter~ 
nacional, para rejeitas de baixo e médio nível, que se adote uma localização 
temporária para utilização até 10 ou 15 anos. 

No caso br,<.~sileiro, o progr-ama nuclear; aléin -de contemplar usinas nu
cleoelétricas, inclui também todo o ciclo do_c_ombustível no qual se encontra a 
usina de reprocessamento que, quando em operação, gerará rejeites de alto 
nível. Neste momento far-se~á necessário já ter definido o local de estocagem 
permanente de rejeitas. 

Neste contexto a NUC[EBRÃS está tomando cuidados bem detalhados 
com relação aos rejeites de Poços, que também estaremos em condições de 
discutir. se for necessário. 

'rADCLA L4 

CQ~;CF:;;p],rf,0 ~.!_,"; :;;.·,-, i.:"Tl:l'.'o!•,\ t:'t P!:.:L:I'l'O!õ Pf'fl!JI~Zir,4)S D,\ O['!·:RJ,ç,\<l 

NOH:."~\1. DS ,\!'<r',!t'l 1 

~lli!A 1/ID,\ Rf:.JF.I"!'O co:-.;çr;~;-

IS0TOr'0 (T 1/2 I PJ: SINA E;;.:-;:')T,\DA TRAC'f) ,._ Cl/CC) I ~C L/CC) 

Mn-54 31 202<1 5,5 X 101 3,8 ' 10- 2 

Fc- 5~ 44 ,6ci 2,1 X 1·1 1 5,2 X "' 
Co-S8 70.750 7,5 ' 

10, 1,2 

co-6o 5,272a 7,5 ' 101 l, 7 ' 10- 2 

Sr-89 SO, Sd 
2 ·' 

7,1 X 10-J 

$r-% .28, Sa 4,5 X lo- 1 3, 8 X i.0-4 

Y-90 64 ,1h '·' ' 10-l 9,6 ' 
10-J 

Y-91 58, Sd 5,1 ' 
10- 1 1,3 X 10- 2 

Zr-9;; "" 6,3 X 10-l 1,5 X Hl-J 

N!J-~S 86,.ltl '·' X 10- 1 
1 's X 10-J 

Mo-'l'l 66h 3,1 X 101 l,l X 101 

I-131 8' o ~d '·' X 10' 
5 ·' 

I-133 20, Sh 5,4 ' to' 8,8 

r'-us 6, 59 h 1,0 X to' '· 3 
Te-132 78h l,l ' 

101 5,6 X 10-l 

Cs-134 2 ,06a 7,7 ' "' 6,6 X lO 
-1 

cs-136 lld 1,0 3,8 X 11"1-1 

cs-137 JO,lol 3,8 X 10
2 3,3 

Ba-140 12, 79d 8,0 ' 10- 1 

'·' ' 10-J 

Lol- t4:1 40,2h 8,0 ' 10- 1 

'·' ' 
10-J 

ce-144 248,8d 8,6 ' 
11)-1 9,5 ' 10- 4 

?r:--144 7,2m/17 ,3m '·' ' 
10-l '·' ' ll'l-4 

total 1, 7 ' 
103 3,95 X 101 

Re1atõrio F~n-'11 do An5.1i,;l" <lo Scqur:mça-RF'loS-'fabcla 11 5.3 

I 

J.O - Sf:!!vaguard_!!s e frot.eçào Física 

A abertura à ampla colaboração internacional no campo da Energia Nu
clear, exclusivamente para fins pacíficos, teve lUgar a 8 de desembro de 1953, 
quando o Presidente Dwigth Eisenhower submeteu à ONU o programa "Á~ 
tonios para -a_ Paz", propondo o estabelecimento de cooperação entre as 
Nações, tendo em vista as aplicações pacíficas da Energia Nuclear. Ao mes
mo tempo, preconizava a Criação de um organismo intel-nacional para facili
tar a cooperação nuclear, assegurando sua utilização pacífica. Em conseqüên~ 
cia, em 1957, foi criada a Agência Iri:ternacional de Energia Atômica,ligada à 
ONU, com o objetivo de: 

-acelerar e ampliar a contribuição da energia atômica para a 
paz, saúde e prosperidade em todo o mundo; 

-assegurar, na medida do poss[vel, que a assistência técnica 
prestada, diretarnente ou por sua solicitação, sob su-a direção e con~ 
trole, não seja utilizada para fins milit_ares. 

Tal objetivO; consolidado em seus estatutos, confere à AIEA o poder de 
aplicar salvaguardas sobre materiais físseiS e férteis, -serviços, instalaçõeS, 
equipamentos e informações. O objetivo principal das salvaguardas da AIEA 
é preveilir a disseminação de armas nuclearest sem prejudicar o desenvolvi~ 
mente da tecnologia nuclear para fins pacíficos. 

- Inicialmente, as .salvaguardas eram restri_tas_ ~materiais, equipamentos e 
instalações, fornecidas por acordos bi ou multilaterais. 
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Posteriormente, como conseqüência do tratado de Não-Proliferação de 
Armas Nucleares (TNP), a AIEA estabeleceu um novo sistema de salvaguar
das a ser aplicado aos países signatãrios deste Tratado. 

Assim, atualmente toda transferêitcia de tecnOlogia no campo nucleares
tá sujeita a· salvaguardas da AIEA, segund_o dois regimes distintos: 

-países sigmitários d6 TNP são regidos pelo documento INF
CIRC/153, conhecid_o como HLivro Azul". Para estes países, as sal
vaguardas da Agência se aplicam a todas as atividades nucleares 
exercidas no país, que transferidas de outros países ou por eles de
senvolvidas; 

-países não signatái-1os do TNP são regidos pelo HSistema de 
Salvaguardas da Agência"- documento INFCIRC/66 Rev. 2. Se
gundo este sistema, para cada acordo de cooperação no campo da 
energia Nuclear, firmado por uiri--=-país, deverá ser assinado um 
Acordo de Salvaguardas entre as Nações envolvidas na transferên
cia de tecnologia e a A IEA. 

7.1 - Implementação das Sah·aguardas 

O z.cordo de Salvaguardas relaciona os princípios básicos gerais que go
vernam a aplicação das salvaguardas, e estabelece os direitos e deveres tanto 
das partes contratantes como da própria Agência. Devido a sua repercu-ssão 
internacional e sua força legal, este documento possui um carâter essencial
mente polítkO. 

A padronização dos procedimentos para aplicação do acordo é dada pe
los Arranjos Subsidiários, o qual comPõe-se de uma Parte Geral e de Anexos. 

Na Parte Geral, são detalhados- e definidos os procedimentos de salva
guardas, previstos registres e relatórios e defiiüdas as quantidades de mate
rial, sujeitOs a itotifiCação e possíveiS "iseriÇões·, -p-raZos limites para o envio de 
relatórios, etc .... Deste modo, o Arranjo Subsidiário_ póssüi um carãter essen
cialmente técniCo, detil.ihlmdo, Poréin, sem adicioiiãr mída ao Acordo. 

Após esta etc.pa, toda a instalação trãnsferida OU que receber _itens trans
fetidos sob o Acordo estará sujeita a salvaguardas da AIEA. Para tanto a 

·Agência- solicita informações acerca do -pi-ojeto destas instalações e do mate
rial a ser utilizado, na forma do documento "Design Informatíon". 

Com base neste documento, a AIEA elab_ora para o país em questão, os 
Anexos ao Arranjo Subsidiário para cada instalação sob salvaguardas da 
AIEA. Estes anexos contêm infOrmações tais como: características de projeto 
da instalação, siStema de registro e relatório, procedimento de inspeção e sis
tema de contenção e vigilância, para aquela instalação em particular. 

Este conjUnto de documentos constitUi a base legal e pl-átlca para a apli
cação de salvaguardas pela AIEA aos países não signatários do TNP. 

Operacionalmente, a aplicação das salvaguardas pela AJEA se traduz 
através dos seguintes procedimentos: -

- Contabilidade, que através de registro, relatórios e medições 
de material nuclear, mantém sob controle a localização e movimen
tação de todo o meteria! nuclear do País; 

- Contenção, que enprega dispositivos tais como selos, desti
nados a confinar o material nuclear; 

- Vigilância, que consiste na observação automática d8.S ope
rações efettiadas com material nuclear, através do uso de câmaras 
fotogrãficas e de televisão; 

- lnspeçào. que permite verificiti- se--Os itens, descritos acima, 
são realizados de acordo com as Normas Nacionais e Acordos In
ternacionais. 

A AIEA, embora possuindo seu sistema de salvaguardas elaborado e 
plenamente estabelecido, tem incentiVado os Países Membros, através de 
publicação diversas; grupos de trabalho e cursos sobre controle de material 
nuclear, a desenvolver suas próprias salvaguardas nacionais. 

Um sistema de salvaguardas nacionais bem elaborado e sua eficieilte exe
cução corl.Stituem, atualmente, um requiSító eSsericial para sua credibilidade 
perante as demais nações, facilitando a execução do seu programa nuclear. A 
confiabilidade nesse sistema é o úriico processo capaz de reduzir as descon
fianças crescentes, principalinente para os paises não signatários do TN P, dos 
problemas de proliferação. 

7.2- Acordo BR(EUA/AIEA- INFCIRC/110 

Em rode março de 1967, o Brasil assinou seu 19 acordo de salvaguardas 
com a AIEA e os EUA. Nele os países concordaram que todos os equipamen
tos, aparelhos e materiais fornecidos pelos Estados Unidos ou produzidos 
Por sua utilização não seriam usados púã. quaisquer fins militares e solicita~ 
ram à Agência -que aplicassem salvaguardas a e:_sses materiaiS, equipamentO e 
instalações cobertas pelo Acordo. 

Até o presente, temos, sujeitas à-s sa_lvaguardas da AIEA, e vinculadas aQ 
Acordo Brasii/EUA/AIEA-INFCIRC/110 (de 10-3-67) oito instalações ou 
ár~. localiz?.das em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde se ma
nipula. materia.l nuclear, conforme _Quadro 7.1. 

Inspetores da AIEA vêm anualmente ao País quando inspecíonarri _cada 
instalação pelo menOs Uma vez. No entanto, apenas com a entrada em (ope
ração) do Reator Nuclear Angra I (nona instalação), o número de inspeções 
deverá ser elevado para pelo menos seis ao ano. 

7.3- Acordo BR/RFA/RFA/AIEA -/NFC/RC/237 

Em 26 de fevereiro de 1976, o Brasil assinou o seu segundo Acordo de 
Salvaguardas- INFCIRC/237- baseado no Acordo Bilateral BR/RFA, 
q_ue prevê a cpQp~raçãO bem como a transferência de toda ~ tecnologia nas 
árCas de: 

- Prospecção, extração, processamento de minérios de urâ
nio, bem como a produção de compostos de urânio; 

- produção de reatares nucleares e de outras instalações nu
cleares, bem como de seus componentes; 

~enriquecimento de urânio e serviÇOs de enriquecimento; 
- produção de elementos combustíveis e reprocessamento de 

combustíveis irradiados. 

Devido à amplitude do Acordo Bilateral e à conjuntura internacional o 
Acordo de Salvaguardas apresentou algumas inovações, podendo ser desta
cada a aplicação de salvaguardas a qualquer instalação construída~ operada, 
com base nos meSmos processos físicos e químiCoS -das informações tecnológi
cas transferidas, e Consíderadas relevantes e a inclusão de:: uma cláusula rc::fe
r~nte à Proteção Física de Instalações e -~ateriais Nucleares, que diz textual
mente: 

"Cada governo contratante manterã a Agência informada das medidas 
Cjue tomará pa-ra assegurar a proteção físi~ de material e equipamento espe
cificado." 
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7.4 - Proteção Física 

O primeíi'o-Oocumento sobre Proteção Física, elaborado pela AIEA, 
.. Recomendações para a Proteção Física de Materiaís Nucleares" foi PUblica
do em março de 1972, e o primeiro Acordo que a Agência efetivoU; no qual 
foi prevista uma cláusula de proteção fisicã, foi O Acordo BrasilfR-
FA/AIEA. . 

Os objetivos de proteção física são os seguintes: 

- prevenir à desvio de material nuclear e equipamentos vitais 
das instalações nucleares nas operações de transportes; 

-evitar atas de sabotagem que poderiam direta ou indireta
mente colocar em perigo a saúde e a segurança pública pela expo
sição à radiação ou causar danos econômicos consideráveis; 

-loc."''izar e recuperar o material ou equipamento desviado. 

Para ater der estes objel1 ~ .. a 0\TEN, ~om a participação de FURNAS 
e NUCLEBkÃS, eJã.borou, co1, base no documento da AIEA, INF
ClRC/225, a Norma sobrC Proteç"io Física de Instalações e Materiais Nu
cleares, publi :ada no D.O. de 4-II·77. 

Essa N arma !,..ullceitua as diversas áreas de segurança em uma instalação, 
classifica os diversos materiais nucleares cofl.forme seu significado estratégi
co, prevê o estabelecímento de um serviço de proteção fisica para cada insta
lação além de integrar a instalação no sisteiria de defesa da ãtea. TodOs estes 
conceitos devem fazer parte do projeto da instalação. 

7.5- Salvaguarda Nacional 

A fim de atender os compromissos internacionais, no campo das salva
guardas, a CNEN estabeleceu um programa cujos objetivos específicos e a 
metodologia de trabalho vão abaixo descritos: 

7.5.1- Objeiivos Específicos 

a) autorizar a transferência de material nuclear no pais bem 
como exportação e importação desses materiais; 

b) autorizar e fiscalizar o uso e produção de materiais nuclea
res, através de um Sistema Nacional de Contabilidade e Controle; 

c) assegurar o cumprimento da Norma de Proteção FísiCa de 
Instalações e Materiais NucleareS, -pelos Operadores; 

d) armazenar e distribuir materiaiS nucleares; 
e) fiscalizar e assegurar o cumprimento dos Acordos Interna-

cionais de Salvaguardas; - - · 
/) propor a definição de ãreas sujeitas a Salvaguardas Interna

cionais; 
g) elaborar e e~caminhar a contabilidade dos materiais nuclea

res sujeitos a Salvaguardas Internacionais; 
h) propor documentos e analisar documentos propostos pela 

AIEA, decorrentes dos Acordos de Salvaguardas. 

7.5.2- Metodologia de Trabalho 

a) manutençã.o de registro atualizado do material nuclear exis
tente nas diversas instalações do país; 

b) análise de relatórios do operador e de documentos de trans
ferência no país-, importaçãO e expOrção de material nuclear, e con
cessão da respectiva autorização de transferência; 

c) realização de inspeções às instalações para verificar a conta
bilidade e o material nuclear aí presente; 

d) anãlise e aprovação de planos de proteção tisica de material 
nuclear em uso, trânsito ou estocagem, e verificação da execução 
dos mesmos; 

e) reuniões com inspetores da AIEA, para analisar documentos 
decorrentes dos Acordos Internacionais; 

/) acompanhamento de inspetores da AIEA às instalações onde 
existe material sob Salvaguardas Internacionais. 

Anexo 3.1 

SEGURANÇA NUCLEAR 
PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE CIENTIFICA 

I. Os programas cuja descrição fazem pade- desse-anexo evidenciam: 
-a :Participação, já efetiva, de grupos de reConhecida competência de 

diversas Instituições de Ensino e Pesquisa do País, na avaliação da segurança 
das instalações nucleares; e 

- o nível de conhecimento alcançado por essas institUições. 

2. Áreas de cooperação em segurança nuclear: 
-Engenharia Civil -
-Metalurgia 
-Física de Reatores 

- Termoidráufica 
-Análise de Tensões_ 
- Radioproteção e Meio Ambiente 

ENGENHARIA CIVIL 

I. Convénio CNEN/UFRGS 

1. Análise Dii;tâmica em Centrais Nucleares 
1.1 - Determinação de espectros de resposta sfsmica levando em conta 

as propriedades dos solos e problemas de interação solo-estrutura. 
- Estudo de ã.plicabilidade de métod_os baseados em modelos uni dimen

sionais, método das características. Extensão a problemas bidimensionais. 
Estudo da influência da velocidade de propagação das ondas sísmicas na ro
cha sob os mantos flexíveis. Estudo do comportamento sob excitação dinâmi
ca de solos não saturados. Desenvolvimento de métodos de laboratório e de 
relações constitutivas. 

1.2- Análise de estruturas sob excitações aleatórias. 
-Estudo sobre relação entre as funções de densidade de probabilidade_ 

da excitação e da resposta no caso de excitação rÍào-gaussiana e de sistemas 
não lineares. Aplic;?ção do método das variáveis de estado. 

- Determinação de espectros de resposta para excitação sísmica não es
tacionária. Extensão a siste_mas não lineares. 

2. Análíse nuinérica do comportameriio mecânico de estruturas. 
2.1- Análise Dinâmica (impacto e sismo) de estruturas de concreto ar

mado e pretendido destinadas a reatares nucleares. 
-Análise dinâmica não linear incluindo efeitos físicoS e geomêtricos de 

concreto armado e pretendido. 
- Estudo paramétrico para respostas dinâmicas nós casos de impacto e 

sismos. 
3. Estruturas de concreto armado para reatares nucleares. 
- Parte teórica- desenvolvimento de equações constitutivas não linea

res para o concreto. 
- Parte numérica - implementação de programas para análise de es

tiuturas (análise elasto-plástica. análise viscoelástica. efeito de envelhecimen
to do material, análise térmica). 

- Parte experimental- análise de um modelo reduzido de vaso de con
tenção. Comportamento não linear do concreto armado. Efeito de altas tem
peraturas. 

Participantes: 

Jorge D. Riera 
Ivo Wolff 
Michei A. Hogge 
Guillermo J~ Creus 
Pablo Dignon 
Mario. Turkieniez 
Suzana Oliveira Nunes 
Adriano Bica 
_Jose Luiz Vital Brito 

Alunos do programa de mestrado 

II- Convênio CNEN/ PUC·RJ 

-PhD 
-Dr 
-PhD 
-MSc 
- MSc 
-MSc 
-MSc 
- MSc 
-MSc 

1. Modelos Analíticos para estruturas de concreto armado 
I. I Modelos analíticos para estrutUras de concreto armado submetidos a 

estado plano de tensões_. 
I .2 Verificação experimental desses modelos 

Participantes: 

João Luiz - PhD 
Jorge de Mello e Souza - PhD 
Luiz Alberto de Melo Carvalho - MSc 
Antônio Malaquias Pereira - MSc 
Sebastião Arthur Lopes Andrade - MSc 
Terezinha do Menino Jesus Alves - MSc 

CONFERêNCIA SOBRE ANÁLISE, PROJETO E CONSTRUÇÃO 
DE ESTRUTURAS DE CENTRAIS NUCLEARES 

(18 a 20 de abril <!e I978) ~ UFRGS 

Prefácio 

~ de grande importância no projeto e construção de Centrais Nucleares 
o papel da Enger.haria Civil, especialmente nas âreas de Mecânica Estrutural, 
Estudo de Materiais e Geotécnica. Com o objetivo de desenvolver e coorde
nar pesquisas nesias áreas, a Corriissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) 
realizou um Seminãrio nO Rio de Janeiro, em fins de 1976. Além dos técnicos 
da CNEN, o .:ncontro contou com a presença de representantes dos Progra
mas de Pôs-Graduação em Engenharia Civil da Pontífica Universidade Ca~ 
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tólica do Rio de Janeiro e Universidades Federais do Rio de Janeiro e do Rio 
Grande do Sul. Como conseqUência direta do SCminãrío de 1976, estas uni
versidades desenvolveram um intenso programa para atingir um duplo objeti
vo: (a) conduzir pesquisas nas áreas relevantes e (b) cooperar na formação de 
recursos humanos, de acordo com as necessidades do Programa Nuclear 
Brasileiro-Alemão. Esta Conferência é parte dos esforços disp'endidos para 
alcançar tais objetivos. 

Considerando as previsões sobre a escassez de energia que a humanidade 
enfrentará antes do final do século, a crescente importância da energia nu
clear como uma alternativa energética não deve ser subestimada. Nem todos 
os problemas foram resolvidos, mas o-sucesso com que cientistas e engenhei
ros vêm superando as dificuldades constitui um certo estímulo para ·o futuro. 
Também ê gratificante testemunhar a resposta que a Conferência kécebeu dos 
setores de engenharia de países que recentemente entraram, ou estão entran
do, no campo da energia nuclear, como a Argentina e o país anfitrião, Brasil. 

A Conferência foi possível graças ao apoio recebido das seguintes insti-
tuições; 

-ComiSsão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) 
-Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
- Financiadora de Estudos e Projetas 
-Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do.Sul 
-Fundação Universidade-Empresa de Tecnologia e CiênCias 
-Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Deve-se alnda mencionar a colaboração das Universidades Case Wes

tern Reserve, de Cleveland, USA, e T'ecrtica de Munique, Alemanha, que foi 
decisíva para o sucesso desta ConferênCia. 

Comissão Organizadora. 

ORGANIZAÇÃO DA CONFERENCIA 

Patrocinadores 

• Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) 

• Comissão Nacional de Energiã Nuclear (CNEN) 
• Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Orando do Sul 

(FAPERGS) 
Instituição Organizadora 

o Pós-Gfã:duação em Engenharia Civil, 
Universidade Federal do Rio Orando do Sul, Brasil 

Comissão Coardenadora 
• José s:- Gomes Franco (UFRGS) 
• Paulo Alcântara Gomes (CO PPE) 
• Jayme Mason (PUC) 

ComiSsão Organizadora Local 

• Pablo G. Bignon 
• Guillermo J. Creus 
• Suz<ina O. de Nunes 
• J01gc D. Riera 
• Ivo Wolff 

Sumário 

Impedance Function of a Group of Vertical Piles (Paper N9 1) 
J. P. Wolf, G. A~voriArx (Switzerland) 

Estructura Interna de la Central Nuclear en Embalse 
- Cordoba (Papcr N• 2) 
S. Bruschi, C. A. Prato, R. E. Rufino (Argentina) 

Comparison of the Dynamic Response of the Structures of a Typical DWR
Reactor-Building to the Load Cases Earthquake, Aircraft Impact and Explo
sio'l (Paper N• 3) 
K. H. Schrader, A. Kaiser, N. Krutzik (Germany) 

Urna Apreciação Crítica sobre o Problema da Fadiga (Paper N9 4) 
E. Rosa, L. C. M. Leal (Brasil) 

Design of Steel Embedmentes (Paper N• 5) 
F. L. Moreadith, R. W. Allay (U.S.A.) 

On Seismic Design of Cable Trays and .Their Supports (Paper N• 6) 
B. Hartmann (Germany) 

Impact Testing - A Fast Method for the Qynamjc Analysls of Structures 
(Paper N• 7) 
R. Radharamanan (Brasil) 

Thermal Effectis, Creep and Nonlinear Response of Concrete Reactor Ves
sels (Paper N• 8) 
Z. P. Bazant (U.S.A) 

Selection and Design of Nuclear ContainmeiUs (Paper Nll 9) 
D. K. Croneberger (U.S.A) 

Earthquake Analysis and Design of Turbine Building in Iran Nuclear Power 
Plant Unites 1 and 2 (Paper N• 10) 
D. Kraus (Germany) . 
I A ")Extreme Lo_ad Design of PW Type Reactor Buildings and the Treatment 
of lhe Related Problems (Paper N• 11) 
G. Eicke (Germany) 

Resposta Dinâmica Não-Linear de Estruturas Sujeitas a Solicitações de Cur
ta Durílção (Paper N9 12) 
L. Landau, A. M. Costa, N. F. F. Ebecken (Brasil) 

Seismic ExcitatiOn With Large Overturning Momerits: Projecting Base Mat 
or Lifting-Off (Paper N• 13) 
J. P. Wolf, P. E. Skrikerud (Switzerland) 

EartP,_quake, Buoyancy and Overture (Paper N~~' 14) 
A. K. Kar (G.S.A.) 

Investigações e Controle do Concreto para a Usina Nuclear de Angra dos 
Reis (Paper N• 15) 
W. P. Andrade (Brasil) 

Limits of Seisrrf"ic Analysis in Piping Systems Which are Partially SeisrnicaHy 
Qualified (Paper N• 16) 
F. A. Thomas, N. Bosio (Argentina) 

.\r'ariation and Incremental Approaches in Structural Theory; an Overview 
(Paper N• 17) 
J. Mason (Brasil) 

Analysis of Non-Linear Structures Subjected to Dynamic Loading, Using 
Dynamic Relaxation (Paper N• 18) 
I. Davidson, M. Tamura (Brasil) 

On lhe Role of Mechanics in Reactor Technology (Paper N• 19) 
K. S. Pister (U.S.A.) 

Um Modelo para Análise de Estruturas de Concreto Armado pelo Método 
dos Elementos Finitos (Paper N• 20) 
A. M. Pereira, L. A. M. Carvalho (Brasil) 

Analisis no Lineal de Estructuras de Hormigon Armado (Paper Nll 21) 
G. J. Creus, A. J. Ferrante (Brasil) 

A Note on the Determination of Design Wind Loads in Nuclear Power Plants 
(Paper N• 22) 
J. D. Riera (Brasil) 

Design for Aircraft lmpact (Paper N• 23) 
A. K. Kar (U.S.A.) 

Aspectos do Dimensionamento de Concreto Armado em Estruturas de Usi
nas Nucleares (Technical Note N• I) 
C. H. Holck (Brasil) 

Flexão Axissiméfrica de PlaCas Circulares com EniijeC:edores Excêntricos <io 
seu Plano Médio (Technical Note N• 2) 
H. S. Souza, S. F. Villaça (Brasil) 

Um Modelo para Análise de Pórticos Planos de Concreto Armado Pelo Mé
todo dos Elementos Finitos (Technical Note N• 3) 
N. P, Barbosa, L. A. M. Carvalho (Brasil) 

Cálculo do Fator de Cholesky DirC"tamente a partir da Matriz de Rigidez do 
Elemento Estrutural (Technical Note Nll 4) 
C. L. M. Prates, H. L. Sariano (Brasil) 

Cálculo do Fator de Cholesky Diretamente a Partir da Matriz de Rigídez do 
Elemento Estrutural (Technical Note N9 4) ~ 
C. L. M. Prates, H. L. Sariano (Brasil) 
Soft Shell Hard Core Concept for aircraft Impact Resistant Design (Techni
cal Note N• 5) 
C. Chen. P. J. Rieck (U.S.A.) 

Seisrnic Resistant Design of Heavy Equiprnent (Technical Note Nll 6) 
C. Chen (U.S.A.) 

A Review of Design and Construction of Radioactive Cuttíng Tools (Techni
cal No te N• 7) 
R. Ramaswami (Brasil) 

Utilização do Programa Sedei na Determinação-das Propriedades SeccioOais, 
Constante de Torção e Empenamento em Vigas de Paredes Delgadas (Tech
nical Note N~> 8) 
V. Andersson, D. B. Alves (Brasil) 
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Reinforced Concrete Structural Design for Thermal Effects (Technical Note 
N• 9) 
C. Chen (U.S.A.) 

Summary of Intemational Extreme Load Design Requi~e!Jlepts for Nuclear 
Power Plant Faci!ities (Paper N• 24) -
J. D. Stevenson (U.S.A.) 

Statistical Energy Analysis App!ied to the Study of Propagation of Vibratio
nal Energy in Nuclear Energy Stations (Paper N9 25) 
J. Stama (Brasil) 

Hydrodynamic Interaction Between the Walls and the Floor of a Cyclindrical 
Fluid Container (Paper N• 26) 
M. Ettouney, P. Hsueh, R. Daddazio (U.S.A.) 

Analysis of Massive Estructures Supported by Soil Layers Subjected to a Pro~ 
pagating Elastic Wave With Arbitrary Direction (Paper N• 27) 
M. Ettouney, J. Brennan, J. Brunetti (U.S.A.) 

Exact Solutíon of Punching Shear Stressês J?ue to Moment Loads and Appli~ 
cations (Paper N• 28) 
M. M. Ettouney, J. A. Brennan, J. V. Brunetti (U.S.A.) 

Analysis, Design, and Construction of a Sacrificial Shield Wall (Paper N• 29) 
M. N. Fialkow, S. B. Shah (U.S.A.) 

Analysis of a MarK II Containment Structure for Hydrodyna.mic Loads in 
Supression Pool (Paper N9 30) 
B. Bedrosian (U.S.A.) 

Diseno en Hormigon Pre"tensado de la Estructura de Contencion para la Cen~ 
trai Nuclear en Embalse-Cordoba, Argentina (Paper N• 31) 
A. R. Godoy, C. A. Marinelli, C. E. Grunbsum (Argentina) 

Analisis de Estructuras- d-e-Comportamiento Termovis~oelastico (Paper N9 
32) 
A. L. Halbritter (Brasil) 

Dynamic AnalysiS in Nuclear Structural Engineering (Paper N9 33) 
F. Stangengerg (Germany) 

Inelastic Analysis and Design of Reinforced Concrete Structures Submitted 
to Induced Vibrations of Extreme Events (Paper N• 34) 
R. Danisch, U. Graubner (Germany) 

Wind Induced Vibrations of Reinforced Corici-ete Cooling Tower Shells (Pa
per N• 35) 
H. J. Niemann (Germany) 

Creep Analysis for Prestressed Concrete Reactor Containme.nt Vessels (Paper 
N• 36) 
G. L. England, J. S. Macleod (England) 

On the Thermal Shock Parameter in Nuclear Engineering (Paper N• 37) 
H. W. Bargmann (Ãustria) 

Revisão dos Modelos Tensão-Deformação de Solos Utilizados no Método 
dos Elementos Finitos (faper N• 38) -
M. S. S. Almeida (Brasil) 

Aplicação dos Elementos de Contorno a Problemas de Campo (Paper N• 39) 
A. L. Halbrittcr, J. C. F. Telles, W. J. Mansur-(Brasil) 

Possibilidades dos Modelos Físicos Estruturais Diante de Estruturas de Cen
trais Nucleares (Paper N9 54) 
D. A. O. Martinelli, J. C. Ferreira (Brasil) 

Distribuição daS Pfess.ões Devidas ao Vento em Urp.a T_orre ctC Refrigeração 
Hiperbólica (Paper N• 55) 
J. Btessmann (Brasil) 

On the Determination of S-urÍace Seism-ic -R.eSpo~se Spectra for s.oÍl Soil Sites 
(Paper N• 56) -
J. L. V. Brito, J. D. Riera (Brasil) 

Dynamic Response Spectra With Equãi Prob.ãbÜÚy of Ex-ceedance 
Throughout its Range (Paper N'i' 57) 
J. D. Riera (Brasil) 

Seismic Analysis of a Turbine Buildíng as a Class i Seismic Structure (Paper 
N• 58) 
L. N. Varella, F. Venancio Filho (Brasil) 

Uma Contribuição ao Cálculo Estático e óin'âmicO cie Estruturas de Reata
res de Pesquisa (Paper N• 59) 
O. J. A. Gonçalves Filho, P. A. Gomes, L. Ci. A. Aghina (Brasil) 

The Determination of the Transient Displacements and Forces on Campo-

nents of a Non-Linear System (Paper N• 60) 
W. Elfmann (Gennany) 

S"tress Analysis and Calculation of Elasticity V alues for a Reactor Pressure 
Vessel System, Using Finite Element Programs and the Substructure Technic 
(Paper N• 61) 
W .. Elfmann (Germany) 

Análise Dinâmica para Reatores Nucleares Submetidos a Forças de Impacto 
(Paper N• 62) 
P. G. Gignon (Brasil) 

General Introduction to the Design and Construction of Nuclear Power 
Plants (Paper N• 63) 
G. Schnellenbach (Germany) 

Influence of Type of Construction of Nuclear Power Flant Buildings on 
Structure and Equipment Response for Earthquake and Blast Loading (Pa
per N• 64) 
H. P. Wolfel, W. Iireuer (Germany) 

A Note on Response Spectra for Nuclear Power Plants (Paper N• 65) 
I. M. Idriss, I. Arango (U .S.A.) 

Desenvolvimento de Equipamento para Ensaio Triaxial Dinâmico na 
UFRGS (TechnicafNote N• 13) 
A. Bica, J. D. Riera (Brasil) 

METALURGIA- CONVENIO COPPE/CNEN 

"Características de Juntas Soldadas de interesse em Reatores Nucleares" 

Determinação do Comportamento Mecânico de Juntas Soldadas de inte
-resse em Reatares Nucleares. Neste trabalho são empregados aços de fabri
cação nacional classificados em três grandes grupos: Aços Estruturais, Aços 
baixa liga e Aços Inoxidáveis. Verifica-se no momento a adequabilidade dos 
diversos processos de soldagem na obtenção de Juntas Soldadas destes mate
riais. 

Pesquisador Responsável: Antônio Sêrgio Souza e Silva 
Colaboradores: Alexandre Meirelles Pope, Ari Saues Guimarães, Edson 

J. Hazan, Carlos José B. de MeJio Joia, Maurício Waincraich Scal, Celso 
Lima de Araújo. 

"Comportamento Mecânico dos Aços para Reatores" 

Estudo do comportamento mecânico dos aços utilizados em reatores nu
cleares, dentre os quais os Aços Inoxidáveis e Aços de alta resistência de 
Íabrícação naciOnal. 

Ensaios em peças protótipo a fim de estudar as influências geométricas 
nestas características. 9 des~nvolvim~nto de equipamentos de apoio para en
Saios mecânicos teiã, nessa fase, -relevante destaque baseado no levantamento 
de viabilidade em curso este ano. 

Pesquisador Responsável: Sérgio Neves Monteiro 
Colaboradores: Luis Henrique de Almeida, Paulo Emflio V. de Miranda, 

David Juvenla Pacheco, Tito Luiz da Silveira, Josê Alf. Barros da Silva Pais 
Filho, J acira Lúcia Leite de Andrade, Milton Pereira, Mãrio Angelo G. 

Programa Corljunto CNEN/IME 

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 

Desde 197ó-vem se reali~ando um programa conjunto entre a CNEN e o 
IME no se:ntido de desenvolver métodos de análise tipo PWR. Dentro deste 
programa dois tiPos de trãbalho têm sido executados: (l) Teses de Mestrado 
de alunos do IME executadas na CNEN, sob supervisão direta de Engenhei~ 
ros do Departamento de Reatares, em tarefas de aplicação imediata no licen
Ciamento da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. (2) Teses de Mestra
do de alunos do IME, executadas naquele Instituto, sob orientação de Profes
sores da Seção de Engenharia Nuclear (87), em trabalhos de pesquisa de inte
resse para a CNEN. Em ambos os casos a CNEN tem posto à disposição dos 
pesquisadores toda a documentação disponível necessária para os trabalhos, 
bem como custeado os gastos de serviço de computação eletrônica. 

No primeiro_ tipo de trabalho, dentro da CNEN, foram concluídas duas 
teses de mestrado e uma encontra~se em fase de c_onclusão. 

No segundo tipo, foram desenvolvidos, em quatro Teses de Mestrado, 
modelos para a simulação do núcleo do reator, do gerador de vapor, das 
bombas e do pressurizado r, em condições estáticas e dinâmicas. A tm!lmente, 
desenvolve-se um trabalho que procura juntar os quatro trabalhos ::i,l:criores 
num programa integrado de simulação de Centrais PWR. 

Teses desenvolvidas e em andamento: 

1.1--Anáiise termo-hidrâuiica do ndcieo de Angra I- Luis Fernando 
Prestes ( 1977) 
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1.2- Anáfise- de acidentes por inserção de reatividade em Reatares 
PWR - Clãudio T. M. Camargo (1978) 

1.3- Levantamento das curvas de controle de Angra I - Eustério B. 
Furieri (em andamento) 

2.1- Código para simulação do Ger:idor de Vapor de Riatores Nuclea
res PWR - Armando Costa Pinto ( 1978) 

2.2- Código para simulação do Núcleo de Reatares e água pressuriza
da- Maria Amélia B. Serrano (1978) 

2.3 --Código para simulação do pressurizador e bombas de centrais 
PWR - Enio A. Vanni (1978) 

2.4- Código para sirriulação de transientes em um gerador de vapor de 
central PWR- lbere M. Silva (1979) · 

2.5- Código integrado para simulação de central PWR - (em anda
mento). 

SISTEMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA 

Análise de Acidente 

CNEN/COPPE 

Teses conclufdas: 

I) José Roberto Costa- Eng" Eletricista- (NUCLEAR- COPPE-
UFRJ-1976) - .... . . 

Tese: "Comportamento termo-hidráulico do can"al quente de um Reator 
PWR sob condições de um Acidente de Perda de Refrigerante (LOCA)" -
Agosto de 1978. 

2) Henrique Austregésilo Filho- Eng'~' Eletrônico- {Nuclear- COP
PE- UFRJ-1977). 

Tese: .. Análise da Reinundação do Núcleo de um Reator PWR sob os 
Efeitos de um Acidente Postulado de Perda de Refrigerante"- Dezembro de 
1978. 

Teses em fase de conclusão 

3) Elaine Ruas Rodrigues Rochedo - Eng• Química - (Nuclear .._ 
COPPE- UFRJ 1977). . 

Tese: Análise da Pressão e Temperatura na Contenção de um Reator 
PWR sujeito a u-m- Acidente de Perda de Refrigerante LOCA. -Tese a ser 
submetida na COPPE no 2• semestre de 1979. -

4) Regina Coeli da Silva Bittencourt- Eng' Mecânica- (Nuclear
COPPE- UFRJ-1977). 

Tese: ucomponentes da Barra Quente de um Reator PWR, durante as 
Fases de Reenchimento e Reinundação de um Acidente LOCA"- Tese a ser 
submetida no COPPE no 2• semestre de 1979. 

Teses em Desenvolvimento (IniCiados em 1979) 

5) Antonio Cesar F. Guimarâes- Físico- Nuclear: COPPE- UFRJ-
1978. 

Tese: "Modelo para Avaliatão de Doses Radioativas no Meio Ambiente 
em caso de Acidente numa Central Nuclear. 

6) Elizabeth Scharfmann - Eng' Mecânica - Nuclear: COPPE -
LIFRJ-1978. 

Tese: 11Modelo para Simular o Sistema de Refrigeração de Emergência de 
um Reator do Tipo PWR. 

7) Miranildo Cabral da Silva - Físico- Nuclear: COPPE - UFRJ-
1978. 

Tese: "Análise sobre a Integridade do Núcleo de um Reator PWR sob os 
efeitos de um Acidente LOCA através de Pequenas Rupturas do Circuito Pri
mário''. 

ANÂLISE DE TENSOES 

ConvêNio CNENwUniversidade Federal de Santa Catarina 

Introdução 

O Grupo de Anãlise de Tensões (GRAN'rE) foi constituído em 1977 
para atender às necessidades da Comissão Nacional de Energia Nuclear
CNEN - no que se refere à análise de tensões ocorrentes nos componentes 
do circuito primâiio das usinas nucleares Angra II e III. 

O GRANTE está desenvolvendo um conjunto de atividades que tem por 
objetivo a absorção da tecnologia existente no que se refere ao dimensiona
mento e análise estrutural do sistema gerador de vapor de centrais nucleares. 
Estas atividades envolvem o estudo piofundo das normas existentes (ASME, 
DIN, AD entre outras), desenvolvimento -d·e prOgramas para análise de ten
sões dos componentes e do comportamento quanto à resistência dos mate
riais. 

Com a disponibilidade dos programas existentes e os em desenvolvimen
to, que estarão operacionais a cuito prazo, o ORANTE terâ condições de 
realizar: 

- Análise estática de estrutiü·as. Configuração de tensões e deslocamen-
tos. 

- Aná!ise dinâmica de estruturas. Modos de vibração e freqUências na-
turais. -

- Análise térmica de estruturas. Campo de temperaturas. 
-Análise de falha de etementos estruturais. Ruptura estática e por fadi-

ga. 
-Análise de confiabilidade em sistemas estruturais. Solicitações estáti

cas e dinânucas. 
Com o estudo e análise crítica do ASME Boiler and Pressure V esse! C ode 

realizados durante dois anos pelos seus componentes, o GRANTE possui 
condições de prestar assessoramento em qualquer aspecto no que se refere ao 
código ASME. 

O desenvolvimento desses trabalhos tem por finalidade primeira a análi
se estrutural dos componentes de usinas nucleares, porém dado o seu largo 
campo de aplicação possibilita o GRANTE analisar, entre.outros, sistemas 
estruturais navais, aeroespaciais, -de iridústría: mecâfiica pesada e de engenha
ria civil. 

O GRANTE recebe apoio fi-nanceil-o da CNEN através de convênio fir
mado entre esta e a Fundação do Ensino da Engenharia em Santa Catarina. 

A seguir são apresentados os resumos dos trabalhos que estão em desen
volvimento dentro do grupo, bem como teses de mestrado orientadas por 
componentes do GRANTE. 

I. PROASE - Estático 

Programa Analisador de Sistemas Estruturais 

Este programa é ferrarríenta ~e grande utilidade não só no projeto e 
análise de estrutura em geral, desde um simples edifíciO a uma máquina com
plexa, como também em pesquisas tais como dissipação de energia, tensões 
de contatos etc. 

2. Ctiracterfstfcas dfnâlnict:is de eStTuturas espaciais 

Este programa será de grande utilidade na determinação das característi
cas dinâmicas_de estruturas, na utilidade como piograma base de ariálise de 
vibrações forçadas, no estudo da flambagem de estruturas complexas e análi
se sob carregamentos sísmicos. 

Devido a sua generalidade ele será_ uma ferramenta no estudo e pesquisa 
de sistemas vibratórios. · 

3. Caracterfsticas dinâmicas de Cascas Ortotrópicas áe Revolução 

Este programa será utilizado na análise vibratória de componentes 
de circuitos primáriOs de usinas nucleares. Ele constitui parte fundamental de 
um programa para análise de vibrações forçadas devidas a cargas dinâmicas 
de estruturas modeláveis por uma sucessão de cascas de revolução. 

4. SEDEL 

Determinação do Centro de Cisalhamento, constante torcional e de empe~ 
nalizento ein secÇõis de parede delgada 

O programa, sendo geral, possibilita a obtenção dessas constantes para 
qualquer tipo de secção transversal de paredes delgadas, fechada ou aberta, e é 
de grande valia em análise de estruturas aeroespaciais, navais e qualquer outro 
tipo de estrutura de paredes finas. 

5. Cascas Ortotrópicas de Revolução - Efeitos Térmic-os 

O trabalho tem por objetivo a determinação de deslocamentos e tensões 
em cascas de revolução submetidas a uma dada distribuição de cargas e tem
peraturas. 

6. Otimização Estrutural através de Técnicas de Teoria de Controles e 
Análise de Elementos Finitos 

Esse método se destina a resolver uma classe de problemas de otimização 
em que os elementos estruturais são constituídos por um número de elemen
tos físicos que tem contornos e tipos de variação de espessura pré
especificados pelo projetista. 

7. ELVICE- Elemento de Viga Curva Espessa 

EL VICE é um programa em desenvolvimento, destinado a testar um 
modelo de elemento finito curvo espesso, desenvolvido com base no princípio 
de energia potencial mínima. 

O elemento finito curvo espesso presta-se à análise de tensões em vigas 
planas sob quaisquer situações de carregamento. 

Tais vigas são muito freqUentes em estruturas çle tanques, torres de [ra
cionamento. vasos sob pressão, tubulações e inúmeros outros casos. 
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8. CATEF- Campo de Temperatura por Elementos Finitos 

CA TEF é um programa destinado à determinação do campo da distri
buição de temperaturas em um sólido sob condições assimétricas ou planas. 
O campo de temperatura é determinado através de valores em conjuntos de 
pontos localizados no interior e na superficie do corpo. 

O programa permite a análise térmica ·em regime permanente e em regi
me transiente. As análises em regime permanenu,-sãó realizadas com o coefi
ciente de condutibilidade térmica variâvel com a temperatura. 

Um dos interesses principais para a sUa-utilização é-a obtenção da distri
buição de temperatura em sólidos necessária para a análise de tensões térmi
cas. 

9. ASAS - Análise de Sólidos Axissimét~icos 

ASAS é uni prOgrama destinado à análise de tensões em sólidos axissi
métricos submetidos a uma distribuição axissimétrica de forças efou de tem
peraturas. São determínados os deslocamentos nodais e as tensões médias no
dais e centroidais. 

Este programa estâ sendo utilizado na análise elástica estática de corpos 
de revolução submetidos a carregamentos de força ejou térmicos. Uma utili
zação típica é da análise de concentração de tensões em sólidos em condições 
axissimétricas efOu-locais ejou globais. 

10. Sistemti Mf!dular de Elementos Finitos 

o desenvolvimento do presente sistema de programa se fez necessário 
devido ao crescente interesse da comunidade científica pelo método de ele~ 
mentes finitos. O projeto -em desenvolvimento tem por objetivo formar um 
sistema de programas baseado na análise de elementos finitos. 

A aplicação imediata do sistema se destina à análise tridimensional de 
tensões em elementos estruturais elásticos. Está prevista a implementação de 
elementos para permitir a análise de estruturas constituídas de vigas, placas, 
cascas, além do caso tridimensional. 

11. Comparação entre métodos para a determinação numérica do fator de 
intensidade de tensões. 

o trabalho visa uma comparação entre os diversos métodos existentes 
para o cálculo do fator de intensidade de tensões, usando elementos finitos 
convencionais, de forma a forneCer uma indicação de como determinar o fa
tor de intensidade de tensões para uma geometria qualquer. 

O fato r de intensidade de tensões é de fundamental importância na análi
se da capacidade de carga de componentes com trincas, sejam estas provoca
das por f3diga do material ou por impei'feíções do processo de fabricação. 

12. Influimcia de descontin,uidades geométricas na fraiura dúctil 

Esta pesquisa visa fornecer um método adCquado no tratamento do pro
jeto de elementos metálicos que pos.Sua:rri efeitos de concentração de tensões 
devido a descontinuidade geométrica. 

O interesse principal do trabalho é foinecer ineios de estudar a cap3.cida
de de carga de elementos estruturais con:stituídos de materiais dúcteis, bem 
como o efeito do escoamento localizado sobre a concentração de defor-
mações no fundo da descontinuidade. --

13. Análise de tenSões no vaso de contenção de Angra II e III 

Nas Usinas Termonucleares de Angra II e III o Reator e os demais com
ponentes do circuito priffiário encontram-se em um edifício próprio construí
do de modo a que esse sisteina nuclear de Seração de vapor fique completa
mente isolado do mei~ ambiente. Além de uma capa externa de concreto com 
paredes de 60 cm de espessura foi prevista uma capa Interna de segurança 
constituída por uma esfera de aço Com 56 m de diâmetro. 

Essa esfera de segurança, denominada vaso de contenção com seus dife
rentes tipos de bocais, deve ser dimensionada para suportar,_ sc:_m falha, a 
pressão que se originaria no caso, pouco proVável, de ruptura de um dos com~ 
ponentes que contém o fluido de refrigeração do reatar. 

No trabalho ora em desenvolvimento é feita a análise das tensões ocor~ 
rentes nos pontos críticos do vaso de contenção pl-evendo-se a ocorrência de 
um acidente desse tipo. O métodO aplicado· é o dos-elementos finitos que é 
uma técnica de análise numérica para obtenção de soluções aproximadas em 
problemas complexos de Engenharia. A aplicação desse método exige a utili
zação de computadores digitais de grande porte. Par~_ a solução dos modelos 
concebidos para o vaso de contenção está sendo empregado o Programa Ana
lisador de Sistemas Estruturais- PROASE- desenvolvido no Centro tec
nológico. 

Participantes 
I. Domingos Boechat Alves- Ph.D 
2. Volnei Anderson- M.Sc. 
3. Raul Guenther - Engenheiro 

4. Clóvis Sperb de Barcellos- Ph.D 
5. Antônio Bento Filho - Engenheiro 
6. José Luiz Fontoura Rodrigues- Engenheiro 
7. Edson da Rosa- M.Sc; 
8. Wilson José Mafra- Engenheiro 
9. fngegorg Kühn- Engenheira 

10. Nelson Back- Ph.D 
I I. Longuinho da Costa Machado Leal- M.Sc. 
12. Aberlardo Alves de Queiroz- M.Sc. 

PROTEÇÃO RADIOLOGICA- MEiO AMBIENTE 
I. Cotivênio com a PUC 
Estuda~se a medida dos níveis atuais da concentração de Ra~226 em ma

nanciais e reservatórios de águas naturais existentes na região dC POços de 
Caldas. O levantamento realizado permitirá a comparação com os níveis fu
turos de Ra-226 durante e após as operações de minefação e tratamento de 
Urânio na- Região. -

-Responsável: Prof. Anselmo Salles Paschoa 
-Pessoal envolvido: Dr. Gilson Brand Baptista 

Dr. Thomas Lynch Cullen 
Ms. Eduardo Chavez Montenegro 

_ _MS. Antonio Carlos Miranda 
Ms. Geraldo Sigaud 

Teses desenvolvidas: 
.. Levantamento das concentrações de Ra-226 em águas de Bacia Hidra~ 

gráfica de Poços de Caldas"- Antonio Carlos Miranda. 
"Estimativa de Dose de Radiação dci:vido à concentração Natural deRa-

226 em ãguas de Poços de Caldas" - Geraldo Sigaud. 
-Convênio com o Instituto de BiofisicajUFRJ 
CóriCluindo-se a avaliação e planejamento global do sistema de monito

ração da Central Nuclear Alvaro Alberto, planeja-se 1nvestigar a influência 
dos organismos bentônicos na remobilização dC radionuclídeos fortemente 
adsorvíveís em sedimentos marinhos (Co-58, Co-60,-Fe-59, Ce-144). 

Estes nuclídeos, uma vez retidos em sedimento, só poderão eventualmen
te retornar as cadeias alimentares, se foram solubilizados pelos orga~ismos de 
fundo. 

Desenvolve-se, por outro lado, técnicas para adaptação do dosímetro 
portátil de radônio, desenvolvido rio Instituto de Biofisica para as condições 
da mina de urânio, em Poços de Caldas. . 

Estuda-se, paralelamente, o trânsito de Ra~226 lixiviado da mina de urâ
nio e das- lamas residuais do tratamento químico, através do solo. 

Pesquisa-se também sobre concentradores biológicos (indicadores) de 
Ra-226 e Po-210 qi.ie fiOssa-m ser aproveitados no pro.Srama de monitoração 
ambiental a ser implantado na região. 

Responsável: Dr. Eduardo Penna Franca 
Pessoal envolvido: Dr. Eduardo Penna Franca 

Ms. Nazya Lobão 
Ms._ Miriam Brugnara 
Fis.- Eliana Correia da Silva Amaral 
Fis. M. Guadalupe Lança Madeira Stoffel 
Tec. Waldomiro Siqueira Manoel 

3. Estudo de Uf!Z programa integrado de monitoração para instalações nuc/ea-
res. 

3.1 - Objetivos: 
Estudo de um programa Nacional de Radioproteção Integrado tanto 

para a autoridade governamental (CNEN), os operadores- (FURNAS, 
NUCLEBRÃS), como Centros de Pesquisas (Universidades), e a sua ade
quação às Características nacionais. 

3.2- Etapas 
a) Sugestão de fases para a elaboração de uma norma de monitoração 

para instalações nucleares com enfoque especial para Centrais; 
b) Elaboração de um programa de monitoração para ser executado pela 

CNEN e Centros de Pesquisas e outro pelo Operador da Central Nuclear Al
mirante Alvaro Alberto - CNAAA; 

c) Avaliação da competência nacional (pessoal e instrumental) para a 
execução do programa. 

d) Determinação das principais neCessidades de implementação especial~ 
mente para o Instituto de Radioproteção e Dosimetria-IRD. 

3.3 Participantes 
a) CNEN 

Ms. Ruth Klawa (coordenadora) 
Fis. N ádia Martins 
Quím. Lúcia Helena Silva 
Meteorologista Jgor Leão 
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b) Instituto de Radioproteção e DoSimetrEt. 
Dr. Armi Nóbrega (Coordenador geral) 
Dra. Dagmar Reis (Diretora) 
Dr. Peter Nett (Coordenador) 
Ms. Anamelia Mendonça 
Ms. José Luiz Leão 

c) Instituto de Biofísica 
Dr. Eduardo Penna Franca 
Dr. Wolfgang Pfeiffer 

Pontifícia Unb•ersidade Católica 
Prof. Norbert Mickeley 

Instituto da República Federal da Alemanha 
Prof. Manfred Winter 
Prof. Rudl 
Prof. Bunzl 
Prof. Winkelmann 
Prof. Winkler 

3.4 Implementação 
Após a elaboração do programa detalhado, e avaliação da capacidade 

existente no país, outrOs órgãos e pesquisadores serão convidados a partici
par. 

cia. 

ANEXO 3.2 

SUMÁRIOT!PICO DE UM RELAtóRIO PRELIMINAR 
DE ANÁLISE DE SEGURANÇA 

PARA USINAS NUCLEOELf:TRICAS 

CAPITULO I - Introdução e Descrição Geral da Instalação 
l.l Introdução 
1.2 Descrição Gerãl da Instalação 
1.3 Tabelas de Comparação 
1.3.1 ComparaÇÕes~ co-m- Projetes de Instalações Semelhantes 
1.3.2 Comparação eritre a Informação Preliminar e Final (RFAS) 
1.4 Identificação de Agentes e Fornecedores 
l.5 Necessidade de Posteriores Informações Técnicas 
1.6 Referências que~ Devem Ser Adicionadas 
CAPITULO 2- Características do Local 
2.1 Demografia e--Geografi:i 
2.!.1 Localização 
2.1.2 Descrição do Local 
2.1.3 População e Distribuição de População 
2.1.4 Usos das Ãguas e Terras Adjacentes 
2.2Instalações Militares e Industriais e Meios de Trãnsporte Próxiinos 
2.2.1 Localizações e Rotas 
2.2.2 DescriÇões 
2.2.3 Avaliações 
2.3 Meteorologia 
2.3.1 Climatologia Regional 
2.3.2 Meteorologia Local 
2.3.2 Programas de Medições Meteorológicas no Local 
2.3.4 Estimativas de Difusão a Curto Prazo (Acidente) 
2.3_.5 Estimativas de Difusão a Longo Prazo (Rotina) 
2.4 Engenharia Hidrológica 
2.4. I Descrição Hidrológica 
2.4.2 Inundações 
2.4.3 Inundação Máxima Provável (!MP) em Rios e Riachos 
2.4.4 Falhas Potenciais ·em Barragens (SismiCarhenTeinduzidas) 
2.4.5 Inundação Máxima Provâvel por Vagas Marinhas ou Lacustres 
2.4.6 Inundação Máxima Provâvel por Maremoto 
2.4.7 Efeitos de Precipitação Local Intensa 
2.4.8 Canais e Reservatórios de Água de Resfriamento 
2.4.9 Desvios-de Leitos 
2.4.10 Exigências-~de Proteção Contra Inundações 
2.4.1 I Considerâções_ so_bre Baixo Nível de Âgua 
2.4.12 Aceitação dos Efluentes pelo Meio 
2.4.13 Ãguas Subterrâneas 
2.4.14 Especificações Técnicas e Requisitos de Operações de Emergên-

2.5 Geologia e Sismologia 
2.5.1 Informações Geológicas e Sísmicas Básicas 
2.5.2 Movimento Vibratório do Solo 
2.5.3 Falhas de Superfície 
2.5.4 Estabili_dade de Materiais Subsuperficiais-
2.5.5 Estabilidade das Encostas 

CAPITULO 3- Projeto de Estruturas, CompÜilentes, Equipamentos e 
Sistemas __ _ 

3.1 Conformidade com os CritériOS gerais de Projeto 
3.2 Classificação_ de Estruturas, Componentes e Sistemas 
3.2 .I Classificação Sísmica 
3.2.2 Classificação de Sistemas por Grupo de Qualidade 
3.3 Cargas de Ventos e Tornados 
3.3.1 Cargas de Ventos 
3.3.2 Cargas de Tornados 
3.4 Nível de Água (Inundaçãó) de Projeto 
3.4.1 Níveis de Inundações 
3.4.2 Fenômenos Considerados nos Cálculos da Carga de Projeto 
3.4.3 Aplicação da Força de Inundação 
3.4.4 Proteção Contra Inundação 
3.5 Proteção Contra Misseis 
3-.5.1 Barreiras e Cargas de Mísseis 
3.5.2 Seleção de Mísseis 
3.5.3 Mísseis Selecionados 
3.5.4 Procedimento para Projeto de Barreiras 
3.5.5 Características das Barreiras Contra Mísseis 
3.6 Proteção Contra os Efeitos DinâmiCos Associados com a Ruptura 

Postulada de Tubulação 

jeto 
3.6.1 Sistemas em que Ocorrem as Rupturas de Tubulação. Base de Pro-

3.6.2 Critério para Ruptura de Tubulação. Base de Projeto 
3.6.3 Combinações de Carga de Projeto 
3.6.4 Análises Dinâmicas 
3.6.5 Medidas de Proteção 
3~7 Projeto Sísmico 
3.7.f Dados Sísmicos dC Entrada 
3.7.2 Análise Sísmica de Sistemas 
3.7.3 Análise Sísmica de Subsistemas 
3-.7.4 Programa de Instrumentação Sísmica 
3:7.5 CànÜ"oli do Projeto Slsmico 
3.8 Projetas de Estruturas da Categoria I 
3.8.1 Contenção de Concreto 
3.8.2 -Sistema de Contellção de Aço (Componentes Tipo A SME, Classe 

MC) 

3.83 Estruturas Internas de Concreto e de Aço das Contenções de Con-
creto ou Aço 

3.8.4 Outras Estruturas de CRtegoria I 
3.8.5 Fundações e Suportes de Concreto 
3.9 Componentes e Sistemas Mecânicos 
3.9 .1 Análise e Ensaio dos Sistemas Dinâmicos 
3.9:2 Componentes das Classes 2 e 3 do Código ASME 
3.9.3 Componentes não Cobertos pelo Código ASME 
3.10 Projeto Sísmico de EqUipamento Eiétrico e Instrumentação da Ca

tegoria I 
3.10.1 Critérios de Projeto SísmicO 
3.10.2 Procedimentos de Ensaios, Medidas de Restrição e Análises 

Sísm-iCas-
1.11 Projeto Ambi~ntal de Equipamento Elétrico e Mecânico 
3.0.1 Identificação de Equipamento 
3.11.2 Análises e Ensaios de Qualificação 
3.11.3 Resultados dos Ensaios de Qualificação (RF AS) 
3.11.4 Perda de Ventilação 
CAPITULO 4 - Reator 
4. I Descrição Sumária 
4.2 Projeto Mecânico 
4.2.1 Combustível 
4.2.2 Internos do Vaso do Reator 
4.2.3 Sistemas de Controle de Reatividade 
4.3 Projeto Nuclear 
4.3.1 Bases de Projeto 
4.3.2 Descrição 
4.3.3 Métodos Analíticos 
4.3.4 Modificações 
4.4 Projeto Térmico e Hidráulico 
4.4.1 BaSes de Projeto -
4.4.2 Descrição 
4.4.1 Avaliação 
4.4.4 Verificação e -Ensaío 
4.4.5 Requisitos de Instrumentação 
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CAPITULO 5 -Sistema de Resfriamento do Reatar e Sist"êmas Asso-
ciados 

5_1 DescriçãO Sucinta 
5.1.1 Diagrama ESquemático de Fluxo 
5.1.2 Diagrama de Tubulação e Instrumentação 
5.1.3 Desenho em Elevação 
5.2 Integridade do Invólucro de Pressão do Refrigerante do Reatar 
5.2.1 Projeto de Componentes do Invólucro de Pressão do Refrigerante 

do Reatar 
5.2.2 Proteção Contra Sobrepressurização 
5.2.3 Considerações Gerais de Mateiials 
5.2.4 Resistência à Fratura 
5.2.5 Aço Inoxidável Austenítico 
5.2.6 Volantes da Bomba 
5.2.7 Sistemas de Deterição de Vazamento do Invólucro de Pressão do 

Refrigerante do Reatar 
5.2.8 Programa de I nspeção em Serviço 
5.3 Projeto dO SisTema Termoídráulico 
5.3.1 DadQS e Métodos Analíticos 
5.3.2 Restr1_~ões Operacionais Relativas ã Bombas 
5.3.3 Mapa L,,eracional Temperatura-Potência 
5.3.4 Seguimenh. de Carga -
5.3.5 EfeitoS T-ran::. ~t.órios 
5.3.6 Tabela Sucinta ie CaracterístiCas Téfmicas e Hidráulicas 
5.4 Vaso do Reatar e r. çessóriOs 
5.4.1 Proteção dos Parafusos de Fechamento 
5.4.2 Processos Especiais para FabricaÇão e Inspeção-
5.4.3 CaracterístiCas para Melhoria da Confiabilidade 
5.4.4 lnspeção de Garantia de Qualidade ~ 
5.4.5 Materiais e Inspeções 
5.4.6 Dados de Projeto do Vaso do Reatar 
5.5 Projeto de Coi:nPOiiCntes e Subsistemas 
5.5.1 Bombas do Refrigerante do Reator 
5.5.2 Geradores de Vapor (PWR) 
5.5.3 Tubulações do Refrigerante do Reatar 
5.5.4 Restrições de Vazão na Linha Principal de VapOr 
5.5.5 Sistema de Isolamento da Linha Principal de Vapor 
5.5.6 Sistema de Remoção do Calor- R.ésidual 
5.5.7 Sistema de Limpeza do Refrigerarite do- Reatar 
5.5.8 Tubulações das Linhas PrincipaiS de Vapor e de Água de Alime-

taçàb 
5.5.9 Pressurizador 
5.5.10 Tanque de Alívio do PressurizadOf 
5.5.11 Válvulas 
5.5.12 Válvulas de Segurança e Alívio 
5.5.13 Suportes de Componentes 
5.6 Requisitos de Instrumentação 
Capítulo 6 - Dispositivos TécniCos de Segurança 
6.1 Generalidades 
6.2 Sistemas de Contenção 
6.2.1 Projeto Funcional da Contenção 
6.2.2 Sistema de Remoção do CàTor da ConÚmção 
6.2.3 Sistemas de Limpeza e Purificaçãd do Ar da Contenção 
6.2.4 Sistemas de Isolamento da Contençãõ 
6.2.5 Controle de Gases Combustíveis na Contenção 
6.3 Sistema de Resfriamento de Emergência do Núcleo 
6.3.1 Bases de Projeto ~ ~ 

6.3.2 Projeto do Sistema 
6.3.3 Avaliação de Desempenho 
6.3.4 Ensaios e Inspeções 
6.3.5 Requisitos de Instrumentação 
6.4 Sistemas de Habitabilidade 
6.4.1 Projeto Funcional de Sistemas de Habiiabilidade 
6.x Outros Dispositivos Técnicos de Segurança 
6.x.l Bases de Projeto 
6.x.2 Projeto do Sistema 
6.x.3 Avaliação do Projeto 
6.x.4 Inspeções e Ensaios 
6.x.5 RequisitOS de Instrumentação 
Capitulo 7 - Instrumentação e Controle 
7.1 Introdução 
7.1.1 Identificação de Sistemas Relaciona.dos com Segurança_ 
7. I .2 Identificação de Critérios de Segurança ·· 
7.2 Sistema de Desligamento do Reatar 

7.2.1 Descrição 
7,2.2 Análise 
7.3 Sis~emas dos Dispositivos TécnicoS de Segurança 
7.3.1 Descrição 
7.3.2 Análise 
7.4 Sistemas NeceSs3.rios para Desligamento Seguro 
7.4.1 Descrição 
7.4.2 Análise 
75 Most~adores da Instrumentação Relacionada com a Segurança 
7.5.1 DesCriçãO · 
7.5 .2 Análise 
7.6 Todos os Outros Sistemas Necessários para Segurança 
7 .6.1 Descrição 
7.6.2 Análise 

7.7 Sistemas de Controle Não Necessário à Segurança 

7.7.1 Descrição 
7.7.2 Análise 

Capítulo 8- Energia Elétrica 

8.1 Introdução 
8.2 Sistema Externo de Energia 

8.2.1 Descrição 
8.2.2 Análise 

8.3 Sistemas Locais de Energia 

8.3.1 Sistemas de Energia CA 
8.3 .2 Sistemas de Energia CC 

Capítulo 9 - Sistemas Auxiliares 
9.1 Armazenamento e Manuseio de Combustível 

9.1.1 Armazenamento de Combustível Novo 
9.1.2 Armazenamento do Combustível Usado 
9.1.3 Sistema de Limpeza e de Resfriamento da Piscina de Com~ 
bustível Usado 
9.1.4 Sistema de Manuseio de Combustível 

9.2 SistemaS de Água 

9 .2.1 Sistema de Água áC ServiÇo da Central 
9.2.2 Sísteina de -ReSfdarhento daS Ünidades Auxiliares do Reatar 
9.2.3 Sistema de Reabastecimento de Água Desmineralizada 
9.2.4 Sistema de Água Potável e Sanitária 
9.2.5 Fonte Fria Final 
9.2.6 Instalações de Armazenamento de Condensados 

9.3 Sistemas Auxiliares de Processo 

9..3.1 Sistema de Ar Comprimido 
9..3.2 Sistema de Amostragem de Processo 
9.3.3 Sistema- de Drenagem -de Pico-e Equipamento 
9.3.4 Sistemas Químicos, de Controle de Volume e de Veneno 
Líquido 
9.3.5 Sistema de Detenção .de Combustível Danificado 

9.4 Sistema de Ventilação, Resfriamento, Aquecimento e Ar Condicio
nado 

9.4.1 Sala de Controle 
9.4.2 Edifício Auxiliar 
9.4.3 Área de Resíduos Radíoativos 
9.4.4 Editlcio da Turbina 

9.5 Outros Sistemas Auxiliares 

9.5.1 Sistema de Proteção Contra Incêndio 

Capítulo !O-- S:stema de Vapor e Conversão de Energia 

I 0.1 Descrição Sumária 

I 02 Turbo-Gerador 

10.2.1 Base de Projeto 
I 0.2.2 Descrição 
10.2.3 Mísseis da Turbina 
10.2.4 Avaliação 

10.3 Sistema Principal de Suprimento de Vapor 

10.3.1 Bases de Projeto 
10.3.2 Descrição 
10.3.3 Avaliação 
10.3.4 Requisitos de Inspeções e Ensaios 
10.3.5 Química da Água 
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10.4 Outras Características do Sistema de Vapor e Conversão de Energia 

10.4.1 Condensadores Principais 
10.4.2 Sisterila de Vácuo dos Condensadores Principais 
10.4.3 Sistema de Selagem da Turbina 
10.4.4 Sistema de Desvio de Vapor da Turbina 
10.4.5 Sistema de Âgua de Circulação 
10.4.6 Sistema de Purificação do_ Condensado 
10.4.7 Sistemas do Condensado e de Água de Alimentà.ção 
10.4.8 Sistemas de Sangria do Gerador de Vapor 

Capítulo I I - Gestão de Resfduos Radioativos 

11.1 Termos de Fontes 

11.2 Sistemas de Resfduos Líquidos 

11.2.1 Objetivos de Projeto 
11.2.2 Descrições dos Sistemas 
11.2.3 Projeto do Sistema 
11.2.4 Procedimentos de Operação 
11.2.5 Ensaios de Desempenho 
11.2.6 Liberações Estimadas 
11.2.7 Pontos de Liberação 
11.2.8 Fatores de Diluição 
11.2.9 Doses Estimadas 

11.3 Sistemas de Resíduos Gasosos 

11.3.1 Objetivos do Projeto 
11.3.2 Descrições_ dos Sistemas 
11.3.3 Projeto do Sistema 
11.3.4 Procedimentos de Operação 
11.3.5 Ensaios de Desempenho 
11.3..6 Liberações Estimadas 
11.3.7 Pontos de Liberação_ 
11.3.8 Fatores de Diluição 
11.3.9 Doses Estimadas 

11.4 Sistema de Monitoração Radiológica de Processo e de Efluentes 

11.4.1 Objetivos de Projeto 
11.4.2 Monitoração Contínua 
11.4.3 Amostragem 
11.4.4 Inspeção em Serviço. Calibração e Manutenção 

11.5 Sistema de Resíduos Sólidos 

11.5.1 Objetivos de Projeto 
11.5.2 Entradas do Sistema 
1 1.5.3 Descrição do Equipamento 
11.5 .4 Volumes Esperados 
11.5.5 Embalagem 
11.5.6 Instalações para Armazenamento 
11.5.7 Embarque 

11.6 Programa de Monitoração Radiológica Fora do Local 

11.6.1 Radiação de Estado Normal 
11.6.2 Caminhos CrítiCos 
11.6.3 Meios. Locais e FreqUência dC Amostragens 
11.6.4 Sensibilidade Analftica _ 
11.6.5 Apresentação e Anâlise de Dados 
11.6.6 Sensibilidade Estatística do Programa 

Capítulo 12 -Proteção Contra as Radiações 
12.1 Blindagens 

12.1.1 Objetivos de Projeto 
12.1.2 Descrição do Projeto 
12.1.3 Termos de Fontes 
12.1.4 Monitoração de Ãrea 
12.1.5 Procedimentos de Operação 
12.1.6 Estimativas de Irradiação 

12.2 Ventilação 

12.2.1 Objetivos de Projeto 
12.2.2 Descrição do Projeto 
12.2.3 Termos de Fontes 
12.2.4 Monitoração de Radioatividade do Ar 
12.2.5 Procedimentos de Operação 
12.2.6 Estimativas de Doses Inaladas 

12.3 Programa de Proteção Radiológica 

12.3.1 Objetivos do Programa 
12.3.2 Instalações e Equipamentos 
12.3.3 Dosimetria de Pessoal 

12.4 Segurança de Materiais Radioativos (RFAS) 

12.4.1 Programas de Segurança de Materiais 
~ 12.4.2 Instalações e Equipamento 

12.4.3 Pessoal e Procedimentos 
12.4.4 Materiais Necessários 

Capítulo 13 - Condução de Operações 

13.1 Estrutura Organizacional do Requerente 

13.1.1 Organização 
13.1.2 Organização Operacional 
13.1.3 Requisitos de Qualificação para o Pessoal da Central Nuclear 

/3.2 Programa de Treinamento 

13.2.1 Descrição do Programa 
13.2.2 Programa de Retreinamento 
13.2.3 Treinamento de Substitutos 
13.2.4 Assentamentos 

13.3 Planejamento de Emergência 
13.4 Revisão e Auditoria 

13.4.1 Revisão e Auditoria-Construção 
/3.4.2 Revisão e Auditoria-Ensaios e Operação 

13.5 Procedimentos da Central 
13.6 Assentamentos da Central 

13.6.1 História da Central 
13.6.2 Assentamentos de Operação 
/3.6.3 Assentamentos de Ocorrências 

13.7 Segurança Industrial 

13.7.1 Pessoal e Projeto_ da Central 
/3.7.2 Plano de Segurança 

CapítUlo 14 - Ensaios e Operações Iniciais 
14.1 Programa de Ensaios 

(RFAS) 

14.1.1 Procedimentos Administrativos (Ensaios) 
14.1.2 Procedimentos Administrativos (Modificações) 
14.1.3 Objetivos e Procedimentos de Ensaios (RFAS) 
14.1.4 Carregamento de Combustível e Operação Inicial (RFAS) 
14.1.5 Pr_ÇJcedimentos Administrativos (Operação do Sistema) 

14.2 Aumento do Pessoal do Requerente para Ensaios e Operações Ini
ciais (RFAS) 

14.2.1 Autoridades, Responsabilidades e Funções Organizacionais 
14.2.2 Inter-relações e Interfaces 
14.2.3 Autoridades. Responsabilidades e Funções Pessoais 
14.2.4 Qualificação do Pessoal 

Capúulo 15 - Análises de Acidentes 
15.1 Generalidades 

15.1.x Avaliação da Ocorrência 

Capítulo i6 - Especificações Técnicas 

Capítulo 17 - Garantia da Qualidade 
17.1 Garantia da Qualidade Durante o Projeto e Construção 

17.1.1 Organização 
17.1.2 Programa de Garanüa ·da Qualidade 
17.1.3 Controle de Projeto 
17.1.4 Controle dps Documentos de 1_'\quisição 
17.1.5 Instruções, Procedimentos e Desenhos 
17.1.6 Controle de Documentos 
17.1.7 Controle dos Serviços, Equipamentos e Materiais Compra
dos 
17.1.8 Identificação e COntrOle de Materiais, Partes e Componentes 
17.1.9 Controle de Processos EspeCiais 
17.1.10 lnspeção 
17.1.11 Controle de Ensaios 
17.1.12 Controle do Equipamento de Ensaios e Medidas 
17.1.13 Manuseio. Armazenagem e Expedição 
17.1.14 Condições de lnspeção, Ensaio e Operação 
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17.1.15 Materiais, Partes ou Componentes Não~Conformes 
17.l.l6 Ação Corretiva 
17.1.17 Registres de Garantia da Qualidade 
17.1.18 Auditorias 

17.2 Programa de Garantia de Qualidade Para Operação de Central 

Anexo 3.3 

EXEMPLO DA CAPACIDADE DE CÁLCULO INDEPENDENTE DA 
CNEN 

1. Análise do Núcleo 

Estado Estacionário 
- Distribuição de Potência 

- Câlculos de Queima e Criticalidade 
- Valor de Barra de Controle 
- Termohidrâulica do núcleo e pino quente 
- Modelos termohidráulicos e neutrônicos 3D 

Transiente 

- Retirada não controlada de barras de controle 
- Ejecção de barra de controle 

2. Cálculos de Acidentes 

Perda de Refrigerante 

- Anâlise termohidráulica durante fases de descarga, reabastecimento e 
refluxo. 

- Análise do pino quente durante fases de descarga, reabastecimento e 
refluxo. 

- Pressão e temperatura transiente na contenção. 
- Diferenciais de pressão e temperatUra dê" sUhCom.Parümento d~rante 

descarga. -

Perda de Fluxo Forçado de Refrigerante 
- Análise termohidráulica de perda parcial e total de fluxo de refrige-

rante 

Perda de Carga Externa 
Análise termohidrâulica de perda parcial e total de carga externa. 

3. Análise de Tensões Mecânicas 

-Análise linear e não-linear estática e dinâmica de estruturas por técni-
cas de elementos finitos. 

- Análise de transferência de calor 
- Tensões têrmicas 
- Programas para analisar camadas de revolução em carregamento ar-

bitrário com propriedades geométricas e mecânicas variáveis, descontinuida
de e reforços espaçados arbitrariamente ao longo da linha mediana. 

- Análise de abertura da camada e local de pino em vasos e reserva
tórios. 

- Anâlise mecânica de fratura e fadiga. 
- Programa para determinar campos de teinperaturas em paredes sóli-

das. 
- Programas para analisar camadas finas de revolução incluindo ten-

sões térmicas. -
- Anâlise do chicoteamento de tubos dos sistemas de bombeamento de 

alta pressão e temperatura. 
- Análise dinâmica, estática, elástica e linear dos sistemas de bombea

mento. 

4. Meteorologia e Cdlculo de Dose 

Meteorologia 

- Condições atmosfêricas de di"fUsão-lOCal e regional. 

- Avaliação de concentrações de radioatividade com várias condições 
meteorológicas dtiranú; opéração normal e em condições de acidente. 

- Redução e processamento de dados meteorológicos para avaliação de 
sítio. - - -

Cálculo de Dose 

-Cálculo da dose de liberação de rotina de efluentes líquidos do reatar 
- Cálculo da dose de liberação de rotina de efluentes gasosos do reatar 
- Cálculo da dose de liberações acidentais de efluentes do reator 
- Cálculo de raios de áreas de exclusão e de zonas de baixa população. 

Blindagem 

- Uso do point kernel method para an ... álise de blindagem gama. 

5. Análise Estrutural Sob Cargas Estáticas e Dinâmicas 

-Análise dinâmiCa (e.g .. sísffiiCa) 
-Amplificação do solo de movimentos previstÕs de entrada sísmica (es-

pectro de resposta dependente do local) 
- Interação estrutura-solo (local de camada geral, encaixa, forma arbi

trária de laje de base) 
- Desenvolvimento de um procedimento computacional geral para um 

grupo de estacas verticais e cravadas, incluindo interação estaca-solo-estaca. 
Dureza dinâmica e moviment"Õ consistente de entrada sísmica. 

- Análise dinâmica das estruturas: resultantes da tensão. deslocamento 
e espect~s> de r:e~osta do piso. 

Análise Estática 

- Resultantes de tensão, deslocamento, combinações de carga, dimen
sionamento de concreto armado e estruturas de aço. 

Apresentamos um conjunto de anexos que procura dar aos Srs. Senadow 
res subsídios adicionais. 

Gostaria de terminar dizendo aos Srs. uma frase que nós incluímos no 
nosso discurso: Segurança nuclear ê, acima de tudo, compromisso com as ge
rações futuras. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas. O orador é cumpn'mentado.) 

O SR. PRESIDENTF ;Jtam~- . -""c ')- Hâ uma sugestão que o Presi
dente faz it Com· J e, evide..ntemente, ao d~. .-.~oente, em virtude de S. Sf ter 
uma viagem ,, -:xterior, ainda amanhã. 

O SR. REX NAZARÉ.' LVF'S- Ainda não foi confirmada. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- De qualquer forma, o Dr. Rex 
Nazaré poderia, então, ni:iriter entendiln.entos, se não for viajar amanhã, com 
a Comissão, marcando uma nova data par<~ que S. Sf se submetesse aos deba
tes da Comissão, face ao excelente .trabalho, à excelente contribuição que nos 
trouxe. 

(Assentimento do Dr. Rex Nazaré e demais membros da Comissão.) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nada mais havendo a tratar, 
declaro encerrada a presente reunião. 

( Levanta~se a reunião às 12 horas e 40 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Declaro abertos os trabalhos 
da Comissão. 

Concedo a palavra ao Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Professor Rex, como sou o primei
ro debatedor, esperava, antes de iniciar os debates, poder preparar algumas 
notas para fazer as indagações, mas já que não é possível... 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Se V. Ex• necessitar de mais 
alguns minutos. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Obrigado, Sr. Presidente, mas para 
aproveitar o tempo, começaremos. 

Acredito, Professor Rex, que V. S• tenha esgotado toda a matéria de se
gurança, porque essa matéria é para nós da maior importância, como leigos 
que somos, e acreditamos que três ou quatro aspectos principais temos que 
a bordar aqui nesta Comissão, a !"espeito do Acordo Nuclear: o problema de 
segura.nça, o problema de custos, problema de conveniência e o problema de 
transferência de tecnologia. 

Quanto ao problema de transferência de tecnologia, assistimos, há al
guns dias, aqui, o depoimento do Professor Israel Vargas, que também abor
dou com grande amplitude esse setor que interessa aos debates desta comis
são. 

Agora, chega V. S• para debater conosco o problema de segurança das 
usinas nucleares. E. como já disse, é um aspecto da maior importância, .por
que estamos sendo massacrados, Professor Rex, massacrados diariamente 
com informações contrárias à seguraitça das usinas nucleares. 

Hoje, acordo nuclear no Brasil, como o problema de usinas nucleares no 
mundo inteiro, talvez seja o assunto mais impopular que .exista por causa do 
temor da população em relação a esse problema. Estamos nos sentindo, tal
vez. como os marinheiros da antigUidade, quando faziam as viagens, as des
cobertas, chegavam, até um certo ponto, com temor de cair naquele abismo 
do desconhecido e que é hoje para nós, talvez, mal comparando, mas que es
tamos diante dO desconhecido que é a energia nuclear. Daí, esse receio com a 
síndrome de Hiroxima e Nagasáki que ficaram nas nossas mentes e olhamos 
as usinas nucleares como possíveis bombas atómicas, como, às vezes, chegam 
alguns a dizer, do perigo que tem essas usinas de explodirem e matarem 22 
milhões de pessoas. Já se chegou aqui, nesta Comissão, a dizer desta possibili
dade, de uma usina nuclear matar 22 milhões de pessoas num país. 
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Por iss_o, Professor Rex, temos que aproveitar V. St. para certas expli
cações e certos detalhes. E lamentável que V. 8' esteja aqui, nesta Comissão, 
por coincidência, no dia da greve dosjorna"Iista~. Osjornalist~s_d.e ~ão Paulo 
estão em greve, então, não há a cobertura, Por-parte dOs joi-nãls, do depoi
mento de V. s~. que deveria ser conhecido da Nação brasileira, porque V. S• 
expõe dados, V. S• traz aqui documentos fartos que precisam ser conhecidos 
do povo brasileiro, porque já discutimos' aqui o problema de segurança de 
Angra e, muitas vezes, Professor Rex, chegamos a temer pela segurança des
sas usinas. Chegamos, às vezes, a ter a impressão de que estávamos tratando 
com irresponsâveis qUe-não sabiam o que estavam fazendo, que não sabiam o 
que estavam teãlizando. Chegamos a temer que a usina de Angra ficasse tre
mendo em cima de estacas e não tivesse condições de ser concretizada ali a 
implantação da usina, porque as estacas não dariam segurança. E V. S' vem 
aqui para trazer dados, para conhecimento de todos nós, demonstrando o 
problema da segurança. E a primeira indagação que eu gostaria de fazer a V. 
s~ é que V. S• aqui explicasse e desse, detalhadamente, a sua opinião a respei
to da segurança ou não das usinas Angra-I e Angra-2, que estão sendo cons
truídas sobre estacas. Se há algum perigo, se há algum receio quanto a sua se
gurança. Se há alguma possibilidade desses abalos sísmicos, que, às vezes, fa
lam, que chegam à escala de_5 ou 6, não sei bem o norTie dessa escala sísmica, 
e que já teria ocorrido abalos nesse fãtor de_segur:inÇa, 5 ou 6, e que não es
taríamos preparados, com essas usinas, para atendermos a qualquer possível 
abalo sísmico superior a essa escala. Quaiido dizerTI os técnicOs que o abalo 
ocorrido nãO é o ponto de referência, sem pie deve ser o dobro·, talvez, desses 
abalos já ocorridos na região. 

Então, gos1aría de saber de Y. s~ se V. S• poderia explicar, dar a opinião 
abalizada, técnica, profunda de V. S'" a respeito da segurança de Angra-I i 
Angra-2. 

O SR. REX NAZARE.ALVES- Muito obrigado, Exm' Sr. Senador. 
V. Ex•, nos seus considerandos, teceu. uma série de comentários que julgo 

da maior importância e que, no último debate com a comunidade científica 
brasileira~ chamávamos a responsabilidade deles, fazíamos uma sêrie de co
mentários sobre o que estava sendo afirmado e pedíamos, naquele momento, 
que, se alguma imprecisão estiVesse sendo dada, eles, por favor, aparteassem. 
Talvez, antes de chegar, exatamente ao âmago da questão de V. Ex•, eu faria 
um pequeno histórico e, talvez, por defeito-de formação, aprendi a raciocinar 
escrevendo, e essa egrégia Comissão me facultou o díreito de um quadro
negro. Então, eu pediria permissão para -usar esse quadro-negro, cporque a ex
plicação ficaria IifilsTáCíl. 

Bem, Senhores, a primeira indagação é relacionada com o massacre com 
relação a informações. Se uma usina poderia explodir como uma bomba? Isso 
foi, inclusive, jã; pOr -ins"istênles discussões em- presença de pessoal técnico 
nosso junto a esses- grupos da comunidade científica; da qual nós também 
pertencemos, e ficou bem claro essa impossibilidade. Para uma explosão do 
tipo bomba é necessário, entre outras cond.ições, um nível de enriquecimento 
de urânio; abaixo do qual é impossível se fazer bomba. Esse nível de enrique
cimento é superior a 90%. Não quis precisar niesmo os 95%, qué é um· valor 
aceito internacionalmente, e nenhuma das nossas unidades terâ, em momento 
algum, enriquecimento no isótopo 235 do_ urânio, superi.or a 4%. Isso inviabi~ 
liza totalmente o processo, e fica bem claro, pela própria política estabelecida 
no Governo Carter, quando deu urit limite de negOciação para urânio, a par
tir do qual, eles começam a ter Preocupações. EsseJimite é bem supe~ior a es
ses 4%, Iss_o significa que esse 4% é um valor que, em nenhuma hipótese de 
acidente, permitiria a explosão do reatar "com condições tipo uma bomba. 
Mesmo, supondo a pior hipótese possível, que fosse a fusão total dos elemen
tos combustíveis, neste instante, começaria a faltar uma série de condicionan
tes que não permitiria nunca a manutenção de uma reação em cadeia indiS
pensável à explosão como uma bomba. Em nenhuma das nossas etapas do 
programa, esses níveis de atividade atingem a r;sse valor. 

O seguE1.io ponto que V. Ex-' enfocou muito bem são os famosos valores 
dos 22 milhões de pessoas que poderiam morrer. Vamos pensa~ qual é a ori
gem disso e como é que isso surgiu. Foi feito- um estudo, relaciQnaQo com o 
risco envolvido na operação de reatares por um grupo comandado pelo Pro
fessor Rasnussen e podemos argüir a validade desse estudo, em termos _de 
probabilidade tal como 10.-7, ou 10-8, 10-9, 'ou seja, uma possibilidade em 10 
milhões. em 100 milhões ou em I bilhão. Esse é um ponto que estamos em 
condições de discutir posteriormente. Mas, vamos ver quais são as premissas 
que levaram a esse cálculo de 22 milhões de pessoas, aliás o riúmero não é 
bem 22 milhões, chegam ·atê a dizer 30, a serem atingid~S. V. Ex" imagina a lo
calização de uma central em que tenha havido um acidente, e que nesse ins
tante tenha havido uma focalização por co:Odições meteorológicas especiais 
de uma nuvem radioativa, segundo uma direção sem dispersão, condições 
completamente teóricas, e que, nesse caminho, ela encontrasse uma região 

plana, com concentração de populações em pontos críticos. Nesse instante, os 
v2Iores do Professor Rasmussen são válidos, e se pergunta mesmo se aconte
cesse esse pior acidente em Angra, se nenhuma das hipóteses de sistema de 
resfriamento vieSSem a funcionar, nenhum dos sistemas auxiliares de segu
rança funcionar, o que ocorreria no Rio de Janeiro e em São Paulo? E a pri
meira resposta é: oU n6s optamos que a nuvem, para raciocício, vai para o 
Rio ou para São Paulo. Esta é a primeira hipótese. Segunda, os fatores de di
fusão dessa nuvem são de tal ordem e os dados meteorológicos que são exigi
dos obrigam a existência de fatores de dispersão adequados na escolha de 
sítios, que essa poSsibilidade é comPletamente inviável. Então, por esse pon
to_, posso dizer a V. Ex' que, em nenhuma dessas catástrofes, teríamos essa 
concentração. E veja V, Ex• o seguinte: fala-se mesmo em populações atingi
das a SOO quilómetros. Vamos voltar a 1945 e pensar em Hiroshima e Nagasa
ki. Isto foi provocado e os efeitos, hoje, são todos eles publicados num livro 
feito pelo Prof. Shapiro em 1975. Esse> valores são todos acompanhados e 
eles explicitam, num mal exemplo que a humanidade tem, e nos dá a cons
ciência absoluta que esses valores não podem atingir a esses pontos que estão 
sendo levant~dos pela opinião pública, que eu diria, Sem a total informação. 

No seu terceiro ponto, V, Ex' pergunta sobre as estacas de Angra, e os 
valores de intensidade de terremoto a qual poderiam resistir se 5 ou 6. Vamos 
começar definindo qUe, na hóra em que se vai construir o -reatar, definem-se 
duas coisas: o que chamamos, na nossa gíria técnica, de OBE, ou seja, terre~ 
moto básico de operação. Seria o maior terremoto que, se ocorrido exata
mente __ embaixo d_a_ Central, com Q epicentro exatamente na Central, a Central 
continuaria operando como se nada houvesse. Mas, consideramos, ainda, um 
segundo, que é o SSE, terremoto de desligamento seguro. E este é aquele que, 
sendo muito superior ao primeiro, e depois voltaremos ao ponto de como ele 
é determinado, ocorrendo, o sistema pára de funcionar, hâ uma interrupção 
da reação em cadeia. Mas, entretanto, continua havendo ainda pela presença 
de produtos de fissão, dentro dos elementos combustíveis, uma geração de ca
lor e, mesmo se ocorresse esse terremoto, os sistemas de resfriamento deve
riam continuar operando. O reator _é calculado para isso. 

Vamos ver como é que isso oCorreu em Angra. Temos um levantamento 
de dados, que é este dado que está aqui, e que faz parte do relatório prelimi
nar de análise de segurança, que os círculos concêntricos cobrem 100 quiló
metros, 200 quilômetros, 322 quilómetros_. Toda a história sísmica da região ê 
aqui registrada, e encontramos valores de terremotos, desde 1824, registra
dos, dentro desse círculo de_322 qUilómetros. E na Escala Mercalli Modifica
da. Por_gue na Escala Mercalli Modificada? Porque aí estão prirrieiro ponto 
que temos que identificar bem, é a diferença entre intensidade de terremoto e 
magnitude de terremoto. A intensidade é medida por informações colhidas 
numa determinada áreas não instn.inlentada, e é baseada nos seguiiltes fatos: 
a parede rachou? Caíraln móveis? Houve determinado tipo de efeito presen
ciado? 

O SR, DIRCEU CARDOSO - Dr. Rex, não são 5 irradiações? 

O SR. REX NAZARE ALVES- Hã 12, Senador. O problema é o se
guinte, a área é multi-disCplinar·e por isso resolvi verific~r o valor por causa 
da responsabilidade dai_nformação que tenho que dar a V, Ex• O que ocorre é 
que~ em conseqüência, temos à disposição dos senhores todos esses terremo
tos que foram considerados, sua variação em intensidade, porque a magnitu-

--de é medida através de um sistema de instrumentos adequados, e a relação en
tre IntenSidade e magnit.ude. Pois bem, todos esses valores nos dão uma va~ 
rfa-Çã6 entre 4 e 6 na Escala Mercalli Modificada. Esse valor_é de um terremo
to que existiu, bem afastado do sítio. O mais próximo, eu tiraria aqui na mi
nha escala da ordem - digamos - de 50 km, na borda da circunferência de 
100 quilômetros. Por isso não preciso o número exatamente agora. 

A partir desses valores exis~e um conj_u~to_ de curvas que nos permite, co
nhecida a intensidade dos terremotos na escala Mercalli Modificada, calcular 
a aCeleraç;ão que deverá ser considerada no projeto de engenharia civil. 

Partindo desses valores, existe uma correlação - e eu iria mais longe
cOmo" ciêi:icia e teCnOlogia -São diriâ:mic-os, existe um conjunto de correlações. 
E mesmo as mais mode_!'nas ~9rrelações permitem verificar que o valor usado 
de O.Ig, ou seja, uffi dêcimo_ da aceleração da gra-vidade, como base para cál
culo do terremotO -de des~game~to seguro, é perfeitamente conservativo. E 
estamos em condições de discutir. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- O. que se chama de valor conservativo? 

O SR. REX NAZÁRE ALVES- Valor conservativo é aquele que qual
quer que seja o desenvolvimento da tecnologia, dentro de um período de vida 
daquela unidade, ele ainda garanta os aspectos de_ segurança. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Quando V. Exifez a referência à es
cala corrigida com os valores que iam de 4 a 6, parece-me ter ouvido dizer que 
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isto estava ligado a um caso concreto, a um terremoto que tinha ocorrido. Se
ria isto? 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- Nobre Senador, temos registrado, 
nesses, aqui, no momento, 18 abalos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - A minha pergunta era baseada em 
quando teriam sido eles? 

O SR. REX NAZARE: ALVES- Em .lll85, 1883, 1901, 1935, 1959 ... 

O SR. MILTON CABRAL - Qual o mais próximo do sítio? 

O SR REX NAZARE: ALVES- O mais próximo do sitio, eu poderia, 
depois, com uma escala, tirar e dar o valor preciso. Ele estã dentro do círculo 
de 100 km. · · 

Mas a importância, nobre Senador, é que esse valor de 4 -ou 6, quando 
tomamos esse valor, partimos do pressuposto para cálculo, que ele não vai 
voltar a ocorrer lá onde ocorreu, mas que vai voltar a ocorrer um de intensi
dade superior a esse, exatamente, embaixo da Central. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Com "epicentro na Central, então? 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- Com epicentro na Central, quer dizer, 
seria a pior hipótese possível. E essa é a hipótese de cálcUlo. 

Baseado nisso, se V. Ex• raciocina em terrrio~ de dois aspectos da enge
nharia civil... 

O SR. DIRCEU CARDOSO_- Ei~_isto qüe pi-edSãV8:iUos ter ouvido. 
Esta aula que V. s~ estâ nos dando. Desculpe a interrupção. 

O SR. ALBERTO SILVA - Permite V. S• uma pergunta? 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- Pois não. 

O SR. ALBERTO SILVA·..:..__ Qu_ãl_Q púmero maíor que se registrou, na 
humanidade, em escala de terremoto. Qual foi o màior e em que ano ocorreu? 
Qual o número que mede esta intensidade ou magnitude, conforme v. s• aca
bou de dizer. 

O SR. REX NAZARÉ ALVES -Sinceramente, por h;;-~e:;iidade pro
fissional, não lhe poderia dar este dado agora. 

O SR. DIRCEU CARDOSO'- Foi a esCl!la 12 no Irã. 

O SR. REX NAZARÉ ALVES -Eu poderia dizer a V. Ex• que poderia 
tentar dar algumas correlações. 

Existem terremotos que destruíram cidad~s; existem terremotos que cau
saram uma série de catâstrofes públicas, mas o que é muito importante é que 
as condições geológicas locais admitam isso. 

V. Ex~ vê o seguinte: se considerarmos a região da Sicília por· exemplo, 
ou do Japão, nessas regiões, vamos ter realmente que levar em con~idcração, 
não 4 ou 6 em Mercalli Modificada, mas teremos que considerar talves 12. 

E o que ocorre é que para estas regiões esses valores têm que ser conside
rados corno base de cálculos. No Brasil, com as características geológicas do 
País, consideramos, inclusive, um País sismicamen_te calmo -graças a Deus
o que ocorre é que mesmO ássim temos de COI1$iderar esses fatores sísmicos. 

E 4, 5 ou 6 não levaria a uma aceleração 0.1; levaria a um valor menor. E 
jâ tomando um fato r de segurança, consideramos 0.1 para termos certeza que 
, mesmo que ocorra o maior evento sísmico pÍ'evísto nesta região estaríamos 
seguros em relação a este aspecto. 

O SR. ALBERTO SILVA - Doutor Rex, essa pergunta veio à minha 
mente, porque, na minha profissão e que ê. a sua tambêm, quando se trabalha 
com o elemento hidráulico, ou barragens ou o que seja, costumamos dizer 
que a maior enchente é a que está por vir. 

Então, pareceu-me que se poderia fazer ~guma coisa análoga quanto à 
sismologia, mas, nesse caso, V. S•_ acabou de informar que a situação geológiM 
ca aqui não permitiria que esse tipo de coisa acontecesse. 

O SR. REX NAZARB ALVES- Eu poderialh~ dar um valor estimado 
se considerássemos a intensidade de 6 como o maior valor, e as correlações de 
Gutenberg-Richter, isso nos levaria a um valor de g em torno de 0.05 e 0.07. 
Então, já aí, estamos tomilndo um fator de segUrança para O. I, tomando 0.1, 
isso já está significando que estamos admitindo que o terremoto, que poderia 
ocorrer, jã não seria mais da escala 6 e sim provavelinente 7 ou 8. 

E exatamente a previsão do que poderá haver. E é por isso que, durante 
o estabelecimento das condições sísmicas, é feitO um levantamento sísmo
tectônico de toda a região. 

O SR. ALBERTO SILVA- Apenas para complementar, eu pergunta
ria o seguinte: 

Já ouvimos aqui, e foi objeto de discussão por parte do Senador Dirceu 
Cardoso, que duas missões de países diferentes opinaram sobre a segurança 
do sistema de estacas. E foi muito explicitado que se previa a cravação de 

mais 40 estacas. Por que mais 40 estacas? Era para atingir a segurança do ter
remoto que seria embaixo da usina ou as 1.200 estacas ainda não davam a se
gurança -necessária? 

O SR. REX NAZARÉ- Nobre Senador, exatam.ente, continuando, a 
idéia que vinha desenvoivendo, passaremos agora para o problema de como 
~sse dado é transplantado. 

O SR .. FRANCO MONTORO - Permite Vx• mais uma pergunta? 

O SR. REX.NAZARÉ ALVES- Pois ni!o. 

O SR. FRANCO MONTORO- Seria um; pergunta ligada, exatamen
te, a este problema para facilitar daí uma respoSta conjunta. 

Na regíão próxiffia ao locaí, já ocorreu reCentemente um. abalo, não se 
sabe exatamente e não tenho conhecimento da classificação exata, alguns fa
lavam até que seria um maremoto ligado a um abalo sísmico em Caraguata
tuba, que é no l~toral norte de. São P.aulo e próximo a Angra. Desabou monta
nha e várias tentativas de reconstrução da estrada foram feitas e continuam, 

· periodicamente, a desabar barreiras, o que é atribuído, em parte, talvez à ins
tabilidade .do solo, que é relativamente próximo à região. 

Esse fato foi levado em conta? Até que ponto ele pode, realmente, influir 
na segurança do local esçolhido para Angra I, Angra II e Angra III? 

. O SR. REX NAZARÉ- V. Ex• me deu o prato feíio para começar a 
mmha resposta, Senador. 

O SR. MILTON CABRAL - Ele acrescentou mais duas, maremoto e 
desabamento. 

·o SR. FRANCO MONTORO- Houve maremoto, abalo sísmico, hã 
ma.remoto, terremoto e desabamento da montanha, que soterrou uma grande 
parte da cidade, e ficaram interrompidas as comunicações para o litoral norte 
durante algum tempo. 

O SR. REX NAZARÉ - Sr. Sen~dor, muito obrigado por V. Ex• ter 
dado um aspecto, que me vai permitir começar por ele. 

O SR. FRANCO MONTORO- E que foi lembrado lã no debate, 
lembra-se? 

O SR. REX NAZARÉ - Exato. 
O primeiro aspecto! que ficOU bastanie ·evidente, é que, partindo desse 

raciocínio e levando em c_onsideração que o sistema tem, "no subsolo, rocha, e 
qUe é fcito um estudo de avali~ção dela, em relação a estabilidade, província, 
sismo-tectónica, etc, em hipótese alguma, poderemos considerar o que vai 
ocorrer no solo acima, que ê exatamente o que V. Ex• se referiu com relação a 
Cataguatatuba. O que oc;orreu em CaragUatatuba foi daqui para cima (mos
tra _figura no quadro negro). 

E estamos raciocina"ndO coin as bases para o projeto. E as bases para o 
projeto tomam, como premissa básica, o condicionamento na rocha e V. Ex• 
obs~rva mais um detalhe: quando V. Ex• sente esse efeito, e esse efeito, paia 
lhe dar um exemplo, ele ê correlacionado com uma série de efeitos visuais que 
os nossos sentidos_ po~em determinar, e é assim que aparece a escala Mercalli 
Modificada, nós consideramos, aqui, neste instante, o seguinte ponto~ que 
houve ou que pode haver o pior terremoto passive} e, a partir desse terremo
to, que se faz uma suposição, e, como muito bem foi lembrado por V. Ex•, é 
garantido não em relação ao que tenha ocorrido, mas o que pode ocorrer, 
com uma margem de segurança adicional, e o que acontece? É que ele t: rela
cionado à rocha, não à superfície. 

Bom, vamos entender, agora, o que ocorre dentro de um processo de li
cenciamento ... 

O SR. DI R CÉU CARDOSO -Então, chegamos à seguinte conclusão: 
Se houver um terremoto, à escala 12 de Mercalli, destrói-se Angra, Rio de Ja
neiro -e São Paulo, só fica a Usina Nuclear. 

O SR. REX NAZARÉ - Sr. Senador, eu diria ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não, não é brincadeira ni!o, mas ê a se
gurança em que estâ feita. 

O SR. REX NAZARÉ- Eu diria a V. Ex• o seguinte: para 12 não estã 
calculado, porque nem Japão, nem Sicília ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Nem São Francisco, não é? 

O SR. REX NAZARÉ - Nem São Francisco. 
Mas acontece que, realmente, devido a uma série de condici9nantes, nes

se caso, se ocorressCTeiremoto, digani.os, da ordem de 8, a Usina estaria em 
condições de não criar problemas maiores para a nosSa população. 

Agora, V. Ex•_ tem toda_~azão, porque ·esse pr~dio não foi calculado par~ 
esse tipo de racioCínio, infelizmente. 
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O SR. ALBERTO SILVA - Dr. Rex, eu gostaria de insistir na minha 
pergunta: por que mais 40 estacas? 

SR. REX NAZARÉ- Po.is não. Vou chegar a esse ponto. 
Então, o que ocorreu? Ocorreu o seguinte: vamos posiCiOnar qual é o pa

pel do órgão licencfador. 
Existe a concessionãria de energia elétrica,- que ê FUrnas, existe o proje

tista, que recebe um conjunto de parâmetros iniciaiS para cálculo. 
Esse conjunto de parâmetros iniciaiS passa por um sistema múltiplo de 

verificações. O próprio proj€:tiSta tem um-SiSteiTúã que faz verificações-dentro 
do cálculo dele. Mas eles apresentam isso à concessionária e a concessionária 
encaminha ao órgão de licenciamento. Temos uma unidade de doutrina, den-
tro do programa nuclear: segurança _é prioritário. _ 

Em conseqüência disso, recalculamos e, partindo desse recálculo, estabe
lecemos condiciOnantes adicionais. E V. Ex' sabe que isso é procedimento 
normal em Engenharia, todas as vezes que projetamos uma determinada pi
lastra. Por exemplo, para pegar um outro exemplo completamente diferente: 
o teste de carga pode indicar que é necessârio um reforço, um recálculo de 
como foi construídO, ou como normalmente se diz as built. 

O que acontece? Isso mostra o que ê que deve ser feito como etapa com:. 
plementar. 

Pois bem. Nesse instante, houve uma discussão da qual participou 
KWU, LGA, isso pelo lado da República Federal Alemã, NUCLEN, Furnas 
eCNEN. E a CNEN, baseada em modelos de cálculos independentes, que fo
ram apresentados dentro da metodologia, ontem, e posso dizer a V. Ex' aí es
teja um dos nossos grandes orgulhos hoje~_ o Brasil talvez seja o único País, 
em via de desenvolvimento, que possui, hoje, uma metodologia acurada de 
dinâmica de estruturas. Isso como conseqüência de se ter que faze~ isso segu
ro. O que ocorre ê que, como consenso disso, e aí repito, como consenso, fi
cou determinado que era conservativo adotar 0.1-G e, face a todos aqueles as
pectos psicológiC-os qiie envolvem energia-nuclear, era preferível, realmente, 
ser conservativo. Foi adotado, também, que poderia haver uma amplificação 
nesse solo, porque se V. Ex' tem um estaca e ela vibra no rocha, a vibração 
em cima é maior. 

Em conseqüência, foi adotado um fator de amplificação de 80% e se che-
gou, então, a qual é o valor da superficie. 

O SR. DIRCEU CARDOSO -·Permite V. S. uma intervenção? 

O SR. REX NAZARI'; ALVES- Pois não. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Eii queiía ficar para o final, porque te
nho outras perguntas, mas, jâ que V. S• chegou aí, a lição estâ tão boa ... 

Sei que houve urna divergência entre o CNEN e a KWU, LGA e etc. 
sobre um esforço à resistência de vibração, a aceleração de gravidade. Sei que 
V. S• chefiou, ou chefia uma interpretação diferente das deles. Uns acham 
que o esforço maior é aqUi, -nacravação das estacas e outros acham que é 
aqui, na ligação das estacas com a sustentação, com a base, com a laje de en-
cabeçamento. _ _ 

Qual é a sua opinião? e a primeira petgunta, depois vou chegar à segun-
da. 

Sei que hã uma divergência, V. S• encabeça uma interpretação diferente 
da KWU alemã. 

O SR. REX NAZARI'; ALVES- Ü<açasa Deus, no mundo democráti
co, é permitido divergências. 

Dentro deste contexto do mundo democrático, que pCfmite divergências, 
e aqui estã um excelente exemplo, num mundO técnico essas divergências são 
maiores. Em primeiro, vamoS íntei"pretar ó Seguinte:~divergência não é confli
to. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Só divergência. 

O SR. REX NAZAR!l ALVES - Segundo, o que ocorre é que. .. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Quero destacar isso para mostrar que 
V. S• não estâ pellsail:do com a cabeça deles. É_diferente. Estou lhe prestando 
uma homenagem. V.S' não estâ cóm a cabeça do alemão; estâ com a sua ca
beça: com a sua metodologia,_ com a sua fnterpretação, com a sua ciência. É 
diferente deles. 

O SR. REX NAZARI'; ALVES- Aliás, eu poderia lhe dizer e lhe afir
mar mais o seguinte: -que todos os engenheiros brasileiros, envolvidos no sis
tema, estão pensando com a cabeça verde-amarela. Tanto faz da CNEN, da 
NUCLEBRÁS, como de FURNA.S, eles pensam igualmente. O que acontece 
é que realmente houve diferenças de metodologia de cálculos para aproxi
mação e essas díferenças ê que levavam ora a adotar um valor de suPerfície, 
ora a adotar um valor de rocha. E foi por isso que eu disse como consenso 
desse grupo saiu que o rnãis conservativo era: adotar o valor em rocha que não 
deixará dúvida nenhuma quanto a segurança em estacas. E vou lhe dizer 

mais: face a todos os aspectos que o mundo tem, em termos de necessidade de 
construção em determinados sítios, amanhã, pode permitir o Brasil a ser 1m 
fornecedor de tecnologia de como cravar esses tipos de estacas, porque n.al
mente essa tecnologia foi absorvida. O conhecimento de como projeta e todos 
os detalhes foram feitos. 

Com relação ao número de estacas adicionais ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Doutor quero fazer outra pergunta. Vou 
concluir agora. V. S• considerou a aceleração da gravidade 0,1? 

O SR. REX NAZARI'; ALVES- Na rocha. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Na rocha. 

O SR. REX NAZARf: ALVES- Vai dar 0,18, aqui. 

O SR. MILTON CABRAL- Um momento. É que na intervenção ore
lator às vezes tem a vantagem de intervir no debate. V. S• falou em tecnologia 
absorvida. Eu perguntaria: foi absorvida ou desenyolvida? 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- Aí é que estâ o seguinte problema: em 
relação às estacas, ela fói absorvida e desenvolvjda. Vou dar um exemplo, V. 
Ex•s mç desculpem, dentro da minha linguagem técnica, um exemplo que uso 
muito; V. Ex' compra um livro de receita e entrega a sua cozinheira e o qui tu
te só fica bom depois de algum tempo, depois de alguma repetição. Isso nos 
permitiu que pudéssemos, ao longo desse tempo, considerar os parâmetros 
num cálculo inicia], num sistema que foi montado dentro do País para eSse 
câlculo, com o apoio da ELETROWAT, mas que hojejâpossuí todas as mo
dificações inerentes ao que o Brasil precisa. Então, foi absorvida e a comple
mentação foi desenvolvida no País. Eu lhe diria mais o -seguinte: que talvez 
seja até mesmo motivo de orgulho nosso que duas çl_~s nossas universidades 
hoje jã -possuem~-jâ ensinam aos seus alunos sistemas de cálculos que permi
tem fazer isso, como conseqüência desse aprendizado. Mas, o que ocorre? A 
decisão ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Doutor, um minutinho. Eu gostaria de 
lhe fazer uma pergunta. O Sr. já deu a decisão ... 

O SR. REX NAZARÉ ALYES- Eu preciso dar a resposta. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Desculpe. 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- O que ocorre é que, baseado nesses 
novos valores, eles têm que ser introduzidos numa sistemática de câlculo. E, 
quando consideramos 0,1 na rocha, 80% de amplificação, vamor colocar 0,18, 
vai ter a laje de encabeçamento, vai dar na surperfície um pouco mais que 
0,18, vai ter o prédio, vai dar na altura superior ao prédio um valor um pouco 
mais alto. Então, esses fatores, quando alteram aqui, têm reflexos em todos 
esses pontos. E a decisão foi bem recente. O que ocorre hoje é que hã um gru
po, do qual a CNEN não faz parte, porque o nosso papel é de juiz, e o juiz, 
em princípío, tem que vestir tirila camisa neutra e não pode participar do cál
culo que deve ser apresentado a ela. Definimos em conjunto quais os parâme
tros finais do projeto e, definindo esses parâmetros, retornamos o problema 
ou devolvemos o problema a FURNAS que, através das suas subcontratadas, 
estâ estabelecendo um conjunto de alternativas que serão analisadas. devida
mente, por FURNAS e que do ponto de vista custo, do ponto de vista crono
grama, baseado nos princípios de segurança preestabelecidos, se essas alter
nativas cobrem esses aspectos, ela deve optar por aquela que melhor lhe 
aprouver. E, nesse instante, o documento é devolvido à CNEN e nós, então, 
embora jã tenhamos preestabelecido esses- fatores, recolocamos todos os da
dos para cálculo e refazemos todos os cálculos para verificação se o projeto é 
adequado. Então, dizer a V. Ex• que o número de40 de estacas ê o determina
do hoje, posso lhe dizer o seguinte: é uma das hipóteses. Mas, em princípio, 
procUramos--nãO nos colocar dentro do câlculo, dentro das alternativas. Pro
curamos nos abster desse tipo de discussão até que o problema seja reapresen
tado. Isso para dar independência total julgamento. 

Não sei se cObri e?>atamente o_ aspecto que V. Ex• queria. 

O SR. ALBERTO SILVA - Dr. Rex Nazaré Alves, a dúvida persiste 
pelo seguinte: as 1.200 estacas foram oriundas de .uma concepção. Essa con
cepção era _o O~ I da gravidade? 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- Sim. Primeiro, vamos definir uma 
coisa aqui que é muito impóítante: êXistem vários prédios que não é só o pré
dio do reator. Existe o prédio do reator; existem os edifícios auxiliares, o 
edifício da turbina. Existe_ urna série de prédios. Essas 1.200 estacas, que não 
sei o núine-ro pfeciso agora ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - 1.279. 

O SR. REX NAZARÉ ALVES - Muito obrigado, Senador Dirceu 
Cardoso. O que ocorre ê que esse número de estacas não é o número de esta
cas necessário aos prêdios classe 1. E o que é ptédio classe 1? É aquele que po-
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de, se ocorrer um acidente, vir a causar danos ao meio ambiente. Então, só 
nesses prédios, é que esse sistema de O, I na roc_ha, amplificações devem ser 
admitidas. Então, quando se fala hoje cm um número determinado de estacas 
de aumento, estamos falando no edifício do r~ator propriamente dito. E além 
disso, respondendo precisamente à pergunta de V. Ex• no ponto inicial de cál
culo, foi adotado O,IG de aceleração da gravidade. E o Sr. pode me pergun
tar: por que, então, o projeto, desde o início, não previa isso? E a resposta é 
bem simples: é um fato internacionalmente de uso corrente que determina
mos durante todo o processo de licenciamento e, particularmente, no Brasil, 
que temos que ter muito cuidado, porque o nosso dinheiro é pouco e muito 
custoso. Então, esse cuidado faz com que tenhamos um processo- de licencia
mento semelhante ao daqueles dos países mais desenvolvidos e que permite 
um avanço de determinadas etapas, até o que chamamos ponto de checagem 
para o próximo passo. Onde é que oponto de checagem do próximo passo 
aqui? A laje de encabeçamento. Então, a laje de encabeçamento, se V. Ex•s 
observarem no documento que foi distribuído, está lá como uma das condiR 
cionantes para a construção: provar que, por análise sísmica, ela está perfeita
mente satisfatória, depois de conhecer tgdos os parâmetros. E, nesse instante, 
foi que -se deu o fato de verificarmos que havia necessidade de uma comple
mentação de segurança e, por isso, não foi permitido a concretagem da laje de 
encabeçamento, até essa conclusão. V. Ex• pode me perguntar: uMas isso não 
está significando um atraso e um custo?" Na verdade, o tempo necessário 
para todo o cálculo, o conjunto de análise levado em consideração, levaria a 
margens de tempo e de custo aproximadamente iguais. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Dr. Rex, eu não me convenci da 
explicação, porque acho que, _quando foi elaborado, primeiro o estudo do 
sítio e, depois, elaborado os projetes de fundações, tanto o estudo do sítio, 
como os projetas das fundações foram também preliminarmente aprovados 
pelo CNEN, como consta aqui do relatório. Evidentemente que esse Proble
ma deveria ter sido aflorado naquela ocasião e porque, decOrrido já a fase de 
construção, depois de feito tanto investimento, então, surgiu o recalque ao 
que estou informado, a CNEN valeu-se de assessoria internacional. Esse as
sunto foi debatido, eXáiisirV3mente e estudado por vários centros internacio~ 
nais de especialistas em dinâwíca, e chegou-se à conclusão da necessidade de 
se fazer um reforço. O Senhor acabou de dizer que as alternativas estão sendo 
examinadas, estão sendo estudadas. Na minha opinião, isto deveria ter acon
tecido na fase de projeto e não E~steriormente à construção. Eu gostaria que 
V. S• me esclarecesse essa dúvida. 

O SR. ALBERTO SILVA -A minha segunda hipótese, Dr. Rex, se me 
permite, porque tainbém jã foi debatido aqui que havia uma outra alternati
va: cortar as estacas. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Ou diminuir o comprimento. 

O SR. ALBERTO SILVA- ·Reduzir em lO metros o comprimento das 
estacas. Isso tem a ver com um projeto: ou uma alternativa elinlina a outra, 
ou qual delas a CNEN vai adotar? 

. O SR. REX NAZARf: ALVES- Senador, o que ocorre é o seguinte: a 
CNEN não adota soluçõ~s. A CNEN recebe soluções e analisa-as se são real
mente seguras. 

O SR. ALBERTO SILVA- Mas ela também vai julgar? 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- Sim. O que ocorre é que temos um 
procedimento que é o seguinte... -

O SR. DIRCEU CARDOSO - O Estado-Maior estâ fÚncionando. O 
Estado-Maior Alemão. 

O SR. REX NAZARÉ ALVES - Não Senador; é brasileiro e é infor
mação dada por um geólogo brasileiro. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Estâ ótlme para nós isso. 

O SR. REX NAZARf: ALVES - O que acontece é o seguinte: a colo
cação feita pelo SenadOr Milton Cabral, e muito bem complementada pelo 
nobre Senador Dirceu Cardoso, ela tem duas implicações: se nós observar
mos, durante todo o procedimento de construção de uma usina nuclear, exis
te todo um conjunto de informações adicionais que vão chegando e que in
fluem seriamente no projeto detalhado. Daí, a necessidade de um acompa
nhamento constante de detalhamento e da execução desse detalhamcnto. So
mente no instante em que todas as estacas foram cravadas, que se conhecia 
todos os comprimentos dessas estacas, foi que se teve condição exata de apre
sentar dados precisos que permitissem um recâlculo e, nesse instante, tínha
mos duas opções: construirmos a usina com essas estacas, admitindo que, se 
ocorresse um terremoto, segundo as informações que temos, com esse valor 
de superfície, faríamos a laje de concretagem de encabeçamento sem maior 
problema. Mas, o que ocorre é que ficaríamos eternamente com uma dúvida, 

dúvida essa que não poderia persistir, porque é preferivel hoje parar, retar
dar, do que, amanhã, termos prejuízos da ordem de 1 milhão de dólares por 
dia de parada. Daí, o nosso cuidade de, primeiro -darmos uma licença pre
liminar com condicionante - e, aí, acho qtie respondo à sua pergunta, é a 
nossa salvaguarda. Veja V. Ex• o seguinte: a licença preliminar- a data está 
precisa, aí, no relatório que apresentei aos Srs. Senadores, mas acredito que 
seja 1976 - e, nesse momento, colocávamos, como condicionante, o que ê 
normal em todos os países do mundo -se necessário, cravar estacas adicio
nais. E por que este .. se necessário"? Porque queríamos construir alguma coi
sa e queremos construir, é intenção getãl de todos os participantes, que não 
deixe dúvida alguma. 

Eu poderia estar hoje num outro tipo de problema: era tentando provar 
a V. Ex• que 0,1 é na superfície, ao invés de 0,1 ser na rocha. Mas, prefiro, ho
je, dizer que não que está sendo feito um recálculo, porque consideramos O, I 
na rocha, admitimos a máxima amplificação, A origem disso foi que, em no
vembro de 1976, a CNEN informou a FURNAS, que estava, com base nas 
informações prestadas, aprovado- ou melh~r ditt .-1ão havia ínconveniente · 
no iníciO do estaquearriento. Para a Unidade II, sujeitas às seguintes con
dições: "1) cravação de estacas adicion~js, caso isso seja indicado pelo resL..l
tado dos estudos a serem realizados pela C_NEN, relativos à análise sísmica 
dos ediffcios; 2) nenhum ouh·o serviçO, alén1 da cravação de estacas, poderia 
ser iil.iciado; 3) a concretagem das cabeças das estacas, bem como da laje de 
fundação, somente poderia ser iniciada com autorização da CNEN. Isso por· 
que começávamos a ganhar tempo; permitíamos ao País ganhar tempo na im· 
plantação de Angra Il. 

Veja V. Ex• o seguinte: se fizermos hoje uma avaliação entre o te_ ~PCI ne
cessário para que todo o sistema tivesse -que ser feito, uma avaliação c ~todos 
os perfis - e, aí, eu me pergunto: serâ que a análise de subsolo, ccr perfu~ 
rações mais abundantes, daria possibilidade de identificar. · .1 aque:C mata· 
cões que eram muito grandes e que foram encontrados? Nãol Ele ind.:ar=.~., 
como indicou, que aqui haVia uma rocha, que neste outro ponto, havia uma 
rocha mã.is adiante. Mas, nesse instante, também quando, na hora da cra
vação, se teve o cuidado de medir isso e fazer um sistema que foi desen\1 l

do, de passagem por eSses matacões, quando eles ainda não eram passíveis Q. 

serem· removidos, para a cravação realmente na rocha confiada. 

O SR. ALBERTO SILVA- Dr. Rex, perguntaria a V. S• apenas o se
guinte: Esta construção de bases para as usinas nucleares é tão delicada que 
não é possíVel se fazer um simUlador prévio, submeter, por exemplo, a uma 
prova de laboratório, como se faz, por exemplo, para se saber corpos de pro· 
vas, para se saber como o concreto vai trabalhar em determinada situação? 
Enfim, sinlular todas as alternativas, em um simulador, e colocar num com· 
putador, e no fim dizer, se tem matacões, a solução ê esta, se não tem, a so· 
lução é esta, previamente? 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- O que ocorre é o seguinte: V. Ex•, ,., 
tenha dúvida que toda a sistemática de códigos de computação adotada, .,;,.te 
baseada em simulações matemáticas, além das simulações matemáticas, d..:n
tro do que é possível, e V. Ex• sabe que dentro da engenharia nem tudo c 
possível de se simular em escala laboratório, fazemos tambêm, análises simu
ladas, corpos de provas são tirados, todos esses tipos de anâlises são ,t:a.(jza
dos. O que não é possível, pelo menos do meu ponto de vista, -e: gora não 
falo como órgão licenciado r - é que eles tivessem a precisr• ,. met ão de to
dos os matacões existentes, ã não ser que fosse retirJr' · .~ criai. Em 
conseqUência disso, o serviço teria que ser inicíado 00111 - .• a de ~rminada 
margem de possibilidades de alterações. E fo~ baseado nisso que nã • se parou 
em nenhum matacão, foi.:se até a rocha firme. Mas iSso deu par:nnet ·os novos 
de cálculos, e esses parâmetros novos de cálculos exigiram r. •tÇO- e houve 
consenso nesses reforços: 

O SR. ALBERTO SILVA- É que V. S• declarou, para que nã 'se per
desse tempo, a CNEN determinou que tudo começasse com recessões. Entilo, 
seria: a cravação das estacas, e, depois de cravadas, saber-se se poderia colocar 
reforço ou não. 

O SR. REX NAZARf: ALVES- A CNEN não determinou; foi mlici
tada à CNEN, e a CNEN disse não haver inconveniente no início d ~ .... 

O SR. ALBERTO SILVA- De qualquer forma autorizou a cravar a,.,. 
tacas. 

O SR. REX NAZARf: ALVES - De qualquer forma, autorizou o iní
cio da cravação das estacas, com condicionante. 

O SR. ALBERTO SILVA - Então, ganhamos tempo por ter come. 
a cravar as estacas. 

O SR. REX NAZARÉ ALVES - E lhe digo mais; hoje, apre r . 
uma tecnologia. e esses números também não estão em minh . 
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acredito que jâ se saiba, hoje, mesmo nes~aS condições, cravar-em to h: 

cinqUenta estacas por mês. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Sessenta e sete. 

O SR. REX NAZARlô ALVES - Eu nã.o arriscaria números; Senador, 
V. Ex• vê que realmente são números que podemos começar a confiar. 

O SR. ALBERTO SILVA- Finalmente, vamos sair daqui convencidos 
de que foi o eXcesso de zelo pela segurança e para ganhar o tempo, que o País 
precisava ganhar, é que se trabalhou com _as informações dos modelos ante
riormente montados para se poder avaliar o que se deveria fazer, e as estacas, 
então, foram cravadas. A partir daí observou-se que, uma vez cravadas, no
vas informações surgiram, para reforço, e·-issõ --não era possível detectar por 
antecipação. Isto é perfeito? 

O SR. REX NAZARÉ ALVES.- É perfeito, apenas coin um dado adi
cional: é que isto n-ão é característica só do Brasil, é uma metodologia aceita 
internacionalmente. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Já que estamos nessa linha dera
ciocínio, detalhando certas indagações que foram feitas a respeito de Angra I, 
II, III, eu gostaria que V. S• também falasse a respeíto da espessura das pare
des. Existem inllitas índagações a respeito do que, porque no Brasil reduzi
mos essa espessura para 60 cm, quando lá na Alemanha é de um metro e oi
tenta centímetros. Serã qUe -é porque ná Alemanha tem aviões phanton, sobre
voando as usinas, ou pOr outras razões. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Apenas para complementar as ótimas 
perguntas feitas aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não, eu estou satisfeito de que 
esteja havendo esse debate, porque é necessârió que todos nós tomemos co
nhecimento de todas as respostas sobre problema de segurança. Acho que 
aqui é o momento própiio para que· Sejani. feitas todas as indagações, e não 
atendendo à questão de que o debatedor é o Senador fulano de tal. Cada um 
pode interferir no moniento em que julgar necessário. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - A pergunta é a seguinte: A CNEN e as 
empresas acordaram o seguinte: que a aceleração da gravidade é de O, 1, e se 
tomou como base a rocha que está lã embai:x,o. Mas hã uma condiciÕnante, 
aqui, em Angra. Essa proxinlidade do mar, que talvez seja a única no mundo, 
e a notícia que temos é que as outras us_i_n_as· b_UCleares est3o a uma milha do 
mar, ou mais. Em cima do· mar, como está aqui, parece que é só a nossa, com 
essa vista bonita. Temos documentos aqui que vamos revelar coisas interes
santíssimas sobre isto aqui. Preste aténçãO a ComiSsão_ 3.gora. Além dessa 
aceleração da gravidade, o que se tem que levar em conta é uma estaca de 
60m, porque a média é de 40m, e 60m ê uma perna longa, imensa, mas além 
da possibilidade de um tremor de teri-a,. há a possibilidade de um outro tre
mor que se exerce ali, minuto a minuto: é a massa de água, fazendo pressão 
naquele terreno, minuto a minuto, instante a instante. Isso provoca uma 
vibração de terreno, porque as grandes m'assas líquidas e o movimento do 
oceano naquele perpétuo rnôbile, faz uma pressão 'violenta na terra, e faz uma 
vibração que não podemos supor. Então, além da aceléração da gravidade e 
de um possível terremoto, há um tremor que Angra recebe minuto a minuto. 
É uma grande massa líquida que tem grande influênCia sobre a terra. Porque, 
nas usinas a uma milha, a vibração é atenuada, porque aquela camada ê uma 
camada que absorve a vibração. Mas a nossa es~ã em cima da água, estã a 
cem metros da água. O local em frente foi atefrado. Então, as grandes massas 
e o movimento perpétuo das ondas, batendo na terra, faz uma vibração na 
terra. Aquilo que V. S• falou, Dr., é que se ihscrevell no meu coração e no 
meu cérebro, segurança. 

O SR. REX NAZARS ALVES- Senador, a pergunta foi excelente, in
clusive me orgulha bastante, porque as informações, que os legítimos repre
sentantes do povo solicitam, têm que ser atendidas, com a maior seriedade, 
para depois, V. Ex• infor,marem consc'ien~emente C corretamente ao povo.-

0 que acontece, Senador Dirceu ·cardoso, é que V. Ex• mesmo disse que 
Angra I não lhe preocupa, porque ela bate, mas é rocha. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Hã uma condicionante que temos de 
ver. Desculpe-me, mas tenho notícias de que duas, apenas duas estacas, mas 
grandes. 

Esta aqui está apoiada em cima da rocha. Qual é a estaca daqui? 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- Aquielaestáapoiadaem cima da ro· 
cha. · 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Exatamente. Creio que é de 60 metros. 
Corresponde a um -ediflcio de 20 andares. Não é brincadeira. E com uma 
vibração todos os dias, toda hora~ todo instante. 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- V. Ex• observe o seguinte: V. Ex•, 
mesmo, quando fez ~ pergunta, disse: ••Não estou preocupa-do, - porque 
aqui tenho rocha". Agora, vamos voltar ao que dissemos antes. A conside
ração de toda a estabilidade do sistema partiu de quê? Partiu da rocha. Então, 
todo sistema de raciocíriio--Vâlido na rocha, aqui, ê vâlido aqui (mostra na fi
gura). E o que acontece? Existe um dado complementar, que fico orgulhoso 
de V. Ex• ter entrado em detalhes do problema de vibração, porque ele real
mente é um problema. Mas, acontece que, na hora em que ê determina.da a 
anális_e dinâmica dessas pilastras, são determinadas, também, quais seriam as 
freqífências de vibração e dos espectros de toda região que poderia afetar. E 
isso é levado em consideração, no cálculo. 

Então, V. Ex• não tenha dúvida de que, além do terremoto, esse tipo de 
freqUência está perfeitamente coberto pelos cálculos dinâmicos feitos para as 
estacas, porque, caso contrário, elas teriam outras condicionantes. V. Ex,. 
pode ter certeza disso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Longe de mim levantar essa dfivida. 
Não desejei ser inoportuno. 

O SR. REX NAZAR-É ALVES- Não V. Ex• foi muito oportuno, por
que eu não havia citado que tinha interferência de freqUência nessa análise 
sísmica, e que ·esse tipo de freqüêncvia tinha de ser considerado, e que ele está 
coberto pela análise dinâmica. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -O Senador Jutahy Magalhães 
deseja fazer, ainda, uma indagação. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -lô a respeito da espessura das pare
des. 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- Antes de responder sobre a espessura, 
fiquei devimd-o uma informação: é com relação aos maiores terremotos havi
dos no mundo. E, como, na verdade, sou apenas representante de um time 
que joga atrás, e dizem que não adianta ter bons músicos, se o maestro não 
for bom. E a verdade é que posso dizer a V. Ex•s, que o noss_o maestro, o Pre~ 
sidcnte da Comissão Nacional de Energia Nuclear, dita, como norma, um 
comportamento dentro da maior seriedade possível, existente hoj'e no mundo, 
em relação à segurança. Esses dados existiam disponíveis na CNEN. E o pes
soal, rapidamente, recolheu-me esses dados, que exponho agora. 

Em_2 de março de 193], houve um terremoto, na Escala Richer, entre 8 e 
9, no Japão. 

Em 15 de junho de 1911, houve outro, entre 8 e 7, na Escala Richer, no 
leste, também no Japão. 

Em 15 de agosto de 1950, um-Outro, de 8.7, na Escala Richer, na latitude 
28, Norte, longitude 96 Leste- e aqui te.nho a latitude e a longitude de todos 

· esses dados - ocorrido na China. 

O SR. ALBERTO SILVA- E o ocorrido em S. Francisco? 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- Infelizmente, quanto a esse não tenho 
dados. 

E o que ocorre é que esses valores da Escala Richer para a Escala Mer
calli Modificada corresponderiam a um terremoto da ordem de entre 9 e 10, 
na Escala Mercalli Modificada. E significa que os efeitos são realmente de 
destruição de todas as estruturas convencionais. Mas, no Brasil, longe disso, 
graças a Deus, nunca tivemõs esses Valófes. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Angra ficaria de pé. 
O SR. REX NAZARÉ ALVES- Não, não, não e não. Se ocorrer 10 na

Escala Mercalli Modificada, teremos alterações, porque ele não foi dimensio
nado para isso. Ele foi dimensionado em dados realísticos, válidos para o 
Brasil. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- O Hemisfério Norte é mais infestado. 

O SR. REX NAZARJ;: ALVES- Com relação ao problema do impacto 
de aviões e qti3nto às espessura, Poderíamos observar dois pontos importan
tes: o primeirO deles é que o critério para que um evento deva ser considera
do, no projeto de uma central nuclear, é que a sua probabilidade de ocorrer 
seja maior do que uma entre dez milhões por ano. Isto é prática internacional. 

Existe também uma metodologia de cálculo, de probabilidade de queda 
de avião. Se os Srs. me permitirem, volto ao quadro negro para mostrar, rapi
damente como é que isso aparece. 

Ocorre que a sistemãticã para cálculo dessa probabilidade é a seguinte: a 
probabilidade, por ano, de um acidente aéreo é dado pela seguinte expressão: 
PFA=CxNxAjW. 

Este C é a taxa de queda por milha, para aviões usados no corredor aéreo 
considerado. Este W é a largura do correâor aéreo, mais duas vezes a distân
cia da usina, 3.té .o eiXO do corredor aéreo, se a usina for localizada fora do 
corredor aéreo Cm milhas. O N é o número de vôos. por ano. ao longo do cor
redor aéreo. E este A é área efetiva da usina. 
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Partindo desta expressão, que é de uso universal, e considerando, agora, 
para hipótese de câ(culo, que nesta região passem 100 aviões ajato,_por dia, 
que a taxa de quedas seja aquela aceita por todos nós, quando viajamos de 
avião, ou seja, 3x10-" por milha. Isso significa que, quanto mais viajamos ou 
voamos-, maior a nossa proba-bilidade de cal r. (Risos.) que a largura do corre
dor aéreo é de 18,75 milhas, e que a ãrea- e, aí, vou fazer Ull!~ coisa pior 
contra mim- das três unidades juntas é uma milha quadrada. Mesmo levan
do em consideração isso tudo. Onde é que poderia ter o problema da queda 
do avião? Seria em cima do reato r. A prob~bilidade disso acontecer ê de 6, 7 x 
I0-12 ou seja, vou lhe dar o número, é de _l.000.000.06õ.OOO, de cair em cima 
do reatar de Angra I. Vou precisar bem: do reatar de Angra I, na peça princi
pal. Agora, vamos pegar alguns outros exemplos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - isso é que é interessante a gente saber, 
em torno desses dados aí, essas explanações. 

O SR. REX NAZAR!ô ALVES- Vamos pegar alguns exemplos: a Ke
waunee, que foi-a usina de referência para Àngra I, pOrqüe a Aguirre não foi 
construída. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Onde i: essa usina? 

O SR. REX NAZAR!l ALVES- Nos Estados Unidos. Ela tem 75 cm 
de espessura de parede; a Gundremmingen, na Alemanha, tem 38 cm de es· 
pessura; Biblis A, tem 60 cm de espessUra; Biblis B, tem 80 cm de espessura e; 
Grafenrheinfeld ~ vou mostrar o -oi.tiú)--exempio~ também por outro lado -
tem 1,80 m de espessura. Agora, por que Graferl!heinfe!d tem 1,80m? Porque, 
inclusive vi pessOalrrierite, uma série de aviões Phãftton voando em cima da 
unidade, coisas qUe, gr3Ç_a_S_ ao bonl DiUS~ -a soberania no Brasil permite que 
não tenhamos. Em conseqUência· deSsa probabilidade e em conseqüência des
ses outros exemplos, que não impediram de. maneira 'nenhuma qu_e essas uni
dades continuassem em operação, então, Biblis A estã lá na Alemanha com 
60 cm de espessura funcíonando; Biblis- B éStã 1â-na A1C:manha com 80 cm de 
espessura funcionandO-. Mas,- aiofa, parã ser mais honesto ainda, aliás, 
desulpem-me Q termo Hmais honesto", não existe mais honeSto óu menos ho
nesto, para ser honesto, a verdade é que falar de 60 cin, 1,80 m, 2m em con-_ 
creto não significa nada. O que tem relevânCia é qual a ferragem que leva em 
consideração na execução dessa parede. Podemos ter uma parede de 60 cm 
que tenha a mesma resistência de uma de 1,80. Mas, o que é muito importan
te, é que o perigo que se POdia perlsai- era cate um aviãojato deSSe tiPo iumbo 
em cima da unidade. Mas, entretanto, se verífiWmõs como é feito o projeto 
desses aviões, Verificarein9s que ele, norrriãfnieriie-, ocorrido um acidente, ex
ceto uma explosão,- se tiver uma explõSãO no a-r niúda tudo, Porque o que 
vai chegar é pedaço e aí não passa na parede- mas, se houver realmente um 
problema de queda, em hipótese nenhuma, isso eu já conversei com vãrios pr
lotos sobre como é o procedimento, etc., eles tem toda uma sistemãtica de 
procedimento de nUnca procurar voltar o avião para direção de montanhas, e 
sim numa tentativa para o mar. E, por falá r ·ness·a-tentativa do mar, quero di
zer que Deus é tão bom para nós que as condições meteorológicas analisã.das 
em Angra, depois de vários anos de dados, dados esses que estão consubstan
ciados no item 2, 3, __ que só .são dad_os meteorológfCOs, indicam, e iSso -o Sr. Se
nador DirCeu -Cardoso, cOrno Oriundo do Espírito Santo, daquelas praias 
boas, em que sabemos que o vento sempre sopra ou pata a montanha ou en
tão para o mar, o grande fator de difusão é n'a díreção do mar. Então, meSmo 
que ocorresse aquele pior acídente que apareceu no filme lançado num mo
mento que, por acaso, coincidiu com o addellte de H<irrisbU:rg, n1esmo nesse 
caso, a probabilidade de qUe a difusão fosse para o mar era muito grande. 

Aí, eu faria Uma pergun~a a_o nobre Senador J utahy ~agalhães, se ficou 
satisfeito com a explicação com- refã.ção de por que 60 cm? E ·aí é um dado im
portante: precisamos, em termos de tecnologia, fazer toda a observação do 
que é importante ou não ser usado dentro do País, com as condições do País. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Fiquei satisfeito não apenas com 
essa resposta. 

O SR. DIRCEU CARDOSb.:.... Perdão: Apenas uma ilustração aqui. A 
sua palestra é tão ilustrativa, reafirmándo pontos que tínhamos dúvidas, que 
vou dizer um fato: quan-do a nossa missão esteve lá, houve um Senador que 
precisava: se desloCa:r de av~ão para São_ Pau~O, ida e volta, e foi utp.a luta para 
lá e para cã, então o avião nãO pode- de5cerlâ, POiqlie são péssímas as con
diÇões de pouso, e avião-nenhum pode. Todos eles preferem descer, lá, não seí 
onde, bem longe, porque ali não convém, porque não tem condições, porque 
o campo está interditado, o que mostra que as condições lã são de fato o que 
v. s• está dizendo. 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- Condições péssimas meteorológicas 
são excelentes para a nuclear, quer dizer, muito vento e muita agitação para 
difusão. 

O ~R. JUTAHY MAGALHÃES- Dr. Rex Nazaré Alves, dando con
tinuidade. agradeço não só a essa resposta como a todas que V. S• vem dan
do1 gue são da maior importâi-lcia p"ara conhecimento niló só desta ComissãO, 
como do pdblico_brasileiro. E também V. S• disse, aí, uma coisa certa: não há 
maior ou menor honestidade. Mas, no caso especifico, talvez haja. Vejo que_ 
V. Sf tem sempre a preocupação de não dar uma informação, sem estar docu
rqentadq; ~ejo que um técnico do gabarito de v O s• tem esta grande preocuM 
pação que deve ser de todos, deveria pelo menos ser de todos. 

:!;:!-!gostaria até que V. S• me informasse, pOrque vimos aqui um depoi
mento anterior·; ein que a grande preocup~9ão era que se jogasse uma bomba 
em dffia do -r6úor. Mas, na hora em que a usina nuclear fosse alvo de bom~ 
bas, acho que não seria alvo de uma bomba convencional; jâ seda a pi'ópria 
bomba atômica jogada ali, então, não haveria mais condições para evitar que 
isso ocorresse. Mas, foi dito aqui que é facílimo sabotar uma usina nuclear; 
basta cortar o funcionamento do resfriamento de água. Basta fazer isso que a 
usina é capaz atê de explodir, e isso Ocasionaria um perigo muito grande para 
toda a população da circunvizinhanÇa. Então, eu gôstaria que Y_. Ex• me in
forinasse se isto é-correto, se esta informação é correta? Se é tãO fácil assim sa~ 
botar uma usina nuclear com perigo para a população, 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- Senador Jutahy Magalhães, acontece 
um dado_ muito importante nesse conjunto: existe uma preocupação, não so
mente naciõnal, mas internacional, com relação à sabotagem. O Brasil se 

-preocüpou, desde o seu primeiro instante, em fazer normas de proteção física, 
que abordam um conjunto enorme de pontos que vão desde um exame deta
lhado de todas as sabotagens possíveis. Esta norma (exibe o documento) foi 

-publicada no Diário Oficial, de 4 de novembro de 1977 e cobre todos os as
pectos relativOs a alarme, ârea protegida, área vital, ár-ea vigiada, barreira 
física, equipamentos vitais, guarda, inspeção de segurança, instalação nu
clear, enfim, uma grande gama de dados. Mas, a existência desta norma, a 
õbrigatoriedade de montar este sistema, que recentemente foi elogiado pelos 
próprios técnicos da agência internacional de energia atômica- a que o Se
nador Dirceu Cardoso se referia ontem e Pedia pareceres -eles diziam quê 
nunca tinham visto um canteiro, naquelas condições,jâ com o sistema de pro
teção físiêa adequado. Essa proteção cobre 2 ângulos: aquele que, quando es
tiver em operação, pode causar um dano ao público e ao meio-ambiente, mas 
aquele que, se houver hoje, pode causar um dano ao desenvolvimento nacio
nal que o retarde. Às duas estamos com atenção. Agora, vou diretamente ao 
seu ponto: não existe somente este ponto, não. Os outros, depois, eu poderia, 
dizer, particularmente quais são. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - V.S• pode dizer para a Comissão. 

O SR. REX NAZAR!l ALVES- Senador, V. Ex• me desculpe, mas es
taríamos abrindo a vulnerabilidade. Seria como se eu chegasse e contasse 
quais são as janelas da sua casa que V. Ex• não fecha e, amanhã, saísse publi
cado. 

Para isso, eu gostaria de ter, aqui, um excelente quadro que o Senador 
Dirceu Cardoso possuía hã um minuto. 

(O depoente demonstra o sistema de refrigeração, 

com base no quadro exposto, aos membros da comissão) 

A pergunta específica foi: "E se -esse túnel fosse destruído? 
Antes de V. Ex'" fazer __ ~sa pergunta, colociDnos, como condicionante 

para a construção de Angfa, que, primeiro: houvesse um sistema que lançasse 
a ãgua de resfriamento" nesse próprio c3.naJ, V. Ex'" poderia rriC dizer: então, 
estâ se aquecendo o sistema e, com isso, vai-se perder a eficiência térmica. 
Realmente, começa a perder a eficiência térmica. Mas; a segurança estâ gak 
rantida. Segundo: existe um sistema chamado ECCS -SiStema de Emergên
Gia de Resfriamento, que não tem nada a ver com esse conjunto e que, mesmo 
que simultânea à destruição do canal, houvesse a .cfestruiç~o da tomada de á
gua de resfriamento, mesmo neste caso, a ação do sistema de emergência de 
resfriamento garantida que o reaiof ío-sse di:-sligado e quem mantivesse o sis
tema de resfriamento em operação, mesmo sem esses dois sistemas de abaste
cimento. 

O SR. PASSOS PORTO- Qual o período que ficaria nessa emergên
cia? 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- Ele tem condição até que as condições 
.de temperatura do núcle:o atinjam a pontos que não prejudiquem nenhuma 
das varetas do combustíVel e que garantam a integridade da contenção de to
dos os produtos de fissão ali eXistentes. 

O SR. PASSOS-PORTO- Umas .seis horas? 

O SR. REX NAZARÉ ALVES~ Não, dã mais de seis horas. Não te
nho-dados específicos para lhe dar, ma:s eu poderia pedir que me fosse infor-· 
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mado quanto temp'o é a operação do sistema de emergência de resfriamento, 
ECCS. 

O que acontece é que, em conseqUência "disto, teríamos garantido o res~ 
friamente e teríamos garantido que, mesm:o com a -destruição dos dois siste
mas, nenhum dano para a segurança, do ponto de vista térmico e radiológico, 
fosse afetado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nessa temãtica da Angra I e Angra 
II, farei a minha última pergunta, sobre determinado assunto, que foi levan
tado em depoirriento anterior. ~_o problema da corrosão d_as usinas devido à 
proximidade do mar, a corrosão por salitre; Há alguma influência da corro
são na segurança das usinaS Angra I e Angra II? 

O SR. REX NAZARÉ ALVES - OnJem, durante a apresentação do 
documento, eu dizia o seguinte: hâ um licenciamento, esse licenciamento vai 
até a fase de operação e, nesse instante, eu dífiâ qUe cOineçaria, talvez, uma 
atividade mais intensa de fiscalização. Todos os sistemas passam por uma 
série de exames que são feitos através de testes não destrutivas. Existe uma 
periodicidade desses exames. Se eu chegasse hoje, aqui, e dissesse que nenhu
ma corrosão seria possível, dentro de uma unidade, eu seria futurologista; 
neste caso, prefiro dizer o seguinte: se houver indício de qualquer corrosão, a 
sistemática de testes, lembro ter dito_: em fünção da responsabilidade de cada 
sistema, dentro do funcionamento da usina, ê feita- de tal forma que seriã. de
tectada com antecedência adequada e permiti-ria; então, a substituiÇão daque
le componente específico. Vou dizer mais longe a V. Ex•s. 

O SR. MILTON CABRAL- Como lo possível a detecção de uma tubu
lação de água para medir a corrosão? 

O SR. REX NAZARt ALVES -A ge'nte pode ir ao detalhe. Vou dizer 
mais, depois eu Volto. Apenas para fazer um enfoque. O CPA desenvolveu 
urna técnica, - para dar um exemplo brasileiro - de que o material, o óleo 
usado na lubrificação tem determinadas características físicas e determinadas 
característiCas químicas. Se durante a operação de uma aeronave, eu for con~ 
tinuando a examinar esse óleo, vou começar a observar - como pode ser 
óleo, pode ser água, pode ser uma série de coisas -vou começar a observar a 
Presença de algumas coisas estranhas. Corilo conheço o que tem dentro· do 
sistema, sei qual é a origem dessas coisas estranhas. Tenho um exemplo lindo 
do CPA que foi ã detecção do comprometimento de um dos aviões fora do 
País, simplesmente por análise deste óleo. Então V. Ex•s observam que essa 
tecnologia não é só nossa; é uma tecnologia que também usam em avião
graças a Deus para nós que viajamos muitO, e que está sendo a todos os aias 
aperfeiçoada. Além disso, existem testes de ultra~som para verificar a integri
dade; existem testes de líquidos penetrantes; existem radiografias, e existem, 
inclusive, determinadas amostras, colocadas dentro do sistema, particular~ 
mente dentro do vaso principal do reatar de base de pressão, e que periodica
mente, quando é feito o recarregamento, é retirado para avaliação de qual
quer defeito de material que esteja ocorrendo. Pode não ser só corrosão; ele 
pode ser efeito de radiação sobre materiais e que podem estar causando os 
comprometimentos. Então, esse conjunto de informações, que são avaliadas 
detalhadamente durante os testes préwoperacionais, nos dá informações que 
nos permitem ter padrões de comparação para qualquer acru;npanhamento. 
E, nesse instante, temos de ter condições, e teremos condições de identificar o 
início de corrosão. E eu lhe diria, agOra, um fato ;-apenas en passant: qual é o 
nosso objetivo final, não só na energia nuclear, em toda a área tecnológica? É 
que o Brasil, amanhã, desfrute uma posição de bastante prestígio, do ponto 
de vista do desenvolvimento industrial e tecnológico. E vamos ter de desen
volver materiais brasileiros; e vamos ter de usar materiais brasileiros, e quere
mos usar materiais brasileiros. Então, eu me perguntaria: o que ê preferível, 
eu adotar um conjunto de testes que amanhã me permita verificar exatamente 
em que momento eu preciso mudar um determinado componente, ou estar 
eternamente importando um outro que a confiabilidade fosse maior? A partir 
do instante ein que a segurança for garantida. tenho de permitir uma partici
pação nacional maior. Então, o que nos interessa hoje, seriamente, é, não só 
dentro daquela metodologia de acompanhamento de segurança que nós colo
camos, verificar o que ocorre no mundo. E, verificando o que ocorre no mun
do, normalmentt se sabe, por antecedência, que um determinado material, 
que estava funcionando sob tais condições, em determinada época, e~tá so
frendo efeitOs de corrosão. E a gente começa a ter mais atenção. Isso não sig
nifica que venhamos a ficar unicamente condicionado a esse dado, mas, para
lelo a isso, deveremos ter condições também de desenvolver os nossos proces
sos para acompanhamento do sistema de corrosão. Posso lhe dizer, finalizan
do, que a competência nacional em corrosão, hoje, é bastante grande. h um 
orgulho ver a Universidade Federal do Rio Grande do Sul o que está fazendo 
sobre corrosão. E um orgulho ver o que a Universidade FCderal_do Rio de Ja
neiro estâ fazendo sobre corrosã._o. E uma $érie de outras universidades. E de
senvolvimento nacional é integração de todos esses sistemas. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Fico satisfeito de verificar que não 
estávamos tratando; a respeito de localização de usinas nucleares, com irres
ponsâveis. Vejo, ao contrário, que a responsabilidade é grande demais, eis 
que a preocupação corri a segurailça está acima de qualquer outra preocu
pação que eXista. Num dos depoimentos aqui prestados, tive grande entusias
mo ao ouvir o Professor Goldemberg, embora discordando de muitas das 
suas posições, mas de todos aqueles que são contrários à execução do acordo 
nuclear, não é bem o contrato, propriamente, mas a execuÇão do acordo, foi 
o depoimento que mais aprecie[ Mas um ponto dele era quanto à localização 
das usinas, do que ele diScOrdava, principalmente a Usina de Angra II. Mas 
vejO -que até ele está equivocado; vejo que até ele tem uma idéia que não-cor
~:esponde tanto 'à realidade. porque vejo Que V. S•, como os demais técnicos, 
estão demais preocupados com essa questão de segurança e a previsão de to
das as possibilidades imagináveis estão sendo feitas. É lógico que não existe a 
segurança absoluta. Não temos segurança de que este prédio não vai cair, da
qui a pouco, em cima de nossas cabeças. Mas pelo menos a presunção é de 
que isso·não vai ocorrer, senão não estaríamos aqui. E acho que o Senador 
Dirceu Cardoso tem razão. S. Ex• não disse brincando, mas disse constatan
do uma realidade. Se ocorresse um abalo sísmico de grande intensidade a re
gião toda poderia ser destruída, mas a usina estaria de. pé. Essa é uma consta
tação, porque o Senador Dirceu Cardoso tem combatido muito a·qui a locali
zação das usinas Angra I e Angra II, principalmente a Angra II, porque An
gra I niriguêm combate aqui. Mas ouvi também ontem, quando V. S• prestou 
depoimento, V. S' fazia muita questão, às vezes, de citar a participação de 
cientistas, de universidades, no projeto do acordo nuclear. Esse realmente é 
um assunto que gostaríamos de ouvir um detalhamento maior por parte de V. 
S• a respeito dessa participação da comunidade ci~ntífica. Porque várias críti
cas têm sido feitas aqui com a ausência total dessa participação. No depoi
mento, embora V. S• não desse aquela demonstração de que iria tratar exata
mente disso, V. S• dava a entender que havia essa participação, e eu gostaria 
de ouvir de V. S• uma iriforriiação a respeito do assunto. 

O SR. REX NAZAR!': ALVES- Muito obrigado, Senador Jutahy Ma
galhães. Ocorre o seguinte fato: prínieiro, eu tenho o hâbito de que segurança 
é algo que deve ser discutido em aberto. Daí, termos colocado, na Comissão 
Nacional de Energia Nuclear, os relatórios de segurança abertos ao público. 
Item dois: lembro-me de ter lido recentemente, após a visita do Professor 
Gold!!mberg ao sítio de Angra, que ele havia visitado uma série de sítios inter
nacionais em vários países, inclusive Alemanha, e o que ele estava vendo em 
Angra não deixava nada a desejar ein segurança. E lhe digo mais: temos aten
dido a todos os_ convites para discussão com a comunidade científica naciõ
nal. Mas, no anexo 3.1, do documento fornecido, na semana passada, houve 
um debate, na Associação Brasileira de Imprensa, em que o assunto era Segu
rança Nuclear e Participação da Comunidade Científica. Apenas revendo ra
pidamente o documento, esse anexo 3.1, V. Ex• encontrará cooperação já em 
segurança nuclear nas áreas de engenharia civil, metalurgia, física de reatares, 
termo-hidráulica, análise de tensão, rádio-proteção e ambiente. Em seguida, 
procuramos detalhar um pouCo-que tipo de cooperação existia. E, na área de 
engenharia civil, aparece um convênio entre a CNEN e a Universidade Fede
ral do Rio Grande do Sul, que consta aí da página 3.1.1, especificamente 
sobre análise dinâmica--em centrais nucleares; 29, uma anãlise numérica do 
comportamento mecânico de estruturas. E tem, inclusive, 3 estruturas de con~ 
creto armado para reatares nucleares. E vou dizer o seguinte: é até orgulho a 
gente visitar essa universidade. Em abril de 1978, houve um debate completa
mente aberto, cujo detalhe se encontra à página 3.1.2, que foi a Conferência 
sobre Análise, Projeto e Construção de Estruturas de Centrais Nucleares, 
dentro dessa própria Universidade. Desse grupo, houve 80 trabalhos apre
sentados_de níveis internacionais de indivíduos, que _v. Ex• pode ver pelo índi
ce que anexairios;-de altíssima competência, das mais diferentes origens: Esta
dos Unidos, França, Alemanha, Argentina, em que foram discutidos e apre
sentados todos os desenvolvimentos que estavam ocorrendo dentro dessa 
ãrea. E, desses oitenta trabalhos, 42 eram realizados através do nosso sistema, 
dessa participação dentro da anâlise de segurança. Mas, isso, na ârea de enge
nharia civil. Mas a coisa não fica ai não. Se V. Ex• for para a.parte de meta
lurgia, vai encontrar na página 3.1.10,- apenas uma ressalva: colocamos o 
nome de todos os professores que estão participando e o título deles, porque 
se houver urna dúvida, eles podem ser consultados- e. nessa página 3.1.10, 
apresentamos o que está sendo feito na área de metalurgia. Em que estão sen
do estudadas ~racterísticas de juntas soldadas de interesse em reatares nu
cleares. Fi'zemos resumos pequenos do que era desenvolvido em cada um dos 
setores. Comportamento mecânico dos aços para reatares. Colocamos o que 
está sendo desenvolvido entre o CNEN e o Instituto Militar de Engenharia. 
Colocamos, na página 3.1.12, quais foram as teses -desenvolvidas e as em anw 
damento. E V. Ex• vai encontrar coisas muito interessantes. Anãlise termo-
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hidrá.tfica do núcleo de Angra-I, feito del).tro de uma universidade nossa. V. 
Ex' v li encontrar anâlise de acidente por inserção de reatividade em reatares 
PWR, feito por outro estudante. Levantamento das curvas de controle de 
Angr J.-I, em andamento. E V. Ex• vai encontrar também, além disso, na pági
na 3.1.13, as teses que estãó"Sendo coii.cluídas, com a CNEN e a COPPE, em 
análise de acidentes. V. Ex' vai encontrar, na página 3.1.15, algo que conside
rode orgulho muito grande nacional, que é o grupo de engenharia mecânica 
de renome internacional, do qual um dos chefes participou de análise de ten
sões, na Nasa, e é brasileiro e chefia esse grUPo de análiSe de tensões de Sallta 
Catarina, cujo nome é Dorriingos Boechat, e que está desenvolvr.-=ndo um con
junto de códig-os de análise inteir~menfC riacionais~ E V._ Ex• encontra o con
Junto de trabalhos. Na página 3.1.20, V. Ex' tem o nome de todos os partici
pantes do documento distribuído. E V. Ex' vai mais longe: Proteção radioló
gica em meio ambiente. A intenção de urria:abertura que conscientize estaco
munidade de não haver risco, a única forma, é qüe eles- niesmo ffieçam e todos 
os programas de medidas que estão sendo realizados por estas universidades 
constam dessas pãginas 3.1.20/21/22/23. E eu digo, a V. Ex•, com talvez bas
tante satisfação de que com o debate com a comunidade científica não houve 
nenhuma contestação de que realmente eles estavam alijados do prOcesso de 
análise da segurança. Agora, cç>nvêm: explicar aqui um ponto muito impor
tante: o setor multidisciplinar e interdiscipli'nar. E é importante que saibamos 
escolher e escolher adequadamente quais os participantes. Esses participantes 
são selecionados, através de um exame detalhado, que leva em consideração 
todos os aspectos de sua formação e os aspectos de seu treinamento. Esses da
dos nos garantem hoje de, com bastante tranqUilidade, poder dizer: hã uma 
participação. E eu dífía mais um ponto: recentemente, a COmissão Delibera
tiva da Comissão Nacional de Energia Nuclear resolveu que essa participação 
tem que ser mais ampla e está organizando o -que chamamos grupos de asses
soria técnica para fornecerem pareceres completamente independentes e que 
possam ser colocados inteiramente à disposição. Ainda digo mais:_ exatamen
te na semana passada, encerrávamos a ativídade de um desses grupos ligados 
a meio-ambiente, em que, entre eles, discutiam como melhor podiam partici
par. 

Não sei se satisfiz a sua pergunta. 

O SR. MILTON CABRAL- Esse ponto tem sido amplamente debati
do pela imprensa e hã meia dúzia de cientiSias'riacioriais que Vêm periódica
mente denunciando a ausência da participação da comunidade científica. A 
imprensa dã uma cobertura enorme a essas·opiriiões e elas são sempre repeti
das. Mas, diante da sua exposição, estou compreendendo que estes cientistas, 
que têm uma cadeira cativa na imprensa nacional... 

Para debater esses problemas, na maioria deles, são professores 1:1niver.Si
Jários, eStão nas universidades. E esses estudos que as universidades estão fa
zendo, provavelmente, estão abertos a esses professores. É a impressão que 
tenho. Não são estudos fechado~. Então, se eles tivessem interesse, pOderiam 
ptlrticipar 'OU ter contacto com -os ~udos das universidades. 

Mas, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta que tem sido feita a mim, 
constantemente! O 1 PT de São Paulo é reconhecidamente uma das insti
tuições mais acreditadas, no Brasil, e eles dispõem de laboratórios, de meta
lurgia, enfim, de-quase tOdos os setores da indústria. E, não tenho visto o 
nome do I PT nesses papéis. Qual é a razão do IPT não está assegurarido ·uma 
colaboração mais estreita à CNEN? 

O SR. REX NAZARÉ- Eu poderia, antes de responder a pergunta de 
V. Ex• fazer uma abordagem rã pi da sobre o te:mpo--de funcio:riamento da 
emergência. 

Se O reatar estiver funCírinando a alta pressão, vai ser injetado âgu·a e o 
tempo de funcionamento SeTã de atê 2 di3.s. E é te-mpo, se V. Ex' fizer as con
tas do tempo de resfriamento, é perfeitamente'aCdtãvel. Se ele despressurlzar, 
como foi o case de Three Afilies, ele funciona Hfhoras mas, dePois~ tCffi-se 
corno colocar um sistema adicional de -remoção de calor residual. E a própria 
despressurizaçào faz com que haja tarilbem a preservação de uma formlllazi-
nha: PV~>NRP que garantiria O Sistemã: ---

Indo exatamente ao enfoque que -o Senador Milton Cabral levantou, eu 
diria que, para nós, a participação do sisterria universitârio- V. Ex• vãO me 
desculpar, porque vou usar uma express_ão um pouco rude- considero o sis
tema universitário a galinha dos ovos de ouro e me interessa muito o uso do sis
tema universitário diretamente, por uma razão: Quando colocamos, proposi
tadamente, esse anexo 3.1, porCJ,.UC sabemos que era um ponto que havia dúvi
du, e duL também termos colocado o nome das pessoas, que pode ser pergun
tado, existe um fato aí adicional que émuitocimportante: o professor orienta, 
mas, queremos que isso seja_ feito por aquele eStudariH~ qUe vai se formar e 
que venha produzindo uma tese e que o capacite para ir para o sistema de 
mercado. em seguida, e que garanta também a continl!idade daquele profes
sor. Daí a razão de nos ligarmos muito mais a instituições q'ue estão mais vol-

tadas para o ensino do que para as outras. As outras usamos, não como um 
projeto de participação da competência científica, mas para problemas muito 
específicos de projetas de curta duração. 

O SR. MILTON CABRAL - É que não tem havido necessidade de 
consultar o IPT. 

O~SR. REX NAZARÉ ALVES- Não. O IPT vou dar um exemplo es
pecífiCo-_de_consulta ao IPT. 

Para a análise das resistências das estacas, consultamos o IPT e ele faz 
parte de um grupo que foi estabelecido. 

O SR. MILTON CABRAL- Fiz essa pergunta, porque consta dos de
poimentos a alegação de que as grandes instituições, os grandes laboratórios 
nacionais estavam ausentes do programa nuclear. Foi _muito boa a sua expli~ 
Cãção. 

O SR. REX NAZARE ALVES- Eu gostaria aqui de fazer um divisor 
de águas. Essa participaç-ãO está toda com enfoqUe de segurança. E dentro 
das atividades da CNEN. Eu poderia adiantar que me consta que a NU
CLEBRÃS está fazendo contactos com o IVf p'ara, evitando duplicar ativi
dades desnecessárias, usar "aquera Competência na parte de qualidade indus
triaL Acho que é um fato que_r~lmente e~tá sendo desenvolvido e é um dos 
dados que tenho dentro do conjunto. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu gostaria de perguntar a V. S•, 
porque é uma das críticas que fazem- aqlii a respeito da participação da comu
nidade científica, é com relação à participação dessa comuidade rias decisões. 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- Senador, V. Ex• me faz uma pergunta 
muito interessante e vou-me reportar, voltar um pouco na história. No início 
dos debates na ABI, ficou evidente o seguinte fato: havia participação. Então, 
alguns levantaram se essa participação não era apenas aparente, para trazer 
um comprometimento de alguns, que me permitisse , hoje, mostrar esses da
dos aqui. Mas, isso nunca foi a idéia e o que estávamos procurando gerar era 
um competência nacional mais larga. Ocorre que a participação na decisão 
acredito que ela seja algo da mesma forma de minha participação na decisão. 
Quando eu solicito um parecer ou um estudo técnico de um modelo, por 
exemplo, para o vaso de contenção da ANGRA II, à Universidade Federal de 
Santa Caotarina, e eles me dão -uma série de pontos. Eles estão participando da 
decísão de que esse vaso será ou não aceito. Da mesma maneira que quando 
digo que uma unidade pode entrar em operação ou não, estou participando, 
até certo modo, de uma decisão. Então, entramos em um terreno que, talv~, 
eu não teriha a competência necessária para poder definir até aonde vai essa 
participação na decisão adequada ou até que ponto é essa participação na de
cisão. O que -é essa participação na decis_ão? Porque, na verdad~, a pãlavra de
cisão foi colocada depois. No início, era simplesmente participação e Partici
pação ficou evidente que existe numa série de setores. E, aí, foi ampliada para 
participação na decisão. 

Não sei se, Com isso;- atendi ã- dúVida de V. Ex' 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Estamos aqui procurando dar um 
ponto de vista, pelo menos, porque temos, a cada dia, repetições desses fatos, 
que vão-se tornando verdade. Verdades absolutas que vão surgindo com re
petições de notícias e informações. E, muitas ve-zes, essas notícícias ou infor
mações estão wn_ pouco distorcidas por parte dos informantes que estão dan
do essas informações. Daí,_ estarmos hoje preocupados, aproveitando a sua 
presença, e bem tinha razão o Senador Dirceu Cardo~o. como os demais Se
nadores, da necessidade d~ V. S' fjcar aqui hoje para dar respostas a essas 
perguntas todas. _ 

Vam_os •. _então, ao ,ter~iro e último ponto da minhajndagação que é com 
relação ao líxo atômicÕ. Veja V. S• que chegam a dados de que o lixo atómico 
é um ponto tão negativo da usi~a imclear, pois que está havendo uma acumu
lação de lixo tão grande que corresponderia a uma estrada intercontinental 
da Costa leste para a oeste~ dos Estados Unidos, numa camada de 60 cm de 
e$pessura, que Seria toda de iixo atômico, já existente nos Estados Unidos. 

E há um receio muito srande a r_espeito desse lixo atómico, porque .não 
seria désativado em mílhões de anos. Então, não haveria um local de absoluta 
segurança para que ele fo~se dep.ositado. 

Vem V .S•, aquí, ontem, e faz uma declaração de ordem científica, com a 
preocupação, que todos estamos notando~m V.~' de comprovar aquilo que 
diz. E V. S• diz que 95% desse dejeto atômico não tem essa pericuiosidade tão 
decantada. Então, perguntamos: Por que este receio da Usina de Enriqueci
mento de Rezende, quando V. S• declara ag_ui que o dejeto de enriquecimento 
de urânio não tem esse grau de periculosidade imaginado por alguns. Então, 
que não haveria razão para esse receiO de localização i:ie usinas de enriqueci
mento. Até hoj_e, ainda há uma dúvida a respeito do reprocessamento do deje
to, porque este é que teria um alto nível de irradiação, por tempo indetermi-
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nado, tempo que ainda não foi previsto. Aí;o lixo já se reduziria a 5% pratica
mente ou menos do que isto, c nãO teríamos Csse "a.Cúmulo tão grande de lixo 
atômico que se imagina hoje. · -

Por isso, eu gostaria que V. S• também desmistificasse aqui-certas preo
cupações exageradas, embora exista razão para preOcupação ci:nn certo setor 
do lixo atômito,--n.-ãõ" ê-que não haja razão, em absoluto. Mas, colocar bem 
claro para todos nós, que somos leigos no ·assunto, a respeitof·por exemplo, 
de Rezende. Qual o perigo que existe pa-ra ã região de Rezende, a localização 
ali da Usina de Enriquecimento de Urânio? Existe alguma razão -de receio 
maior por parte da população da região? _Existe alguma razão JD-aior da preo
cupação dos chamados depósítos de lixo de Xerêm? Então, são esses pontos 
específicos que estão sendo repetidos diariamente e que, a cada instante, arne
drotam mais a população a respeito dessas localizações, que eu gostaria que 
V. S•, com a responsabilidade técnica que possu~ fizesse aqui uma explicação 
sobre esse assunto. 

O SR. REX NAZARE ALVES- Muito obrigado, Senador. 
Antes de responder a pergunta de V. EX•~ eu gostaiia de fazer um peque

no apelo, que é o seguinte:- eXiste Um conju~to de pontos- V. Ex• levantou 
muito bem - que estão sendo levantados como dúvida. 

Ontem, vi uin exemplo extraoi:dinário, apresentado pelo Senador Dir.ceu 
Cardoso, de uma carta encaminhada à Agência Internacional de Energia 
Atômica. E eu faria o seguinte pedido: n-0 inStante eiTI que houvesse dúvida de 
qualquer natureza com relação à segurança nuclear, -que uma carta desse tipo 
fosse encaminhada à Presidência da ComissãO-Nacional de Energ:"ia Nuclear e 
que passasse a ser objeto de uma análise e de uma resposta, a mais consCiente 
e a mais precisa dentro do nosso ramo de competência. E ainda diria mais: no 
instante em que essa resPOSta cheg-asse, que fosse distribuída pelas pessoas a
quem V. Ex•s achassem que tivessem condiÇões adequadas, realmente, de fa
zer uma análise dessa resposta e a contra-argumentação nos fosse enviada ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- V. S• me permite? 

O SR. REX NAZARE ALVES- Pois não. 

O SR. DIR_CEU CARDOSO- Obrigado pelo puxão de orelha. Mas 
acho o seguinte: se tivéssenios-oi.lvido V. S• antes, teríamos mandado_p_ara lá. 
Hoje, V. S• vai' levar. V o~ fazer aqu~la mesma _ _carta, endereçada a V. S• 

O SR. REX NAZARE ALVES- Agora, V. Ex• me desculpe, pois não 
passou por mim, em hipótese alguma, o puxão de orelha. Ao contrário, estou 
achando que foi muito útil, porque, além da resposta que V. Ex• obtf:rá da 
Comissão, V. Ex' terá um respaldo de caráter internacional. Então, acho essa 
carta de uma validade muito grande. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Vou fazer a carta hoje. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Bastaria mandar a cópia da carta 
e que a Comissão se p"ro-nllnciasse a respeíto da indagação. 

O SR.~ DIRCEU CARD<)SlT- Não, ele não merece uma cópia. Vou 
formalizar uma carta. E peço desculpas até, porque não me ocorreu isso, não 
me ocorreu. 

Sabe, Doutor, o que acontece? A CorriiSS-ão tem julgado que nos sone
gam informações~ V. S• veiO aqui e nos mostroU até o outro lado. Hoje, todas 
as dúvidas foram espanCadas, as minhas, pelo menos, foram. 

Então, V. S• vai levar, em suas mãos, a carta hoje à Comissão Nacional 
de Energia Nuclear. E peço até desculpas por ter solicitado informação inter
nacional. Não mandei em abril, porque julguei que isso fosse uma traição ao 
Brasil. Primeiro, ·consultei o Relator, se eu podia mandar; fui à casa dele. Há 
uma outra autoridade, que não posso dizer, que consultei também. Não que
ro mandar, sem a Comissão aprovar, porque amanhã irão dizer que eu estou 
traindo. De maneira nenhumà. Sou favorável ao Programa Nuclear, a tudo, 
mas resta saber sobre a segurança. 

O SR. REX NÃZARE ALVES- Mas, Senador, quando fiz essa colo
cação, só a fiz porque, como eu vejo o pariOr'ama internacional, em termos de 
segurança, como um todo, tenho certeza de que, durante toda a vida da ener
gia nuclear, uma série de problemas vão continuar"surgindo. E o que eu que
ria era que esta Casa tivesse seinpre· a informação adequada e precisa, para 
que ela mesma pudesse julgar e, através dos Representantes do povo, pudesse 
sair a tranqüilidade que o nosso povo precisa em relação aos fatos reais da 
energia nuclear. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas V. Sü é um homem da cidade; eu 
sou um homem da roça. 

Armei, de ontem para cá, um mundéu de perguntas. Mas, as infor
mações que V. S• deu foram me tirando as dúvídas e, hoje, elas estão reduzi~ 
das a um montinho. Muito obrigado a V. S• 

O SR. REX NAZARI'. ALVES- Agora, acho que tenho que entrar no 
lixo, não é? 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Acho o seguinte: V. S• deve estar cansa
do e, talvez, gostaria de descansar. .. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Eu gostaria de solicitar ao pro
fessor Rex Nazaré que, devido ao grande número de interlocutores e pela im
portância do seu depoimento, nós suspendêssemos agora a reunião da manhã 
e às IS horas e 30 minutos recomeçaríamos para prosseguirmos por um tem
po maior. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- E até que tempo V. S• se dispõe hoje? 

O SR. REX NAZARE ALVES- Até às 6 horas de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE - (Itamar Franco) - Declaro reaberta a reu
nião. 

ConsultO O nobre Senador iutahy Magalhães, se deseja [azer us_o da pa~ 
lavra. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - A palavra já está com o Professor 
R~x que vai, agora, tecer comentários sobre o lixo atômi_co. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Com a palavra o Professor 
Rex Nazaré. 

O SR. REX NAZARE ALVES- Para cobrir todos os aspectos levanta
dos por S. Ex', o Senador Jutahy Magalhães, permitam-me, de novo, usar o 
quadro-negro para podermos, digamos assim, ter um proceSso mais cartesia~ 
no de raciocínio. 

A pergunta de V. Ex• foi bastante ampla, e eu começaria dizendo que o 
primeiro problema fundamental é a produção de urânio. Antes do urânio, 
obviamente, existia o minério. Em seguida, esse urânio-é concentrado desse 
miriériO sendo produzido um composto conhecido- Por ye/low cake. A partir 
do yellow cake é feita uma purificação para um nível denominado nuclear
mente puro; ê feitO um eririquecimentO, paSsando, aqui, por uma transfor
mação para uma fãse gasoSa._Ap6s o Cnriquecimento, é feita a produção dos 
elementos combustíveis, os quais vão para o reatar, e são retirados como ele
mentos combustíveis, queimados, que podem ser reprocessados. Vamos ago
ra, examinar o problema de rejeites em cada uma dessas fases. 

A primeira delas; no minério -exiSte urânio, que é um elemento radioati
vo, que emite uma partícula alfa que, por sua vez, prOduz um outro elemento 
radioativo, que emite outras partículas. Então, nesse urânio está associado o 
que nós vamos chamar: família dos produtos radioativos do urânio. Na natu
reza exite urânio; portanto, esses produtos da família radioativa do- urânio, 
também, já existem na nat!lreza. A diferença é que, no J!lOmen~o em que ele~ 
extraído do min_é,tiQ, é concentrãdo determinado elemento desSa família. Par
tfcularmente, exístidam dois elemento~ importantes. o· primeiro;~ radônio-, 
que é gasoso, teria muita importânicia O o ponto de vista de proteção ao tra~ 
balhador, se fosse mina fechada; sendo mina de cêu aberto, as características 
meteorológicas da região fazem com que esse problema seja eliminado. O 
Oormal é- que nesta" sala, pela própria-presença, eni todos os elementos da na
tureza, de urna percentagem média de quatro partes por milhão, de urânio, 
também, haja radô_nio. O importãiiü::-é que qua-ndo a concentração de urânio 
é maior e·o meio ambiente é fechado, isso pode transformar-se em perigo. 
Sendo a mina de Poços de Caldas, aberta, esse problema não existe. 

QUal o outro problema que, então, poderá aparecer? É a concentração 
de rádio 226 e a- cOncentração de tório 230. Vamos ver qual a experiência que 
temos do primeiro, para depois, estudarmos o segundo. 

O rádio 226, é aquele elemento que foi isolado pela Madame Curie, que 
serviu e serve, até hoje. Daí, o nome radioterapia para produção de agulhas, 
que são usadas em tratamento do câncer. Trata-se de um rejeito que estamos 
acostumados a trabalhar com ele, mas que tem implicações sérias, porque o 
elemento radioativo é medido por uma atividade contra o tempo e o decrêsci
mo -dessa atividade, ou seja, o tempo necessário para que a atividade se redu
za à metade, é muito importante, para nós. E esse tempo, no rádio 226, é 
1.620 anOs. Mas, na verdade, durante vários anos nós aprendemos a traba
lhar com esse rádio 226. Esse rádio 226, hoje, é altamente empregado na ra~ 
dioterapia, no Brasil. E as agulhas que começam a dar defeitos, porque são 
encapsuladas em platina, depois de algum tempo, podem começar a produzir 
um determinado vazamento; então, sâo retiradas de uso, constituindo-se, 
portanto, num rejeito. E esse rejeit? nô:fjá aprendemos a trabalhar com ele. 

Mas, no caso da produção de minas de urânio, a quantidade produzida 
desse rádio, é da ordem de 400 gramas por mil toneladas de urânio. 

Os Srs. podem perguntar se esse número é desprezível ou não. Na verda
de, dois aspectos, aqui, devem ser considerados. Primeiro, se ele é retirado; 
segundo uma massa de minério, ele estará presente no material residual, de 
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onde retirou-se o urânio. Neste instan~e, hã duas implicações importantes: ele 
vai ficar depositãdo nUma determinada região. Então, o que pód~ria aconte
cer? A chuva, batendo nessa região, carrearia esse rádio 226 e poderia levá-lo 
para a cadeia normal do meio ambiente. 

O que ocorre de Cnuito important~? _Isso os, ~r~. conhec~m. porque as 
nossas águas minerais" têm esCritO em seu~ 'r~tulos_: água mi~_eral radioativa. 
Essa designação radioativa não Sígnlflca piesençf(de -rádio. porque, na termi
nologia antiga. essa i-3.dioativídade, na verdade, consiste. simplesmente, na 
presença de radônio. Se tivesse rádio, a de~ominação seria radífera. que nós 
usamos para águas minerais. 

O. que temOs. então, que verificar ê o comporiamento desse râdio no 
meio ambiente. Ai, poderiam ter ocorrido duas alternativas: o prqcesso de ex
tração do urânio ter ~ido por via ah_:ali~a. ou por via ácida. Se tivesse sido por 
via alcalina, o problema de lixiviação, devido às chuvas, o arrastamento pelas 
águas das chuvas, seria de fator de grandeza bem superior àquele por via áci
da: 

Mesmo assim, começamos Urna coisa chamada programa prê
operacional. Para dai uma idéiã aos Srs., vamÕs supor. aqui. uma regiã9. 
supondo-se também, rios que passem próximOs a essa região e direções pre-
dominantes de vento; estabelecemos um conjunto de pontos em todos _os rios 
e afluentes e nas cidades mais próximas,_ de- tal forma que os níveis, hoje já 
existentes, de rádio 226, que ê válido também para o tório 230 e para o polô
nio~ que se houver uma plant3.ção de fumo nessa região jâ -se encontrará polô
nio no fumo dos cigarros oriundos dessa plantação porque ele tem caracterís
ticas de absorver esse materiaL Entretanto, o que ocorre, é que ele jâ existe na 
natureza, porque o urânio- está na natureza. ~ 

Essa monitoração pré-o_per~cional_ vai fornecer números que nos vã~ ser
vir-âe base. 

Agora, vamos voltar para a fábrica par~ verificarmos o que vai'Ocorrer, 
durante e depois: fazemos uma monitoração constante e obrigamos que esse 
sistema tenha proCessosâe arniazenar todos os rejeites, se o rádio 226, o tório 
23_0 ou o polônio passar de determinado valor. Ma~ não nos contentamos so
mente na monitoração desse afluente, cujas características já se baseiam no 
processo de extração realizado. Nós mantemos. também, durante e após o 
processo, uma monitoração coristanté:. No Caso do urânio, isso é_ feito pela 
NUCLEBRAS, e pela CNEN, independentemente; checamos 0s pontos da 
NUCLEBRÃS e ainda -temos os nossos -pontos; cOnvidamos duas universida
des: Instituto de BIOfísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Pon
tifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. para que estabelecessem as 
medidas do antes, para que participassem do durant~. a fim de que permitis
sem a verificação final, quando esgotada a produção de urânio na região. 

• Então, o que ocorre em relação ao minério? O que é prOduzido de rejei
to? É o rádio 226;-o tório 230 e outros eleinCntoS, que são colocados juntos 
com o restante do material, porque as percentagenS desse elemento, dentro do 
material do qual ele é retirado, é pequeno. Supondo que fosse 1%, apenas 
para facilitar o cálculo, uma vez que não é esse Valor. Para cada IOO toneladas 
seria retirada uma tonelada de urânio; sobrariam 99 toneladas de material 
que não continha urânio, no qual ficariam à rádio 226 e o tóri_o 230, mais 
sobre essa monitoração. 

Os Srs. obServem que praticamente não se está alíerand9 a natureza. En
tretanto, é muito importante dizer que, dUrante o período em que os Estados 
Unidos começaram-·a produção de urânio, em grande CscaJa~ hÕuve um erro 
de aproveitamento de estêreis, que continham o rãdio 226 e o tório 230 e que 
criaram problemas de contaminação, obrigando-os a despesas consideráveis. 

No Canadá um erro semelhante foi cometido. Entretanto esses erros fo
ram ocasionados. lá, pelo pioneirismo. Daí a razão de. imediatamente, co
meçarmos com medidas de qual é a base antes. a verificação de tudo que 
ocorre durante o processo, a fim de podermos garal).tÍr_ qu~ o~ resultados que 
advirão dessa produção de urânio, não tel!hªin ifnjJactoS desfavofáveis ao 
meio ambiente. 

O segundo ponto importante é ã Concentração de urânio. Fsse ur~nio ex
traído é concentrado; aqui o rejeito ê um rejeito químico convencionar, com 
pequenas presenças de alguns elementos residuais, cujo sistt?ma de controle é . 
o mesmo. Essa fase vai até o yellmv cãke. Durante o pro_cesso de purificação, 
o que estamos procurando é fazer com que daqui saia um urânio-que podere
mos chamar urânio de nível técnico, ou séjá, c::le n~o ê o urânio PA, como é 
chamado em Química, pró-análise; ele é urânio que contêm traços de impure
zas e esses traços de impureza não podem ser usados no r_eator. De que tipo 
são esses traços de impureza? Zircónio, molibdêni'o. em pequenas quantida~ 
des, que ainda restaram desse processo. E. ~pendendo da origem do urânio, 
pode ser fósforo, por' ex.einplo, ou alguns compostos desses elementos. Nesse 
instante, ele é cornpletameriie séparado para um alto nível de pureza. Portan
to. o que sobrou é rejeito convencional, sem problema de radiação. 

Na faSe de enriquecimento, o que ocorre? Primeiro ponto bãsico: entra 
um elemento gasoso, passa por uma unídade que é capaz de concentrar no 
elemento 235, e sai do outrO lado uma fração. que chamamos fração em
pobrecida e, aqui mostrando no quadro negro sai a fração que chamamos 
fraçào enriquecidã. 

Vamos ver como é que isso ocorre em rlúmeros no nosso reatar tiPo 
PWR. Aqui, para cada mil átomos de urânio presentes, 993 são de isótopos 
23.8. E da ordem de 7, são do urânio 235.- Gostaria de fazer uma ressalva, 
neste instante: aqui existem umas vírgulas, são 992 vírgula qualquer coisa; e 
vírgula qualquer coisa, para que amanhã não se diga que apresentei um m1-
mero que não era real. Apenas estou arredondando para facilitar o raciocí
nio. -_Na hora em que ele aparece e~riquecido, ele tem uma composição que 
é da ordem de 30, do urânio 235 e da ordem de 970, do urânio 238. E é nessa 
percentagem isot(?pica que o urânio vai para o reator. Esta parte aqui em
pobrecido em conseqüêncía:; te-râ a diferença causada por esse enriquecimento 
- e aí depende do que nós chamamos de corte para o enriquecimento. Esse 
corte para o enriquec1mento-significã qüe vai restar, de urânio 235, entre duas 
e três~ e de urânio 238, 997 ou 998 partes por mil. Por quê? Porque não é eco
nómico, até o presente momento, extrair-se até o limite total. Mas. ocorre um 
fato muito importante: isto aqui não é rejeito, porque não podemos, nunca, 
abrir mào de lima foitte potenciai de eneigÚt, cuja tecnologia, no futuro, pos
sa apresentar uma maneira sírnpfes áe--extrair esse restante. E como se fosse 
um poço de petróleo, cujos preços convencion~s disseram: esse é o limite de 
extração. NãO significou que ele foi até :zero. Uma tecnologia futura pode vir 
demonstrar que é econômico tirar isso aqui. Então, isso é guardado sob con
dições especiais e, aqui, também, não está o problema crítico de rejeito. Estou 
mostrando eifl todos os instantes o que pode aparecer e o que pode ser con
fl.,r.ndido com o rejeito, que, realmente, vai preocupar num determinado mo
mento. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Essa parte af seria, por exemplo, a 
parte de Rezende? A parte da usina de enriquecimento em Rezende? 

O SR. REX NAZARE ALVES.::.... O que ocorre é que, até aqui, é Poços 
de Caldas; e, aqui, é Rezende (continua mostrando no quadro negro). 

O que ocorre nesse instante? Vou chegar até esse ponto e, depois, vou 
mostrar qual é o impacto finai em relação ao sítio de Rezende. 

Pois bem, a partir desse instante, nós temos esse elemento produzido; e 
passamõs, com esse material enriquecido, para um processo de produção de 
elementos combustíveis. 

Agora. aqui, vou dar apenas como dado para os Srs. algo que é muito 
importante. 

O Brasil assinou um tratado de salvaguardas que obriga um determinado 
controle de balanço de material, então, a quantidade de material que entra 
aqui, a quantidade de material que sai aqui e, esta parte, é altamente contro
lada. Então, isso implica em que, além do problema de uma atenção para o 
meio ambiente nós temos que ter uma atenção especial para que não haja ne
nhuma perda em direção alguma, inclusive, no meio ambiente, para garantir 
o cumprimento daqueles acordos internacionais que temos e, com isso. per
mitir uma figura tranqilila, çm termos internacionais, jUnto à agência interna
clona de energia atómica, 'que toma conta e flscaliz:a essa parte. 

Pois bem, a partir daqui, ainda sob esse mesmo regime, aparece o proble
ma da produção do elemento combustível em que esse gás é transformado 
por um processo químico em U02 que ê sintetizado, são fabricadas pastilhas 
e essas pastilhas são colocadas dentro de baretas. que são fechadas. f: con
dição de segurança que a fuga mãxima permitida, dentro da configuração de 
um reatar, não seja superior a 1%. E isso mostra aos Srs. o nível de cuidado 
com que isso é tratado. · 

, Os. Srs. poderão levantar a seguinte questão: nesse procedimento podem 
aparecer gases, pode aparecer poeira; entretanto, na instalação, há todo um 
éolljunto de filtros~ alarmes, que fazem com que, a partir do primeiro instan-· 
te de um pequeno vazamento. hajaJechamento do processo. E ai bá duas ra
zões: a primeira é a saúde pública do próprio operador que está lã dentro~ a 
-segunda é a preservação do meio ambiente, e a terceira, as implicações de sal
vaguardas porque, _depois, pode não fechar o balanço do material. 

Agora convém dizer al.go muito importante: na licença concedida para o 
sltfo de Rezende não foi admitido o tratamento de nenhum elemento combús
tivcl queimado, nem a presença de plutónio nesse sítio. 

Os Srs. podem perguntar-me imediatamente por quê? Estamos numa 
fase de contínua absorção de tecnologia. ele não será necessário durante uma 
fase grande e, em conseqüêcia. vamos aprender mais, garantindo uma preser
vação total do meio ambiente. Em Rezende, também existe a mesma sistemá
tica Oe um sCrviço pré-operacional de monitoração do meio-ambiente, reali-



1122 Quarta~fe~ra JS DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se(ào II) Abril de 1981 

zado indepenp.entemente pela NUCLEBRÁS, que é a proprietária, pela 
CNEN, e por duas universidades independentes. 

Gostaria,- agora, de chamar a atenção para um ponto importante: é que, 
dentro desse sistema, a posição do Brasil é execelente, por que possuímos, ho
je, um laboratórío de padronização secundária, reconhecido inteinacional
mente como o melhor da Amé_r_i_ç_a__Latin_a_-:::- sem ufanismos, isso está escrito 
-e dado como modelo para o mundo. Eu sou suspeito em falar. antes de ser 
Diretor Executivo da COmissão, montei esse laboratório, que, hoje, faz a se-
guinte brincadeira: - brinpadeira no bom sep.tido - pre_para amostras, não 
diz o valor do material preSente na amostra e distribui p~ua diferentes centros 
para avaliação. Recebe amostras do exterior, daS quais também não conhece 
o valor; mede e dá os seus valores. Isso evita que o mesmo erro seja cometido, 
porque afinal de contas somos oriundos todos da mesma escola, NU
CLEBRÁS, CNEN e universidades, e poderia haver a mesma aberração cro
mossómica na Toi"inação. E para evitar que isso _ocorra, nós nos comparamos 
internacionalmente. 

Esse elemento combustível vai para o reatar e, aí, é que começam a sur
gir os primeirOsrejeitos mais sérios-.- com os quais vamos nos defrontar em 
pouco tempo. Volto ao ponto inicial para lembrar que a falta de cuidado ini
cial, na área de mineração, poderia gerar um problema de proporções maio
res do que esse. Entretanto, a experiência internaCional e a experiência nacio
nal já existentes, e a: monitoração que está sendo realizada, bem como o 
acompanhamento dos projetas que vão sei" instalados, fazem com que se evi
tem os erros já cometidos. Daí, na nossa metOdologia, incluirmos uma com
ponente que chamamos de acompanhamento da experiência internacional, 
qual seja, não admitirmos cometer erros iguais aOs jâ ocorridos. Quando os 
membros da Comissão Parlamentar de Inquérito visitaram Angra, ao entrar 
no prêdio do combustível, tiveram que trocar os sapatos. Se entrassem num 
laboratório de uma usina normal em operação teriani que usar uma sapati~ 
lha; os operadores normais usam luvas; esse conjunto de coisas constitui a 
primeira gama de rejeito. Durante a operaÇão n"ormal da unidade, o próprio 
circuito primârio, para garantir Que não hã passagens para o secundário, o 
qual é purificado, e que o ar lançado também estâ dentro dos limites reco~ 
mendados pela Comissão Internacional de Rádio Proteção, esse circuito tem 
um conjunto de resinas, de filtros e de concentradores dessa água, que geram 
em torno de um metro cúbico, por ano, por megawatt elétrico, da instalação. 
Este é um valor médio; se, amanhã, os Srs. encontrarem 1,23 ou 1,33 - agora 
tenho um lapso de memória- é o valor extremo; os Srs. também vão encon
trar 0,8. Como o n9 1 é um número fácil de raciocinar e ele reallnente é a mé
dia, então o adotamos, como base de raciocínio, para ficar bem claro. Então, 
em Angra, teremos produzido em torno de 626, vou arredondar para 600, me
tros cúbicos, produzidos por ano. Mas, esse material vem: ou resina ou líqui
do; é concentrado, misturado com concreto, fechado com outro envoltório de 
concreto e, finalmente, com uma blindagem de ferro. Esse é o tipo de rejeito 
que será produzido em Angra. Ele, então, é oriundo desse tipo de âgua, desses 
tipos de filtros, desse material... 

O SR. MILTON CABRAL - B uma massa líquida? 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- Não, ele é solidificado. É liquido ou 
então é resina. Então, esse tipo de material... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - B vitrificação? 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- Não, por enquanto não; sobre vitrifi
cação vou falar mais adiante. 

O que ocorre é que, neste instante, 95% dos rejeites produzidos têm, aqui 
na beirada deste tambor, uma exposição de radiação inferior a 0,2 Roentgen 
por hora. E, agora, volto a lembrar o que dizia ontem, num Raios X do tórax. 
Nas melhores condições~ para pOder ter uma excelente imagem radiogrâfica, 
fazemos uma coisa muito simples, reduzimos ao máximo essas exposições. 
Entretanto, mesmo assim, se um ind!viduo ficasse abraçado a um tambor desM 
ses durante uma hora, teria recebido o equivalente à metade do que receberia 
numa radiografia de tórax e isso, considerando a melhor técnica existente no 
mundo. Vou dar um exemplo aos Srs.lmagino que todos já foram tirar radiaM 
.grafias. Normalmente, é um técnico comum quem opera a mâquina radiogrâ
fica. Observe-se, aí, um ponto importante: a média mundial de participação 
na dose de exposição da energia nuclear é de 0,003 m REM por ano. E esse 
número não é nosso, ele é internacional. Entretanto, uma radiografia dessas 
supera esse número em valores muito altos. Eu diria aos Srs. que existe um 
terreno em que os Srs. podem colaborar muito para a redução dos níveis de 
exposição da população brasileira. Ele é fora do âmbito da Comissão, porque 
realmente existe um risco-beneficio em que é preferível que se detecte uma 
doença, com determinada antecedência, do que se reduza, por exemplo, de
terminados tipos de tratamento. Mas eu diria aos Srs. que uma primeira reco
mendação poderia sair deste contexto, seria não exigir abreugrafia generaliza-

da para as escolas e sim outro tipo de teste para verificação de tuberculose. E, 
só em caso de dúvida a abreugrafia. Com isso os Srs. estariam dando uma 
contribuição fundamental para ciue as doses recebidas pela população estives
sem sendo reduzidas. 

Quais são as implicações deste tambor? Seria, primeiro: que esse rejeito 
que- ficou aqui dentró, tiVesse uma vida tão grande que fosse superior à vida 
desse ferro e desse concreto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Um esclarecimento. Levando-se em 
conta que a radiação da televisão, durante uma hora, vai de 100m REM por 
hora ... 

O SR. REX NAZARÊ ALVES- V. Ex• desculpe, infelizmente, cem mil 
m REM são cem REM. O que acontece~ Senador, é que não posso dar a V. 
Ex•, agora os números precisos de televisão: mas, assim que acabar posso cal
cular e lhe dar porque tenho dados para isso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Partindo do pressuposto de que a televi
são irradia a contaminação, a uma distância de dois metros, cem mil m REM. 

O SR. REX NAZARÊ ALVES- Não esse não é o valor da televisão. 
Posso lhe dizer o seguinte: a maior quilovo\tagem existente ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Tenho anotações. Uma chapa de pul
mão dâ de 300 a 1.500 m REM por hora. 

O Sr. REX NAZARÊ ALVES- Por favor, tire a expressão por hora, 
não é por hora, não. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Guarapari ~cinco vezes acima desse li
mite. 

O SR. REX NAZARÊ ALVES- Guarapari, o valor médio é 600, ou 
em torno de 600, estou dando número de ordem de grandeza. 600 m REM 
por ano. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Ah, 600 m REM por ano. E uma chapa 
de-ntâri<i? 1.5QO- m REM por ano, concentrada. 

O SR. REX NAZARB ALVES- Uma chapa dentâria pode ir a 1.500 
m REM para cada exposição. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Para cada exposição. Estâ certo, para a 
televisão é que o valor não é este. 

O SR. REX NAZARÊ ALVES...,. Correto, quanto à televisão o valor 
não é esse. Este aparelho, normalmente, varia até 200 quilovolts. O tempo de 
exposição é muito curto. Em Gtiarapari, por exemplo, com toda essa irra
diação, de 600 m REM por ano, a população de lá, graças a Deus, é bem sa
dia. 

Veja V. Ex• o seguinte: os seus próprios números foram excelentes e evi-.. 
denciam que, se um indivíduo ficar abraçado aqui, ele receberá 200 m REM 
por hora. Agora, se ele tirar uma radiografia, na melhor das técnicas existen
tes, por exemplo, uma radiografia de tórax, ele receberá carga inferior ao Va
lor daquela que recebeu se estfveSse abl-açado ali. V. Ex• confirmou os dados 
que coloquei no relatório. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Quero dizer o seguinte: se eu tomar um 
Concorde no Ri.p de Janeiro para viajar a Paris, viajaremos a uma altitude 
máxima de II mil metros e recebo uma radicação de 2,5 REMs. 

O SR. REX NAZARÊ ALVES- O único dado que não estâ correto é 
que a altitude não é de II mi metros e, sim, de 20 mil metros. 

O SR. ALBERTO SILVA - Apenas uma pergunta, Dr. Rex. Quando 
V. s•. no desenvolver do seu raciocínio, falou, em continuação à pergunta do 
nobre Senador Jutahy Magalhães, que Angra I vai Armazenar 600 m1 de resí
duo radioatiVo ... 

O SR. REX NAZARI'i ALVES- Ela vai produzir por ano isso, consi
derando o concreto que tenho que colocar, embalagem, etc. 

O SR. ALBERTO SILVA- Nesse caso, então, como a irradiação é 
mínima ele fica a céu aberto? 

O SR.REX NAZARBALVES -Não, a! é que prefiro chegar até o fim 
para depois dizer, se V. Ex• me permitir. Classificamos dessa maneira e, assim 
classificado, temos esse procedimento de armazenamento. 

O SR. ALBERTO SILVA- Porquejâ estou me lembrando dos lO mil 
megawats. 

O SR. MILTON CABRAL - Evidentemente, os trabalhadores terão 
que permanecer o ano inteiro trabalhando perto desses tambores; qual seria, 
então, a carga que um trabalhador receberia durante um ano, trabalhando na 
manipulação desses rejeitas? 
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O SR. REX NAZARE ALVES- Vou apenas incluir os outros 5% e res· 
pondo, em seguida, à sua pergunta. Existe 5% produzido, cuja dos.e, na su
perfíCie, é meriâi-- do que 2 REMs por hora, ou seja, 2 mil miliroentge:Qs. 
Numa técnica mal feita de Raios X de tórax esse valor é facilmente ultrapas
sado. Então, o que ocorre? Três tipos de preocupações Surgem de imediato. A 
primeira ê com o operador - o homem que vai agir nisso aQui' (mostra no 
quadro negro). Automaticamente~ tenho que ter um valor limite de radiação 
para ele; ele é monitorado e D.ão pode trabª.lhar em condições que dêem expo
sições acima d6- 2,5 m -REMs por hora, para 40 horas de trabalho semanais. 
Aqui, o operador estâ exatamente numa faixa coberta por segurança. Para 
que isso ocorra tudo é feito por sistema mecânico _comandado à distância. O 
próprio sistema de carregamento que fica pró_x_rmo ao aeroporto é feito dessa 
maneira, tanto num caso como no outro. E~ p-o-r Ctue? -Porque a exposição cai 
com o quadrado da distância. Então, à medida que me afasto, e~tou reduzin· 
do, segundo uma lei do quadrado da distância. Dei uni exemplo de que a ex
posição a um metro desse tambor comparada com a exposição a 100 metros, 
a 100 metros ela é 10 mil vezes menor do que a J metro. Não preciso chegar a 
esses fatores de 10 mil metros. Esse é o limite para o trabalhador. A segunda 
preocupação seria com a:·-expOsição do público. Tenho que tomar uma série 
de precauções, que deixaria para discutir no final. A terceira preocupação se
ria com o meio ambiente. V. Ex•s poderiam perguntar: por que meio ambien
te e público estão separadós? Será que esses dois não estão numa mesma co
notação? Sim. Mas, acontece que, às vezes, um caminho crítico é mais direto 
a esse grupo, do que o outro caminho crítico, levando à escolhas de alternati
vas diferentes. Pois berri, esse é o tipo de rejeito que serã produzido durante a 
operação normal do reato r. O elemento combustível queimado é armazenado 
durante vários anos, e, finalmente, nele_ existe plutônio ~o ainda urânio 235, 
numa média de 8 átomos para cada mil; portanto, -~i!).dã .maiÕr do_que está na 
natureza. Então ·isso é altamente coinpensador de ser reaproveitado. Se isso ê 
altamente útil para ser aproveitado, há necessidade de se reprocesSar. Mas, 
voltando ao reatar, o que existe aqui dentro, o de vida mais longa, ou seja, 
meia vida, é da ordem de 30,1 ano. Isso signifiCi-Ciiie Csses tambores não pre~ 
cisam durar milhares de anos e que as implicações de sua armazenagem não 
são idênticas às implicações de armazenagem de outros, que podem ter du~ 
ração bem superior. Na hora em que passo para o reprocessamento, junto 
com esses dois elementos, fonte de energia, presente ainda no elemento com~ 
bustível queimado, há também produtos de fissão. Aqui, as quantidades são 
bem pequenas, mas as atividades são bem altas e as meias vidas de alguns des
ses elementos também são consideravelmente altas. Entã_Ç:, vamos começar a 
entender, imediatamente, algumas coisas. A primeira,_ é o porquê da preocuR 
pação válida da opinião pública. Se não ficar bem claro qUal é o tipo de rejei
to de que se está falando, posso estar perlsa-ndo que o tambor, que está sendo 
colocado ao meu lado, contém alguns desses r~esíduos_. Y -ªmos sp:por residuos 
de plutónio, que têm nieias vidas da ordem de dezenas de~milhares de anos
e, em conseqüência não Cstou seguro de que esse recipiente vá resistir a esse 
tempo, e que o rompimento desta cadeia entraria no meio ambiente e poderia 
atingir o homem. Então resta uma dúvida, que é gerada na hora em que apa
recem esses elementos de meia vida da ordem de milhares :mos, que exigem 
recipientes que tarilbém resistam a milhares de anos, e pro~,.-~sos rara a sua~
xação, de tal ordem que, mesmo que isso seja corroido, eles ainda perma
neçam atados aos seus pontos. ~aqui que aparece a técnica da vitrificação. 

Vou lhes dar, agora, dois exemplos muito interessantes. Ó primeiro é o 
segui_nte; temos-que procurar um lugar para colocar estes elementos aqui. Iss_o 
é seriíssimol Enquanto iSso, nesse mesmO lugaf, definitivo, nós teremos que 
ter condições especiais para esse armazeriamento. Suponh_?mos a operação de 
Angra I. Então procuramos u·ma solução intermediária, Com uma vida de 10 
a 15 anos, em que se garanta perfeitamente que esses tambor_es re$istam, com 
uma segurança muito grande, _enquanto p~oc~ramos .a ÍI)St~laç_~o perm~nen-
te. Esta aqui é a temporária. - -

O que ocorre é que existem condicionantbs_bem irxas para esse.armaze
namento permanente: mas, hoJe hâ uma discussão em nível internacional 
sobre o assunto. Vou dar exemplos aos Senhores. Os alemães, por exemplo, 
possuem minas de sal de até 700 m de profundidade, onde eles só estão colo
cando resíduos de determinadas características. Eritretanto, todo um progra-_ 
ma que foi desenvolvido para aplicações militares, numa série _de países, gera
ram esses r.ejeitos que estão, hoje, criando _uma_ cresc~nte argüição da opinião 
pública, porque chegou o momento de uma solução definitiva, em relação à
queles rejeitas. O que ê que acontece? A natureza faz uma coisa impressio
nante para nós! Os Senhores devem ter lido que foi descobertO, na Ãfrica, um 
reatar natural, ou melhor, uma região que po~s~i características de um reatar 
natural, que funcíoriou durante algum teinpo -ninguém sab~ como, já exis
tem teorias- mas hã milhares ou a milhões de ano~ atrás. E a difusão desses 

elementos que a natureza não vitrificou, que a natureza não embalou, hoje é 
conhecida. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - O que que ê conhecida? 

O SR. REX NAZARÉ ALVES -A difusão desses elementos. Era como 
se eu tivesse pegado esses produtos de fissão, escolhido uma região e deixado 
lã aberto. Então, isto estâ nos dando urna primeira grande informação de 
como é que a natureza se comporta durante milhares de anos. 

Segunda informação básica: existe em Poços de Caldas - e essa é bem 
recente, é da semana passada - um morro chamado Morro do Ferro, que 
con_tém uma quantidade considerável de tório, que tem comportamento idên
ticO ao do plutónio, que é um dos elementos que mais preocupam. Resolve
mos, então, partir para um estudo do que aconteceu durante esses anos todos 
com esse tório que estava aqui dentro; ele ü_nigrou? Foi até aonde? Que idade 
isso tem? Por isso podem me dar uma informação de que se eu fizer uma aber
tura em um morro, que tenha essas características, posso depositar garantido, 
pelo exemplo que a natureza está me dando, esses rejeites do reprocessamen
to, quando eles aparecerem, gerados pelo reprocessamento industrial. O que 
acontece, então? O interesse aqui está tão grande que ultrapassou as barreiras 
do Brasil. 

A semana passada juntavam-se, em Poços de Caldas, os três maiores en
genheiros do setor dos Estados Unidos, Geólogos da NUCLEBRÃS, Geólo
gos da CNEN, Engenheiros e pessoal do meio ambiente da Pontifícia Univer
sidade Católica, inclusive um deles que a própria Comissão Parlamentar de 
Inquérito convidou: Anselmo Páscoa. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - É técnico em radiação. 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- E ess; pessoal está estudando detalha
damente esse tipo de comportamento, para que tenhamos soluções adequa
das e nós temos tempo-para essa solução adequada. Enquanto isto~ o que-es
tamos fazendo? Estamos procurando uma região que possa armazenar du
rante 10 a l S anos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Por que não se aproveita o Fundo do 
Morro Velho? 

O SR: REX NAZARE ALVES - Por uma razão; e vou fazer-lhe uma 
pergunta: por que parou o Morro Velho, hoje? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Porque não tinha mais ouro. 

O SR. REX NAZARE ALVES- Porque não tinha ou porque a quanti-' 
dade de ouro deixou de ser econômica à exploração. QUal vai ser o preço der 
ouro daqui a 5 anos? O Morro Velho pode ser abandonado? 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Se tivesse sldo ab~ndonado o ouro ain-: 
da estaria no lugar a dois mil metros de profundidade; 

O SR. REX NAZARE ALVES- E mesmo assim pode ser que lá não 
seja o lugar ideal. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - O sal é melhor?. 

O SR. REX NAZARE ALVES- O sal, em determinadas condições,~ 
m-elhor. Mas não ·quer dizer que se não tiver sal não vai'ter solução; tem gra
nito, tem uma série de outras alternativas. - · 

O SR. DIRCEU CARDOSO'- Na terra· não pode ter outra? 

O SR. REX NAZARE ALVES- Até na superficie da terra o exemplo. 
detalhado do que aconteceu na África, pode levar à conclusão que determina
das instalações poderiam ser feitas. Então, estamos precisando de um local 
para 10 a 15 anos, e, aí, rlós tivemoS uma série de condicionantes para o 
p~oblema: condiciona.Q~C.s Q.e- distância, de geologia, de a~~so, de hidrologia, 
de meteorologia e, praffcain_erite, de utilizaÇão. da terra. E começamos a anali
sar uma série de pont~S; esses pontos !fOS levarar,n, iilclusiye; a ~studar ilhas 
próximas do litoral, ql!e não estão hoje habitadas; mas que, eu garanto, se 
uma delas fosse escoWda,_ hoje, sem_ !l~nh_um ris_co, o Problema seria i8;ual
mente gerado. 

Então, a minha conclUsão final é que: pÍ'Ímeiro, desses terrenos todos, 
aquele que hoje, estamos estudando em detal~e - não quer dizer que exista 
um processo decisório - o· proCesso decisório só existirã qUando estiver ga
rantida a segurança, para um tempo de armazenagem de 10 a 15 anos . .t 
Xérem. MaS a decisão só ·Serã tomada ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Doutor por que que 1: Xérem? 

O SR. REX NAZARE ALVES- Ê Xéreltl por razões de demografia, 
em relação a 10 a 15 anos; é Xérem porque as condições de geologia da região 
nos deram uma encosta que facilita consideravelmente as atividades que têm 
que ser desenvolvidas. PÕde ser que os estudos que estão sendo realizados de
monstrem que existe uma dificuldade qualquer encontrada. E se houver essa 
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dificuldade seremos os primeiros a dizer não, ele não é adequado para col';:,
caçào. Vamos sair para outra escolha. E, inclusive, por causa disso é que esta
mos sempre olhando para outras alternativas. Mas, é muito iiTij:loriante que 
fique marcado que; o que vai ser colocado em quã.lquer q-ue seja esse local es
colhido, é essa percentagem de material, que pode ser comparada com os nú
meros que V. Ex• mesnio forneceu"; e ilão essé tipo de material que está sendo 
originãrio do reprocessamento. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Qual a destinação desse material 
que vai surgir desse reator? -- -

O SR. REX NAZARÍ'. ALVES - A destinação do material quando o 
reatar entrar em operação? 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Esse aí está explicado. E o que vai 
resultar da mistura com o plutónio. 

O SR. REX NAZARE ALVES- Esse é o que~vai ter plutônio, vai ter 
elementos de meiã-vida longa ... 

O SR. RELATOR (Mílton Cabral) -~Que tem uma radiação enorme. E 
isso que está preocupando. 

O SR. REX NAZARE ALVES- Exato. Que tem meia-vida longa e que 
tem riscos. Acontece qiie esse material, no momento em que for escolhido o 
sítio onde vai ser instalada a unidade de reprocessamento, uma série de exi
gências adicionais são feitas, em _relação a preenchimento de todas as condi
cionantes que são aceitas, hoje, internacionalmente para a escolha de um ter
reno. 

O SR. RELATOR (Mílton Cabral)- A usina é em Resende, não? 

O SR. REX NAZARE ALVES- Não. A de reprocessamento não. Esse 
é um dado que cu gostaria que ficasse beri:l claro: a usina de reprocessamento 
não é em Resende. Em Resende é a purificação, enriquecimento -e produção 
de elemento combustível. 

O SR. RELATOR (Mílton Cabral)- Ainda não está determinado onde 
será o reprocessamento? - -

O SR. REX NAZARÊ ALVES- Ainda não está determinado e ele tem 
que ficar perto do sítio do depósito. Esse é o ideal, porque se está reduzindo o 
transporte de material e, cm conseqüência, os seus perigos de transporte. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Presidente)- Pode ser então em Minas 
Gerais? · 

O SR. REX NAZARE ALVES - Eu n-ão arriscaria nenhuma locali
zação porque as condições geológicas, as condições meteorológicas, hidroló
gicas, etc., são as mais rígidas de_ todo o processo nuclear e, em conseqüência 
disso, arriscar qualquer dado de que poderia ser no lugar A ou no lugar B é 
prematuro. 

O que oCorre é que, aqui, é importarite que se riiciõcine em termos de 
quantidade, e a quantidade inicíaf da nossa- Unidade pilotõ prevista, a ser 
construída pela NUCLEBRÃS, que também ainda não apresentou à Comis
são Nacional de Energia Nuclear o estudo de seleçã.o de locais, é da ordem de 
duas toneladas por ano, quando a industrial é superior a 1000 toneladas por 
ano. O que ocorre é que esse problema vaí rios permitir verificar uma série de 
técnicas ainda em quantidades bem reduzidas, de corno garantir a permanên
cia e a fixação desses rejeites de lorlga vida e de alta intensidade. E só nesse 
instante (1000 toneladas) teremos realmente considerações importantes em 
termos quantitaüvos. Arriscar· hoje um pontO para localização eu diria o se
guinte: nós nos colocamos numa -posição de nunca perguntar, essa é a verda
de, nem por curiosidade, aos engenheiros que estão participando da seleção 
de locais para qualquer um desses_setores, qual o ponto que estão escolhendo. 
E por uma razão. Seria a mesma cOisa qUe urnjurz,·antêSde entrar para assitir 
aos debates e poder manter sua imparcialidade, começar a ter uma série de in
formações que não- constaSSem d·os l3.udos~-

0 SR. ITAMAR FRANCO (Presidente)- Quando V. S• deu uma con
dicionante em relação a reprocessamento V. S' disse que o ideal seria que fi
casse perto. Não é verdade? 

O SR. REX NAZARE ALVES- Exato. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Presidente)- Há pouco V. S• lembrava o 
chamado Morro do Ferro, em Poços de Caldas_. Evidentemente, não estou 
querendo pesquisar onde será a usina de reprocessamento, porque V. St- jã 
deixou bem claro que não se sabe onde será, sob esses condicionamentos to
dos que vão exíStír: ~--~ 

o que questionei foi no sentido de saber se esses estudos já estão no nível 
de decisão. 

O SR. REX NAZARE ALVES- Gostaria de esclarecer um ponto mui
to importante. Por que se está estudando o Morro do Ferro? É por que se pre
tende ou se pensa em Morro do Ferro? Não. Nós não podemos pensar em 
Morro do Ferro. Morro do Ferro é, talvez, uma das grandes reservas de tório 
nacional. É porque ele tem material radioativo que nos permite raciocinar e 
lrri_aginar que àquilo é como se existisse ali uma quantidade de material ra
dioativo, que tem milhares d~ anqs de meia-vida, e que vem se comportando 
normalmente naquele ambiente. O que estamos procurando relativamente ao 
Morro do Ferro é simplesmente informações de parâmetros de difusão desses 
elemefltos em foi-maÇões geológicas desse tipo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Presidente) - Quer dizer que os estudos 
em relação à usina de reprocessamento, em nosso País, ainda não estão defi
nidos? 

O SR. REX NAZARE ALVES- Ainda não são do conhecimento do 
órgão que vaí licenciar. O órgão que" vai licenciar estabeleceu, recentemente, 
os critérios -de projeto. Acredito que a NUCLEBRÃS deva estar fazendo to
dos os estudos e essa pergunta alternativa, se a CPI necessitar, deve se dirigir 
à NUCLEBRÃS, porque, neste momento, eu não gostaria nem mesmo de re
ceber informação, porque existe uma forma, que é a do ·comprometimento. A 
pessoa chega e diz assim: O que você acha de tal região? E eu digO que tal re
gião é boa. Amanhã, aparecerá no relatório: inas, você mesmo, em tal época, 
dizia que a região era boa. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nem vou mais dirigir a per
gunta, mas como se faz e como se pretende um trabalho coordenado, neste 
País, entre a Comissão Nacional de Energia e a NUCLEBRÁS a pergunta se
ria válida, mas eu a retiro neste iristante a V. Ex• 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- V. Ex• me desculpe mesmo assim. 
Mas, o que ê um trabalho coordenado nessa área? O trabalho coordenado 
nessa área é que a Comissão dá os subsídios que ela tem que dar, ou seja, 
quais são os critérios de segurança que devem ser usados. E esses critérios de 
segurança a NUCLEBRÁS nos solicitou. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral) - E estão em elaboração. 

~ O SR. REX NAZAR!l ALVES - Não estão em elaboração: Estão 
prontos e a cópia está aqui. Podemos passar a discutir- em seguida. 

Já foi aprovado pelo Comissão Deliberativa e encaminhado para a NU
CLEBRÁS. Baseada nesses critérios a NUCLEBRÁS tem que realizar seus 
esludos e, depois, reapresentar à CNEN. Na verdade, o que existe são pontoS 
de competência qUe deve"m ser colocados no espaço, segundo um cronogra
ma. A coordellação faz com que esse cronograma llão- fique pendente da NÜ
CLEBRÁS precisar- fcizer isso e não possilít tal informação, Porque não 
tínhamos sido ·alertados que tal informação era necessária. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Só para resumir: a Comissão 
Nacional já eti.viou à NUCLEBRÁS, qlle no momento examina os estudos 
feitos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, em relação ao problema 
de segurança. 

O SR. REX NAZARÉ ALVES - Em relação aos critêrios que devem 
ser seguidos. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Parece que na França existe uma 
usina de reprocessamento na qual a França recebe um bom royalty para esse 
trabalho. V. S• falou na preocupação que existe de colocar essa usina perto de 
uma regiãO apropriada para a colocação dos rejeites, a fim de evitar maior 
distância a ser percorrida pOr esse material radioativo. Parece que na França 
esse reproceSsamento é utili~ado a_~é_pelo Japão. O Japão envia material para 
se~ reprocessado na Françã, reiornaiido depois ao Japão para utilização nas 
usmas. 

Seria iSso? 

O SR. REX NAZARE ALVES - O Japão possui, já em operaça, ~ 
não_ sei em que nível está-, uma usina de reprocessamento. Eu poderia veri- -
ficar em que nível de operação está e informar, posteriormente, a V. Ext- uma 
vez que, por enquanto não é um dado disponível. Normalmente, nos contra
tos àe reprocessamento, hã cláusulas de devolução do rejeito produzido. En
tão, o P~ís que queimou e aproveitou a energia, receberá de volta elementos 
que permitam fazer flovos ccimbustiVeis, e também, recebe de volta o rejeito. 
Esta é, aproximadamente, a doutrina internacional? 

O SR. MILTON CABRAL- E o que nós iremos fazer com o plutónio 
que aí, irá sobrar? 

O~ SR. REX NAZARÊ ALVES- O que~õcorre é que, hoje, existem dois 
grandes pontos que poderiam ser tocados Iigeíramente. O primeiro, é quanio 
a utilização do própdo plu-tOnio em Reatõres PWR, com'o na composição de 
elementos combustíveis. O outro é um riivd mais nobre - é armazenar esse 
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plutónio para a produção de reatores da nova geração, ou seja, em futuro far~ 
se-â necessârio, em função de um crescimento energético que não iremos dis~ 
cutir se será daqui a 20, 50 ou 100 anos, máS Far~se~ão necessârias fontes com~ 
plementares de energia e esse plutónio ê um excelente combustível para essas 
novas linhas de reatares. Então, a idéia básica é de que esses plutónioS sejam 
conservados como material combustível para o futuro. 

O SR. MILTON CABRAL - E, nos cr!iérios de projetas estabelecidos 
pela CNEN, já em poder da NUCLEBRÁS -então, evidentemente, já se 
instalaram, não é? ~ 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- Não. Os critérios de projetas são cri
térios g"erais de prOjeto Pãra usinas de reproci:ssamerito de combuStíveis. Ne
les constam os objetivos, o campO de aplicação, os critérios de proteção, atra
vés de confinamento múltiplo, os sistemas e barreiras de confinamento, o sis
tema de ventilação e descarga gasosa, critérios sobre dispositivos de segu
rança de processo, sistemas de proteção, sistemas de controle, sistema de pro
cesso, margens de segurança, garantias de criticalidade, proteção radiológica, 
controle de acesso à instalação, blindagens contra a radiação, sistemas de 
alarme, monitoração de efluentes, controle de efluentes, enfinl, é um conjunto 
de critérios pai<i permitir O projeto seg"uro -áa instalação e não o aproveita
mento. 

O SR. MILTON CABRAL- Não, Dr. R ex- a pergunta era que, se hã 
um projeto de instalação, evidentemente que é uma previsão de destinação 
desses produtos, como o plutônio. Terâ que ter, não é? 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- Acredito que sim, entretanto foge ao 
escopo completo da minha ârea - inteiramente de segurança - Diretoria 
Executiva I encarregada da segurança, mas acridito que, sem dúvida e pelo 
raciocíniO normal, é que haja. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. Rex, i:óm esta sinceridade V. S• estã 
nos conquistando- nas guerras quando o soldado anónimo não é identifica
do entre aqueles cadáveres que a guerra deixa nos campos, hã o cemitério do 
soldado desconhecido. 

Todo reator, seja ele de potência ou de pesquisa, tem rejeites. V. S• não 
sabe onde vou chegar, ou já sabe? Há muitos anos que Cu lCio,_maís precis(!
mente hâ 20 anos, que hâ um reator de experiê~cia, fU:nci_ona~do na Universi
dade de São Paúlo. Esse reator deve ter deixadO, nesses 20 arios, algum rejei
to. Como aquele soldado desconhecido -é o túmulo do soldado desconheci
do- eu desejava saber onde é que estâ o Hccmitéiio" daquele lixo do reator 
de experiência da Universidade de São Paulo? Tem que haver um lugar e eu 
gostaria de saber qual é. 

O SR. REX NAZARJ'i ALVES - Primeiramente, quero cumprimentar 
V. Ex•, mais uma vez, pela pergunta mUito bem colocada. 

Vamos fazer o seguinte raciocínio: Um reatcir dO tipo PWR, que produ~ 
energia elétrica, tem, parã cada megawatt elétrico I?~oduzido, um metro cúbi-
co de rejeites, como nós vimos... " · 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Quantos megawatts? 

O SR. REX NAZARJ'i ALVES -Para cada megawatt elétrico produzi
do, um metro cúbico. · 

Eu vou faier as contas no qUadro, porque-fica mais fácil .. Um PWR pro
duz, já com concreto e tudo, 1 metro cúbico por megawatt elêtrico produzido. 
O reator do IEA, desde o seu iníciO, foi projetado para 5 megawatts térmicos, 
mas opera 2. A operação ê contínua- 24 horas por dia- e durante o ano in
teiro. Ele opera 8 horas por dia, mas, na verdade, a rigor, não opera 8 horas 
por dia- opera menoS que-g horas, porque o pessoal encarregado trabalha 8 
horas; ao chegar ligam o reator e esperam atingir a criticalidade, etc. Hã um 
"tempo de operação que vai da ordem de 6 horas por dia. Nessas 6 horas V. 
Ex•, talvez, poderã encontrar um valor diferente, talvez umas 6 horas e meia 
ou 7 horas. Não acredito que seja valores superiores a esses e, 5 dias por se
mana. 

Então, de pronto, nós verificamos o seguin-te: a quantidade de rejeitas 
produzidos, aqui, (mostra no quadro), comparados com a quantidade produ-

- zida aqui, de 626 mwe (mostra no quadro} é míniina. Poderíamos terÍtar fazer 
uma conta para mostrar esse valor, mas ele é bem pequeno. Em princípio, eu 
já poderia dizer que se considerássemos, aqui, um fator 30, de Conversão, ele 
seria por volta de 1500 a 1600. Então, o que :acontece? Eu estaria comparan
do, na verdade, 1500 com 2- e o que ocorre? Aqui já havia uma diferença de 
750 .vezes meríos. No tempo, só por dta: teríamos um fator 3, porque o dia 
tem 24 horas e, no mãximo, podemos operar 8 horas. Teríamos um fato r 7/5, 
1JOrque estou calculando o fator para depois dividir, devido a não operar 7 
dias por semana, mas somente 5. Isto dâ 3150. Então teríamos por ano, 1000 
litros divides por 3150. Essa é a quantidade de rejeito que estâ sendo produzi
da por ano, das quais -- 1 litro para cada 3 anos ~ 95% ... 

O SR. DIR_CEU CARDOSO- Um litro de rejeito em cada três anos? 

O SR. REX NAZARJ'i ALVES - Em trfs anos! Hã outras implicações 
que vou mostrar a V. Ex• Estou apenas mostrando o que está a meu favor. 

Como esses "95% são de baixo nível eles estão perfeitamente dentro dos li
mites admissíveis a lançamento de esgoto convencional. Vou mostrar como 
isso não tta:z problemas, só ocorre de uma formQ_internaci_dnal. Os hospitai~ 
trabalhain com iodÕ I 31 para marcação de tiróide. Esse iodo 131 é produzido 
em São Paulo, ele tem uma meia-vida em torno de_ 8 dias, ele é usado, o pró
Prio paciente elimina· Uma p~ute por excfeção, e ele é lançado normalmente 
no' efluente, porque o efluentC tem uma capacidade de lançamento, que não é 
valor que o Brasil, digamos assim, precipitadamente aceite. Não, ele é valor 
verificado por norma e aceito por limite internacional. Acontece que esse é o 
tipo de rejeito-produzido e esse é o tipO de rejeito com que se trabalha nesses 
reatares de pesquisas. V. Ex• poderia faZei a mesma pergunta para o Rio e 
Belo Horizonte e, aí, a coisa facilitava mais porque as potências são menores. 
Isso não quer dizer, entretanto que não tenhamos o máximo de atenção para 
monitoração desses efluentes, para verificar se eles estão exatamente dentro 
das normas necessárias e prescritaS de laliçcimeilto de efluentes. E esses dados 
fazem parte das normas básicas de proteção radiológicas, que tem origem na 
safety series n9 9 da Agência Internacional de Energia Atómica, em que se en~ 
centram os valores tabelados admissíveis para lançamento. -

O SR. DIRCEU CARDOSO- Muito obrigado. V. S• tirou uma dúvida 
muito grande. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Professor, só me resta agradecer a 
V. S• pelas respostas que deu às miilhas indagações e acredito que V. S• tenha 
prestado um depoimento dos mais brilhantes no decorrer dos nossos traba .. 
lhos e apresentado respostas muito objetivas,repletas de dados, que elucida
ram a todos nós. Fico satisfeita_ por fazer essa verificação, desde quando o 
problema do Acordo Nuclear no Brasil vem atravessando duas etapas bem 
distintas. Quando foi estabelecido o Acordo Brasil~Aiemanha, vivemos um 
Período que era quase uma demonstração de traição, alguém falar contra o 
Acordo Nuclear. Foi um período em que considerávamos esse ato soberania 
nacional, que não merecia qualquer crítica. Hoje, estamos indo para o extre
mo oposto; hoje, está-se transformando em ato intei:l-amente impopular qual
quer defesa do Acordo Nuclear. E nós, políticos, temos que olhar a opinião 
pública, temos que verificar tudo a(Juilo que é feito, da parte da população, 
como crítica a todos os atos_ praticados pelo Governo e que temos que exami
nar, averiguar o caminho a seguir. Mas nós também, políticos, temos obri
gação de verificar não apenas o que ê popülar e impopular. Acho que as lide~ 
ranças políticas devem, muitas vezes, procurar até orientar àqueles que se
guem a sua liderança e que acreditam naquilo que o político faz. Por isso con
sidero que, neste m9mento, nós, -aqui, nesta Comissão, temos um dever muito 
grande de da{ uma demonstração pública daquilo que acreditamos. Por isso, 
Sempre procuro, nesta Coiníssão, fazer com que os depoentes manifestem 
seUs .Pontos de vista, princípalmente que cheguemos a demonstrar ao público 
os dois lados da questão. E acho que V. S•, hoje, nesta Comissão, demonstrou 
o lado da questão da segurança das usinas nucleares. Considero, mesmo não 
gostando, não querendo nunca fazer comparações, que foi este o depoimento 
mais ·impOrtante que eu, pessoalmente, jâ assisti nesta Comissão. Por isto, 
quero parabenizá-lo. . 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Com a palavra o nobre Sena
dor Alberto Silva. 

O SR. ALBERTO SILVA- Professor Rex Nazaré, secundando aspa
lavras do nobre Senador Jutahy_Magalhães, queriá dizer a mesma coisa. En
tretanto, como as oportunidades de ter V. S• aqui presente não devem ser 
muitas, devido ao_s seus afazeres, gostaria de colocar uma pergunta que fiz ao 
J?r. GpldenOerg, quando aqiií esteve, dePois que nos visitou o Mfnistro das 
Minas e Energia, lá na nossa Comissão e, indagando sobre a questão de preço 
ou custo de quilowatt, ele deu a _seguinte informação: Que quando começa
mos esse_Acordo nãO tínhamOs exatamente um levantamento da potenciali
dade ep1 urâniO no País. E que, ultimamente, com a descoberta da mina do 
Ceará e outras, avaliava-se atê agora em duzentos mil metros cúbicos de urâ
nio existentes em nossas jazid~s~ to_m~ndo o Bras~l, por exemplo. o 5'i' produ
tOr de urânio~:9C? mundo -e que, só lSso, nos dava condições para tocar prá 
frente o Acordo Nuclear, porque, vendendo urânio enriquecido, pagaríamos 
muitas vezes o valor da usina, estimado em vinte e cirico ·ou trinta bilhões de 
dólares. E o Dr. Gofdenberg nos respondeu o_seguinte: Que o·custo do enri
Quecimento do urânio nos levãfía, cOmparativamente, a considerar que as du
zentas mil toneladas se transformariam, na verdade, em apenas trinta mil. E 
como o urânio enriquecido no mercado internacional já sobra, em virtude 
dos grandes fabricantes, teríamos dificuldade em colocar o nosso urânio enri
quecido pelo alto custo de sua produção. 
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O SR. REX NAZARf: ALVES- Nobre Senador Alberto Silva; inicial
mente, pediria permissão a V. Ex• para agnid6cer a menção especial do Sena
dor Jutahy Magalhães, que nos dá apenas mais consciência da responsabili
dade que a nossa Casa tem, responsabilidade coletiva, de poder fazer face a 
qualquer tipo de discussão em relação à segurança e poder trazer a essa Casa, 
dados realmente preciosos e com o cuidado de, quando não tivermos esses 
dados, sermos· moi to francos e dizer: esses d3.dcis riós não os temos e O por que 
de não os termos. Agradeç_o_ a V. Ex•, não ·em meu nome, mas im nome de 
uma equipe presidida pelO profess_or HervásiO -e· que mantém um eSpírito de 
corpo procurando fazer com que esse País possa ter credibilidade na eriergia 
nuclear. Agradeço, também, ao Senador Alberto Silva por ter-se associado ao 
que o Senador Jutahy Magalhães disse. Entretanto, Senador, eu vou fazer 
duas considerações sobre a sua pergunta. Eu havia dito que ê um princípio 
que eu uso e que tem alguns pressupostos_ básicos. 

O primeiro, é rião ine preocUpar, n"uric-a, c-om as discussões que estão se 
passando em nível técnico, da escolha de um determinado local, para perimi
tir aquelejulgam~!].to que eu acho que esta Casa e o pOvo brasileiro esperam, 
que é um julgamento independente. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Um julgamento o que, Doutor? 

O SR. REX NAZARf: ALVES- Que é um julgamento completamente 
inOependente, que esta Casa exige e que o público brasileiro espera. 

O segundo, é a não preocupação com problemas de preÇos, porque isto, 
também, não cabe à Diretoria Executiva que eu tenho, a responsabilidade de 
dirigir. - --

Mas, o terceiro ângulo, é o ângulo téCni~o. qUe eu poderia respo-fider a V. 
Ex• Na verdade, quando fizemos um figura em que colocâvamos um gãs, en
trando, colocãvamos um gás saindo enriquecido e colocávamos um outro que 
eu dizia: essse nã-o ê- rCje1to, porei ire· ã tCcriologia de amanhã pode mostrar que 
eu ainda posso utilizá.:lo, sou obrigado, então, a fazer algumas considerações. 
Em se tratando de dados, às vezes, é melhor tê-los escritos para poder ter 
mais precisão; põ-rrarito, eu diria-a V.- EX:J O segUinte: o -que nós precisamos é 
um enriquecimento-- e Vou tOmar um Valof-inédiO ém-torno de 3%, porque 
pela própria distribuição do combustúvel no interiof do núcleo do reatar ele 
varia ligeiramente por causa de problemas de homogeneização de densidade 
de potência produzida; se o tail, se a calda final em urânio 235 for de 0.2, ou 
seja, restar dois átomos de urânio 235 em cada mil dos que entraram, eu pre
ciso, para cada Cji.ülõ àe urânio 235, enriqueCido a 3%, cirtco quilos quatro~ 
centos e setenta gramas. Se for de 0,25 eu preciSO 'cinco quilos novecentos e 
sessenta e cinco gramas. Se for de 0,3% eu preciso de seis _quilos quinhentos e 
sessenta e nove. Dessa forma, imediatamente, foi conduzido e o próprio Mi
nistro das Minas e Energia esclareceu o que é que havia acontecido quando 
ele precisou os n·úmeroS~ Entretando, eu poderia dizer a V. Ex• o seguinte: os 
esforços que vêm sendo realizados e, agora, ligeiramente à parte, a par do 
problema de segurança de prospecção do urânio no Brasil, eles têm apresen
tado resultados de tal ordem promissores, talvez, numa velocidade que eu di
ria invejâvel no mundo. E eu poderia dizer niesmo a V. Ex• que Quem possuii', 
hoje, o elemento produtor de energia, tem poder de negociação internacional 
e os números, entãó, não tem tão grande imp-ortância quanto uma pedida a 
Deus que nos dê a continuidade de achar essa quantidade de urânio que nós 
temos achado com essa velocidade. 

O SR. ALBERTO SILVA- Professor Rex, eu agradeço a informação e 
quero deixar bem claro a V. S• que a pergunta foi feita, não como uma crítica 
ao programa nuclear. É apenas uma pergunta, porque essa pergunta gira em 
todo o território nacional e nós, como representantes do povo, temos que di
zer as coisas coni toâa a clareza. Para minl,-Comó engenheiro, eu verifico que 
só os resultados secundãrios e terciários de uma tecnologia dessas,jãvaleria a 
pena o programa nuclear, tal qual como a exploração espacial dos Estados 
Unidos, que os subprodutos da ida à Lua,jâ pagaram cem vezes a viagem que
fizeiãm. Acredito que ilO Brasil seja a mesma Cóisa, coin relação ao programa 
nuclear. O que vamos aprender, o quC nossOs téCnicos Vão auferir de ganho 
nos equipamentos .que poderão ser produzidos no futuro do País, já paga o 
programa. A pergunta, por conseguinte, foi apenas para que nós pudéssemos 
nos situar bem no esclarecimento àquelas pessoas leigas, como nós, também, 
em relação- a este programa. 

Eu agradeço a V. S• e quero reafirmar, como o Senador Jutahy Maga
lhães, que das exposições aqui feitaS, eu quero conferir a V. S• o grau da me
lhor a que já assisti. 

O SR. REX NAZARÊ ALVES- Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Com a palavra, o Senador 
Dirceu Caidoso. -

O SR. MILTON CABRAL- Sr. Presidente, antes de V. Ex• conceder a 
palavra ao Senador Dirceu Cardoso, eu queria fazer uma ponderação aos 

membros da Comissão. Queria pedir uma interrupçãO dos trabalhos por trin
ta minutos, diante de motivo relevante, em função do nosso trabalho parla
mentar e gostaria que V. Ex• levasse em consideração esse meu pedido e sub
metesse à deliberação dos demais membros da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Dirceu Cardoso, V. 
Ex' está de acordo? -

O SR. DIRCEU CARDOSO ~-Estou de acordo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESiDENTE (Itainar Franco) --Senador Jutahy Magalhães, 
V. Ex• está de acordo? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Estou de acordo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Já consultei o Professor Rex e 
ele, também, não se opõe. 

Então, suspendo os nossos trabalhos por trinta minutos. 
(A Reunião é suspensa às 17 horas e 40 minutos e reaberta às /8 horas e 30 

minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Está reaberta a reunião. 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Dirceu Cã.rdoso. --

0 SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Presidente, ilustre depoente, Dr. 
Rex Nazaré Alves, a Comissão enriqueceu os seus dados, o seu futuro rela
tório conl -o grande, profundo, circuiistanciado e magnífico relatório que V. 
S• fez e as respostas que deu às nossas indagações. 

A nossa Comissão_nã.o é coç.tr3. n-adã, só queremos apurã.r uma coisa. 
Ma's, quero cliamú a atenção dos nobres membros da Corriissão e do Sr. 

Presidente: quem aqui depôs não é apenas o Diretor da CNEN, qUem depôs 
nesta ComiSsão tem o seguinte curn·cu/um: 
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RE DE 45 Me V DE SACLAY (compte rendu d'actvité /Ere-Octobre (1966) 
- 30 Septembre (1967). 

12 ÉTUDE DE CAPTURE RADIA TIVE DES. NEUTRONS DE RE
SONANCE DANS LE PLATINE (SACLAY --1967). 

13. TESE DE DOUTORADO- Universidade de Paris (1968). 
14. ÉTUDE DE QUELQUES PROPRIÉTÊS DE NIVEAUX LIES DE 

NIVEAUX VERTEELS EXCITES A L'AIDE NEUTRONS DE RESO
NANCE. 

15, DETERMINA TION DU SPIN ET DES PARAMETRES DES RE
SONANCES POUR 197 Au + n DE 1.000 e V a 2.100 e V (NUCLEAR PHY-
SUCS 450- 1969) AI3L - . 

16. DETERMINATION DU SPIN ET DE PARAMETRES DES RE
SONANCES POUR Cl + n, Cu+ -n, Ba + n et Nd + n (NUCLEAR PHY
SICS 118- 1969) A 134. 

17. PARAMETRES D-ES RESONANCES ET FONCTION DENSI
TES SO ET Sl POUR Cl, "V," I, La'" Pr et 209Bi (NUCLEAR PHY
SUCS 561 - 1969) A 123. 

18. CAPTURE RADIATIVE PARTIELLES DES NEUTRONS DE 
RESONANCE DANS LE TUNGSTENE (NUCLEAR PHYSICS 581 -
1969) A 123. 

19. VARIATIONS DE LA LARGEUR RADIA TIVE TOTALE EN 
FONCTIONS DU NOMBRE DE MASSE A ET DE LA VALEUR DU 
SPIN J' -+- (NUCLEAR PHYSICS 132 A (1969) 129. 

20. CAPTURE RADIATIVE PARTIELLE DES NEUTRONS DE 
RESONANCE DANS LE CHLORE, LE MANGANESE, LE PER, LE 
CUIVRE, LE THULIUM ET LE MERCURE- N.P. 135 A (1969) (24). 

21. REPORT Of THE JOINT IAEA/WHO PANEL ON ABSOLUTE 
DETERMINATION Of RADIATION DOSE AND ABSORBED DOSE 
STANDARDS- DENMARK (1970). . . . 

22. FISICA EM RADIOTERAPIA -Manual de Radioterapia- Mi
nistério da Saúde (1972). 

23. SOME COMMENTS ABOÚT SECONDARY STANDARD DO
SIMETRY LABORATORY (AIEA- 1973). 
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24. PERSONNECMONTTOR.lNG ADN DOSIMETRY FOR NOR
MAL OPERATING AND ACCIDENTS COND!TION (AIEA)- 1973. 

25. THE USE OF FINJTE-SIZE MnS04-BATHS FOR CALIBRA
TJON OF RADIONUCLIEDE NEUTRON SOURCES - SECOND 
SYMPOSIUM ON NEUTRON DOSIMETRY lN BIOLOGY AND ME-
DICINE GERMANY (1974). _ 

26. BRAZILIAN SSDL STATlJS REPORT com G. Drex1er- Joint 
IAEA/WHO Panei on Secondary Dosimetry Laboratory Activities- (1974). 

1977- "ORGANIZATJON AND DEVELOPMENT OF TGE BRA
ZILIAN NUCLEAR PROGRAMME". - Sa1tzburg 

"REQUTREMENTS FOR AND DEVELOPMENT OF TRAINED 
MANPOWER MANPOWER RESOORCES,.,.- Saltzburg. 

Participação em Congressos: 
I. XVIII Reunião para o Progresso da Ciência (Biumenau - 1966) 
2. Simpósio sobre Estrutura Nuclear (Dubna - 1968) 
3. Reunião Sul-Americana de Proteção Radiológica (Buenos Aires -

1969). 
4. Simpósio sobre legislação em Radioproteção - AIEA (Viena -

1969). 
5. Painel sobre Determinação Absoluta di DOse de RadiaçãO-AbSorvida 

e Dose Padrão - AIEA - (Denmark - 1970). _ 
6. Painel sobrcDosimetria em Radioterapia- PAHO- (1972- Rio) 
7. Simpósio sobre Proteção Radiológica- AIEA- O.M.S. 1973- Li

ma). 
8. Painel sobre Atividades dos laboratórios de Padronização Secundãria 

- AIEA - O.M.S. (Rio- !974). 
9. International Confererice on Nuclear Power and its Fuel Cycle Salz

burg- Áustria (2-13 may 1977). 

"ORGABIZATION ANb bEVELOP.\1ENT OF TÍ·IE BRAZILIAN 
NUCLEAR PROGRAMME".- "REQUIREMENTS FOR AND DEVE· 
LOPMENT OF TRAINE MANPOWER RESÕURCES". 

10. ReuniãO Preliniín2."r Sobre.Àrinazenamento de Piutônío com- Países 
da URENCO - de 24 a 25 de novembro de 1978 - Viena. . 

II. Conferência Geral do International Nu-clear Fuel CYc!e Evaiuation 
- INFCE de 26 de novembro a I' de dezembro de 1978 - Viena.· 

12. Reunião Geral-de Estudos sobre-OS Aspectos Organizacio~ais da Ge
rência e Armazenamento de Plutônio e CombusUvle Utilizado- de 4 a 8 de 
dezembro de 1978 -Viena.) 

13. Reunião s-ob!C Segurança de Usfnas de Enriquecimento e Reproces
samento- de li a 14 de dezembro de 1978 - Karlsrhue. 

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1978. 

E este homem, cofir esse bagarito, que depôs perante esta Comissão. E 
deste homem que tivemos a oportunidade, felicidade e a satisfação de conhe
cer o pensamento e o seu ensinamento, em relação aos problemas nucleares. 

Sr. Presidente, feitã -a ã.pfesentação, desejava solicitar-- pedindo licença 
;lo Dr. Rex Nazaré Alves- as seguintes pi-evidências: Sr. Presidef!.te,já q_ue 
estamos encerrando a primeira fase de nossas PeSquisaS e indagações, deseja
ria que fosse solicita-do, por escrito, à Ft.fRNAS-as seguintes informações; 

I'~) Qual o montan(e de estã.casjã cravadas até 30 de abril, com os respec
tivos custos? Pois temos solicitado isso -e não têrU vindo -essas informações. 

2~') Qual- i-Solução diida ao reforço das estacas .de Angra II, das três 
opções sugeridas? 

39) Qual o custo total até o fim de abril, de todas as obras de Angra I e 
Angra II, separadamente? 

4~') Qual a sOiuçãOapreseiitadil para a localização de Ailgra III, ou se tal 
localização ainda demanda qualquer decisão superior? 

59) Qual o custo das vilas operárias- e residênCias de engeÓ.heiros e demais 
funcionários? -

69) Solicitar à Embaixada do--Brasil, em Bonn, os relatórios das princi
pais teses discutidas no Congresso sobre Energia Nuclear, realizado em Ham~ 
burgo, no óltimo mês. - - ---- -- -

79) Solícitar à Embaixada do Brasil, na França, os principais trabalhos 
sobre o Congresso de Energia que ali ora se fealiza, sob os auspícios da Agên
cia Internacional de Energiaç 

89) Solicitar que FURNAS nos iilfOrrne qual o· atraso, em meses, na 
construção de Angra I e que o atraso, já registrado, ~a-construção de Angra 
II, em relação ao seu cronograma de obras; 

9') Solicitar à NUCLEBRAS- cujo Chefe do gabinete da Presidência, 
aqui presente, o nosso Ministro Marcel Hasslocher- a resposta que o Brasil 
deu à Estinghouse Nuclear Energy sis_J:em, ·em face do seu oferecimento de 
instalação, no Brasil, de oito usinas nucle3.res, de acordo com o Plano Nul
cear brasileiro. -

E, ao fim, Sr. presidente, solicito, porque vamoS discutir na hora da rea
valiação, o depoimento de um físico Õ.uclear e dois diretores de FURNAS, 
que g9taria fossem __ aql!_i ouvidos. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex• será atendido. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. R ex Nazaré, de tudo o que ouvimos 
religiosamente-- érarrlos todo Óuvidos- uma coisa está martelando na mi
nha cabeça e vou pedir um esclarecimento a V. 5', com essa franqueza com 
que se tem portado perante a Com"isSãõ; -

Li, num trabalho que FURNAS nos remeteu, uma carta de 27-10-78, ãs 
fls. 3, o. seguinte: 

(o documento não fqi entregue à taquigrafia.) 

Li num relatório que me veio às mãos, não foi FURNAS que o mandou, 
contendO as dire_t_rizes de um planejamC:nto nuclear brasileiro, da Comissão 
Nacional de Energia Nu_clear, de 1974, à página 7, o seguinte: 

(o documento não foi entregue à taquigrafia.) 

- Portanto, Dr. Rex, o ato do Governo criando a Superintendência do 
projeto Mambucaba, em 1959, antecedeu aos estudos da NUS Corporation 
em mil, novecentos e sessenta e poucos, quase mil, novecentos e setenta, e a 
Public Yard aqui, com a indicação da escolha do local de Itaorna para a loca
lização da usina nuclear. 

Isso foi um sonho antigo do Almirante Álvaro Alberto, dizem os cronis
tas da época. 

-Então, Sr._Presidente, o graVe ê que não foram os estudos da NUS Cor
poration, não foram os estudos de localização nem nada; já se havia criado 
um órgão em 1959 - está escríto aqui - a Superintendência do Projeto 
Mambucaba- Mambucada, Sr. Presidente, ê um rio que corre pouco além 
de ANGRA I e 11, do Complexo de ANGRA- para se localizar lá uma usi
-p_a~e a insta_lação de_ uma central térmica" nucleoelétrica de alta capacidade na 
bacia do rio Mambucaba, no Estado do Rio de Janeiro. Portanto, o que se 
diz de que a escolha tenha sido objeto de estudos profícuos, profundos, técni

-.cos, científicos etc. não ocorreu, já estava escolhido o lugar antes. E a minha 
impressão, Dr. Rex, é de que os estudos foram apenas para dar uma satis
fação de que a NUS Corporation fez um relatório, que, eu, que não sOu cien~ 
tista nem engenheiro nem físico nudear, não me convence de coisa alguma. 
Refiro-me a este relatório que tenho em mãos. 

A minha impressão é a seguinte: o Governo já_ia fazer essa usina nuclear, 
com NUS, sem NUS, com KWU, enfim, ia fazer lá._ Depois, vieram os estu
dos da NUS e escolheram ali, porque era muito bonito, _era um anfiteatro, era 
uma baía dentro de Outra, protegida por duas ilhas e todas aquelas _outras coi
sas_. mas o Jocal já estava escolhido desde 1959, Sr. Presidente. 

O SR. JUTAHY MAGALHÁES- Senador Dirceu Cardoso, V. Ex• 
não consiâera qUe os estudos tenham realmente servido de base para uma de
cisão, e que poderi"a haver uma previsão anterior? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Está, certó, mas ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Por acaso V. Ex• não considera, 
qimdo se fala aqui de Brasília, que a decisão da escolha do local foi de Dom 
Bosco? 

O SR_- DIRCEU CARDOSO - Respondo assim. O Gove·rno baixou 
um ato em 31 de dezembro de 1959, criando a Superintendência do Projeto 
Mambucaba, não Tcii do Projeto Macaê, do Projeto Vitória ou do- Projeto 
Santos, mas do Projeto Mambucaba. Tinha que ser ali. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas, teria que ser por quê? 

O SR. DIRCEU CARDOSO- ·Mas, pelo amor de Deus! Está aqui o 
-ato que criou a Superintendênci~ c!_~rojeto Mambucab_a. Está a_ seis quilô
metros de onde estivemos, Sr. Presidente. A praia de Mambucaba está a seis 
quilômetros de onde estivemos, logo à frente. Para quê? Para instalar uma 
central termonucleoelétrica, de alta capacidade, na bacia do rio Mambucaba, 
quer dizer, naqueles arredores. Tinham escolhido o lugar num ato de 3] de 
dezembro de 1959. 

Desejava que V. S•, Dr. R ex, nos desse uma luz sobre essa primeira inda
gação. 

O SR. REX NAZARE ALVES- Inicialmente, nobre Senador, gostaria 
de começar dizendo que V. ExJ, ao se referir a alguns pontos do meu curricu
lrnn, foi de uma bondade extraordinária, talvez preparatória para essa per
gunta. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. Rex, fui buscar o seu curriculum de 
uma forma que lhe vou dizer._ Eu via sempre aquela mocinha; V. S• a consul
tava e ela vinha trazendo os informes para cá. Então, julguei que o mais im-
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portante de todos que estamos aqui é aquela mocinha, porque é ela que sabe 
tudo. Fui lá conversar com ela, e lhe perguntei: por que a Senhora saPe disso 
tudo? E ela me disse: não, eu faço consultas., E;ntão,_v~_rj!iquei que ela é a _w.a 
ligação com o .. estadowmaior" que V. S• tem lá fora. 

Assim, pedi a ela o seu curriculum. o que ela me forneceu. Esclareço que 
não foi V. S• que· fue deu o curriculum e, sim, eu que o fui procurar. 

O SR. REX NA:ZARE ALVES- Isso só me traz duas coisas. Primeiro, 
a humildade completa de dizer que o homem vale pelo que faz e não pelo que 
aprendeu. 

Dentro desse esp-íriTO de humildade e de responsabilidade, em que procu
ramos pautar todas as nossas respostas, é que vou procurar comentar alguns 
aspectos da sua pergunta. O primeiro deles é uma questão de justiça: em 1959, 
era Presidente da Comissão Nacional_de 'Energia Nuclear o Almirante 
Otacílio Cunha, rião o Almirante Álvaro Alberto. Talvez não tenhamos, até o 
momento, feito ajustiça adequada a S. Ex• o Almirante Otacílio Cunha, com 
quem tive a honra e o privilégio de começar den-trÕ da Comissão de Energia 
Nuclear e cujo destino, levando-o tão cedo, colocou-me no seu lugar. O se
gundo ponto é que cm 1959- e V, Ex• considere e coloque este ponto muito 
bem, um País é função de uma conjuntura,~c<:mjuntura essa que evqlui e é di
nâmica pelas própriãs característicãs de um P:<1ís emergente-como o Brasil -, 
quando se criava a Superintendência do Projeto Mambucaba, procurou-se 
criar o prime_iro ~mbrião d.e trabalho pensan;do em termos reais, '?:la~_ sob a 
forma de exercfCio. Esse Cxercfcio tinha características que: eram ãceitas inter
nacionalmente e, alêm de aceitas, altamente recomendadas. E que a melhor 
localização de centrais seria~ em. antite~tros, co~o aquele de Angra. Em 
I959, a Comissão Nacional de Energia Nuclear tinha sob sua responsabilida
de não só este tipo de estudo, mas, também, todo o setor de segurança. Entre
tanto, a verdadeira decisão de se fazer uma central nuclear no Brasil ocorreu, 
posteriormente, quando foi feito um acordo entre a Comissão Nacional de 
Energia Nuclear e a ELETROBRÃS, no qual foi delegado a FURNAS a 
construção dessa unidade. A escolha de um sitiO para este tipo de instalação ê 
algo que, no anexo 3.2, está apresentado em ligeiro detalhe o tipo de estudo 
que é feito para uma avaliação preliminar e, ~aí, se encontram características 
do local, com estudos de demografia e geogr~fia. Dentrq des_se_s aspectos de 
demografia e geografia, há a localização,'descrição do local, população e disw 
tribuiçào de população, uso das águas e terras, adj~~ente~, instaJações milita~ 
res, industriais, meros·d-e transporte próximos localizaÇões e rotas, descrições 
e avaliações, um estudo detalhado de meteorologia, um estudo detalhado de 
hidrologia, de geologia e sismologia. A apresentação desse relatório prelimi
nar de segurança foi entregue à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Con
forme consta da página s:3, desse relatório, em 1968 foi assinado o Acordo 
entre a CNEN, a ELETROBRÃS e FURNAS. O processo de licenciamento 
inicioü-se em 1970, "e a CNEN, em 1972, tinha ufn relatório preliminar de 
análise de segurança nos mínimos detalhes. Agora, vou lhes dizer o seguinte: 
fui muito feliz, graças ao b_om Deus, Porque hoje de manhã, no instante em 
que eu vinha para esta Egrégia Comissão, seleclom!{dois exemplares desse re
latório para trazer. E os dois relatórios que selecionei refei'em~se exatamente 
ao locaL São estes dois, sr~--Presidente. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - V. S• poderia deixar esses relatórios 
aqui, com a Comissão? . 

O SR. REX NAZARE ALVES- Infelizmente esses dois são documen
tos meus, de trabalho, inclusive com esse índice.aqui colocado, mas prometo 
mandar uma cópia a V. Ex". 

O SR. DIRCEU CARDOSO - .EXatanieriie. A Comissão vai publicar 
um livro, naturalmente fazendo o resumo de todos os depoimentos, de tudo 
aquilo que apuramos. Vamos, também, publicar um livro branco do complew 
xo nuclear. Nós queremos é a verdade. Somente isso nos interessa. 

O SR. REX NAZÀRÉ ALVES- Não tenho dúvidas, Ex•. e é no senti
do de cooperar com essa verdade que vamos deixar- não prometo deixares
ses, porque se os deixar agora, V. Ex• me tira a ferramenta de trabalho- ele, 
na verdade, faz parte de um conjunto de onze volumes, em que ... 

O SR. DIRCEU CAR.DOSO -Dr., voÍlJhe dizer, não sou técnico, mas 
o relatório da Nus CorporafiOii.., 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- São apenas dados preliminares para 
uma avaliação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- ... apresenta um estudo de hidrologia(?) 
em 10 linhas. Quer dizer, isso não é urrt relatóriO, é? Então, para concluir que 
era ali, tinlici que ·ser ãli? Em 1959 haVia-o decreto do Presidente da República 
criando o Projeto Mambucã.ba, em 31 de dezembro de 1959, e foi anterior a 
tudo isso. Dr. Rex, V. S• estã numa missão dificil porque recai sobre os seus 
ombros a responsabilidade de defender tudo isto, o que não está certo. C o-

nheci V. S• com 10 anos de idade, lá em Campos; era ainda um menino. En
tão, deve haver um homem para justificar tudo isto que fizeram. Dr., a minha 
pergunta prende-se exclusivamente a isso. Acho que Angra I está muito bem, 
mas a localização de Angra II naquele buraco, é uma coisa que dói no cow 
ração do brasileiro. O País está sacrificado, está numa dificuldade tremenda, 
falta dinheiro para tudo, então, jogar dinheiro como nós estamos jogando, 
ali, ê uma coisa louca! Dr., se construírem Angra III ali, também, vai arrepiar 
o Brasil, porque é um lugar difícil. Nós temos outros. O Sr. Ministro César 
Cais disse que vai haver uma reavalização do local; é possível. Tire dali, só is
so! 

Essas são as nossas dificuldades, primeiro, foi com o Ministro, que já 
passou e não vamos mais falar nisso; mas agora, é o local. Onde colo-car 1.279 
estacas? E aillda acham pouco, tem~se que fazer um reforço? É uma coisa vio
lenta. É isso. 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- Senador, há 16 anos trabalho naCo
missão Nacional de Energia Nuclear, e gostaria, então, continuando ora~ 
ciocínio, de dizer a V. Ex• que nesse trabalho que eu dizia que era preliminar, 
apenas como indicador vou mostrar a V. Ex• e peço venia ao Sr. Presidente 
para verificar a veracidade- o que-compõe, realmente, a parte de meteoro lo-. 
gia e o que compõe a parte de hidrologia. 

Meteorologia ê isto tudo, mais isto (mostra o relatório). Hidrologia é 
isto aqui. Isso, parte do relatório sem os dados adicionais que são solicitados 
a todo instante. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Para chegar à conclusão de que An
gra seria o local ideal, não teria havido estudos de outros locais? Não teria fei
to um estudo comparativo de Angra com dois, ou três, ou quatro outros lo~ 
cais? 

O SR. REX NAZARlõ ALVES- Senador Jutahy Magalhães a verdade 
é que, agora, vou dar uma informação a V. Ex•, da qual tenho, digamos, da
dos superficiais, e rio aspecto particular, vou aprofundar: em qualquer esco
lha de sitio a concessionária faz sempre estudos alternativos. O que me foi 
dito - porque é um fato eu não ter interesse em querer saber quantos locais 
ou quais os locais foram selecionados, mas sim o que a concessiOnária pediu, 
e Se aquela regiãO que ela está requerendo .satisfaz os requisitos mfnimos ne-. 
cessâ[ios- as -infOtmaçÕes qUe temos é que foram estudados alguns locais na 
costa brasileira, cujas características têm bastante semelhança. Em um d'ado 
que era importante, principalmente na região, devido à demanda energética, ê 
que, a parfir do instante em que foi selecionado o local Angra, eles começa
ram a ter que preparar um_ conjunto de informações, cujo índice está neste do
cUmento do anexo 3. 1, cujo detalhe, na ãrea de sítio, com referência de geo
grafia, demografia, proximidades de instalações industriais, transpOrtes, faci
lidades militares, meteorologia, hidrologia e geologia, fazem parte desses vow 
lumes. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Queria saber exatamente isso, por
que esse é um ponto de divergência até para o Senador Dirceu Cardoso. 

Acredito que tenham sido feitos ·exames -em outros locais. Quãilto aO" as
pecto de custo, como V. S• tem dito aí, não ê da sua alçada, então temos que 
olhar hoje, aqui, o problema de segurança e V. S• está dando demonstrações, 
já exp6s com muita proficiência que o aspecto de segurança está inteiramente 
atingido em Angra dos Reis. Então, se há segurança absoluta para instalação 
das usinas, esse é o tema de V. S•, hoje, aqui nesta Comissão. 

Quanto aos custos, teríamos que ver outras alternativas que, possivel
mente, estariam fora da discussão de hoje. Porque se existe a segurança, tería
mos que analisar, se fôssemos levar o canteiro de obras, hoje, de Angra para 
outro local, talvez isso encarecesse mais do que fincar estacas naquele local. 

Se o Senador Dirceu Cardoso está suficientemente esclarecido quanto à 
segurança, acho que hoje deveríamos estabelecer, aqui, que o local de Angra 
está garantido pela segurança, que é o ponto de hoje. Porque a repetição de 
que Angra está escolhida há 20 anos, e algumas vezes já discutimos aqui sobre 
esse aspecto, não creio, absolutamente, que passe pela cabeça do nobre Sena~ 
dor Dirceu Cardoso fazer mai_s acusações a respeito. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Não hã nisso nenhuma acusação. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Exato, estou repetindo isso pelo 
que vou dizer agora. Porque a insistência em dizer; já estava escolhido em 
1959, teria que ser feita ali, Só poderia ser então porque o local era de alguém, 
precisava comprar aquele terreno. Agora, por ser bonito é que não é possível, 
que se vá escolher um local porque tem uma vista bonita. 

Gostaria então de saber por quê? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Vou responder a V. Ex• 
Não estou fazendo acusação nenhuma, estou apenas citando um fato, Sr. 

Presidente. 
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Então, veja que toda aquela encenação para depois localizar ali foi ape
nãs pour épater !e bourgeois. Desculpe o francês, minha conclusão é essa. 

Dr. todos os estudos de meteorologia podem ter 20 volumes, ~odos os es
tudos de sismologia, 25 volumes, os estudos de climatologia, 25 volumes, os 
e~tudos de_ maré, 25 volumes, tudo isso não invalida ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Seria irresponsabilidade total. Teria 
que ser feita ali de qUalquer maneira, sem que ínteressassem os resultados dos 
estudos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO-=- Pois bem, é essa lei que criou a Superin
tendência do Projeto Mambucaba, para construção de uma central térmica 
nuclelétrica de alta capacidade na bacia do Rio Mambucaba, na cidade do 
Rio de Janeiro. Só isso. Os estudos não me convencem, mas não sou enge
nheiro. A usina foi construída lá e está acabado; quanto aos custos, estou de 
acordo com V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Acho que esse assunto estã su
perado. 

O SR. REX NAZARf: ALVES- Gostaria de fazer duas considerações: 
o senador Jutahy Magalhães colocou mLiítõOCffi a-v:-EX• uma pergunta, que 
é minha pergunta de base, devido_ à área de minha responsabilidade, que é a 
seguinte: se V. Ex• está convencido, ou se restou alguma dúvida, com relação 
a estar seg~ro o que se está construindo? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Di. liã uma outra dúvfda; acho o se
guinte: aqui jã houve deslizamento, forÇou FURNAS a fazer uma cortina 
diafragma de 90 metros de corriprimento Para escorar a terra que estava desli
zando sobre essa rocha, que-vem até aqui, Com 15 metros de altura, e a um 
preço violentíssimo, por quê? Porque a terra girou para cá. Ora, então é na~u
ral que havendo uma camada de terra sobre essa rocha que vai aqui a 42 me
tros de profundidade, isso pode ocasionar tim deslizamento. 

Vou dizer mais, não sou engenheiro; mas o que eu vi lá, aquilo me eritu
siasmou, encheu o meu coração, não apenaS oS olhos, aquela construção en
cheu meu coração. Não é possível tirar todo o material daqui para construir 
lá, direto, por quê? Seria mais barato? Mas, se descalçar isso aqui, pode 
forçar o deslizamento. Meu bom senso de homem do interior me diz que, se 
nós cortarmos o pé da m,ontanha, ainda mais com camada de rocha, sObre a 
qual se apóia, a terra desliza, como j~ d,eslizou, 

É aqui a ~tal cortina diafragma (mostrando no quadro). Além daquela 
pressão da água para cá. A pressão da água sobre a qual o Senhor me deu a 
explicação, cabal c irrefutável. A pressão das águas forçando, aquela pressão 
contínua em movimento, é um mOvimento eterno, batendo ali forçando aque
la terra, numa camada de 100 metros de largura, e que não tem mais resistên
cia, porque é ãreiá: É -umã. i::ariiada que nãO- tCm a resistência de urna rocha, 
porque está sobre a rocha. É uma camada de areia, que cede às pressões e ao 
peso. 

O SR. REX NAZARÉ- Eu começaria tecendo algumas considerações. 
Primeirõ eU tentaria passar um pouquinho da área de segurança, para 

depois voltar a esse ponto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Aquilo que V. S• jã falou. 

O SR. REX NAZARf:- Vou voltar para o ponto que esclarece exata
mente o que aconteceu, ali. 

Com referência à locação de várias uriidades no mesmo sítio, isso é práti
ca internacional, e por quê? Porque normalmente na escolha de um sítio, exis
tem custos que realmente são bastante reduzidos com a locação de várias uni
dades. E vou citar alguns exemplos a V. Ex•: o serviço para seleção de novo 
local; a compra de lOcal; os acessos; os canteiros de obras; os sistemas de co
municação; as vilas residenciais necessá:da"s; as irivestigações geológicas e geo
técnicas; os sistema de proteção marítima, que V. Ex• deve ter visto em cons
trução na Baia de Itaorna; a tomada e descarga de água, as linhas de trans
missão; as subestações: os sistemas e equipamentos comuns, tais como com
pressores, tanques de combustível e etc. 

Esse conjunto de dados faz com que uma análise económica evidencie, 
de imediato, as vantagens de colocação, no mesmo sítio, de mais de uma cen
tral. 

Por outro lado, V. Ex• se referiu ao problema do impacto da âgua ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - V. S• jã explicou isso. 

O SR. REX NAZARÉ - ... e tem dois aspectos importantes; um, é a 
própria proteção marítima, que V. Ex• viu· que já está em Construção, e vai re
duzir. O segundo, é que os edificios de C6pacabana estão mais próximos do 
que Angra, e não têm calço. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Edifício de Copacabana é estrutura de. 
cimento: ali, vai-se colocar na ponta das estacas aparelhamentos de relojoa
ria, delicadíssimos, que qualquer fissura pode dar um desastre violento. Só is
so. 

O SR. REX NAZARt - E foi por isso qUe nó·s fixamos na rocha. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - O primeiro; e o segundo?~ 
O SR. REX NAZARf:- O~segundo também na rocha. Por outro pro

ces-So, mas também na rocha. 

O SR. DIRÇEU CARDOSO-=- Eu critico o lugar; a primeira estâ certa, 
a segunda ... mas, uma terceira no mesmo lugar? Não faça isso, é um crime 
violento. 

O SR. REX NAZARÉ - Senador, a decisão ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. estou suficientemente e•clarecido, o 
Sr. Relator é que víii registrar isso. 

O SR. MILTON CABRAL- V. Ex• reconhece que esse assunto jã foi 
exaustivamente debatido, em_reuniões anteríores, e hoje V. Ex' volta a eles. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas, V. Ex• não tinha conhecimento ... 

O SR. MILTON CABRAL- Não, não. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - ... do decreto que li, aqui, de 1959. 

O SR. MILTON CABRAL - Não, inclusive gostaria, até, de ter uma 
cópia. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Dou sempre os documentos a V. Ex•. 
Eu soube que V. Ex• recebeu agora uns documentos secretos, da NU
CLEBRÃS, e não os passou para nós. 

O SR. MILTON CABRAL - Eu? 

O SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex•, siin. Ontem ou anteontem. Re
cebeu um documento e não nos passou ainda; eu passo todos para V. Ex• que 
não' passa para nós. 

O SR. MILTON CABRAL- Eu não tenho documento secreto. Nós te
rnos eSCritóríõ- montado, à sua disposição, no 189 andar. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Pois é, mas ten\ que distribuir conosco. 

O SR. MILTON CABRAL _,J;; porque não hã nada secreto:&, pediria 
permissão ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO'-- Dr. Rex, só outro ponto, porque eu vou 
viajar, hoje, às 23 horas. Outra dúvida do Relatório NUS. 

O SR. REX NAZAR~- Senador, eu Só pediria pei-missão píira'respon
der sobre problema dos des4zamentos, porque não é desl~zamento. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Então, aí estã bom. 

, O SR. REX NAZARÉ- O que ocorreu foi o seguinte: é normal que em 
qualquer construção civil apareça um recalque, isso é normal. O que ocorreu 
foi que nós fizemos um acompanhamento contínuo da construção da Angra I 
e Angra II. Em agosto de J977, nós tínhamos certeza na precisão das medidas 
do recalque que estava ocorrendo. E a causa desse recalque era o rebaixamen
to do lençol de água, devido ao rebaixamento_ das á_reas próximas. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Os senhores suspenderam o lençol, freã
tico, elevaram ·o lençol: quer dizer, o contrArio, então. Não foi isso, doutor? 
Eu tenho lido, tenho estudado exaustivamente. 

O SR. REX NAZARÉ- Em conseqüência, VamoS tentar mostrar, aq·ui 
mesmo, onde isso ocorreu. Isto ocorreu no prê:dio da turbina que fica ao lado 
oposto desta fotografia. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Em cima da pedra, não é? 

O SR. REX NAZARÊ- Não, porque a pedra aqui, onde estâ sentada é 
só simplemente esse prédio. 

Em conseqüência do recalque que começou a aparecer, e não houve des
lizamento, houve recalque, que é diferente de deslizamento - foi construída 
uma parede diaf!ag·ma aqui, que visava exatamente, restabelecer por comple
to, as condições de recalque. Eu trouxe as curvas de recalque, porque na ver
dade não cessa no instante em que nós detectamos o problema, e não cessa no 
instante em que o problema foi solucionado. Nós deveremos acompanhar, 
por algum tempo, para haver confiabilidade na solução. E o que acontece, 
posso garantir a V. Ex• e mostrar a curva, é que essa parede diafragma, iso
lando essa parte que foí rebaixada, e, em conseqüência, estabelecendo um 
equilíbrio do lençol freático, permitiu a estabilidade do prédio da turbina. Foi 
exatamente isso ·o que ocorreu. 
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O SR. DIRCEU CARDOSO- Houve um recalque de !O mm, fizeram 
esta parede, elevaram o nível de ãgua, e o lençol freático recalcou tudo para 
cima outra vez. 

O SR. REX NAZARÊ ALVES -Infelizmente, Senador, ainda não está 
completa a explicação. 

Aqui está a curva; o que ocorre é que quando começou a se escaVar para 
a região de Angra II, começou a haver um recalque, mas, construída a parede_ 
do diafragma ela estabilizou e esses dados- aQuijá são até setembro de 1978, 
onde a estabilização está completa. E, V. Ex.• pode ver que não houve uma 
reelevaçào_ do lençol freático, o que houve foi uma estabilização do sistema 
para que fosse mantido sem nenhum recalque adicional. 

O SR. MILTON CABRAL- Dá licença para uma pergunta, só para 
encerrar os debates sobre este assunto? Nos estudos dos cálculos da fundação 
etc, v. s• tem conhecimento de que foram cOnsiderados os possíveis desliza
mentos dessa diferença de 30 a 40 me que esses deslizamentos não exerceriam 
pressão sobre as estacas? Isso foi considerado? 

O SR. REX NAZARÊ - Deslizamento de onde Senador? 

O SR. MILTON CABRAL- De toda encosta. Porque é uma diferença 
razoável: 40, 50m, entre a rocha básica e a superflcíe. Então, havendo desliza
mento, esse deslizamento não vai pressionar as estacas de ANGRA II? Isto 
foi considerado? -

V. S• não é obrigado a saber tudo, porque isso já está ã.fCtO a outra área, 
que não a de v. s~ 

O SR. REX NAZARÊ ALVES- Não, mas é da minha responsabilida
de, eu posso nã-o lhe dar detalhes dos números, mas se for necessádo, o m-eu 
time está de prontidão se precisar. O que acontece ê" que com relaÇão ao recal
que ... 

O SR. MILTON CABRAL- Não é -recalq-ue, é deslizamento. 

O SR. REX NAZARÊ ALVES- Eu começarei pelo recalque. 
O priineiro ponto: todas as vezes que se faz um projeto, ele admite um 

determinado recalque na sl. .. ~i estrutura e se fazem tolerâncias exatamente para 
isso. Segundo ponto: qu;.u~du se fizeram os cálculos para a localização de AN
GRA II e a colocação das estacas, levou-se em consideração todos os efeitos 
de forças horizontai~ e de forças verticais. Inclusive, existe uma coisa que se 
chama fator de amortecimento, que em vários países se disCute se se pode 
aceitar um, dois, três ou quatro como fator dé amorteciniento horizontal ra

, dia!. Esse fato r de amortecimento Seria algo favorável para não ter que super
dimencíonar. Entretanto, ainda Coriio margem de segurança, para poder re
duzir todas as forças horizontais, o fator de arriortecimentO radial considera
do na última camada do solo foi zero. Isto significa que; além de todas as 
forças, não foi cons1derado nenhum fã.tor de amortecimento na última cama
da. 

N ào sei se respondi a pergunta de V, Ex• 

O SR. MILTON CABRAL- Bem, estou raciocinando, com certo exa
gero em termos de uma abalo sísmico, um deslizamento ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Pressão da água do mar. 

O SR. MILTON CABARAL- Não, sobre a questão das âguas isto foi 
muito bem explicado pelo Dr. Rex. -

O SR. DIRCEU CARDOSO -Tudo isso que há ali, eles calcularam, 
longe de mim qualquer suspeita. 

No relatórío da NUS CORPORATfON, e isso é interessantíssimo, diz 
numa das páginas: este sítio está localizado em uma bafa dentro da outra 
baía, onde as ondas do oceano estão geralmente ausentes; hâ protuberâncias 
de terra em cada lado da boca da baía. O local só pode acomodar duas. A 
construção e alojamento teriam que ser feitoS em"-locaís separadoS. 

O Presidente parece-me que está encarando a possibilidade da terceira se 
deslocar um pouco mais. Em sua visita a Angra, o Presidente da República 
falou com V, S• e não comigo; portanto, eu não sei o que se p-assou. 

O SR. REX NAZARÉ ALVES- Eu poderia apenas fazer um comen
tário rápido com relação a esse dado? 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Pois não. 

O SR. REX NAZARÉ ALVES~ V. Ex• se referiu a um ponto que para 
mim é muito importante. Eu tenho 41 anos e ANGRA vai fundonar durante 
muitos anos da minha vida, eu espero. 

Eu quero, depois, estar de pijama em casa, tranqUilo com relação a AN
GRA, mas, quero também que toda a população brasileira esteja tranqUila 
com relação à segurança. 

Então, eu gostaria de dizer a V. Ex• o seguinte: se está em dúvida com a 
relação à segurança feita até agora, vamos tirar a dúvida. 

Com relação à visita dÕ Sr. Presidente da República à Angra, eu me en
contrava em Brasília trabalhando e não estava presente; portanto não posso 
afirmar nem confirrriar Õs dados de V, EX' ~ -

O SR. DIRCEU CARDOSO - Eu já manifestei isto aqui, mi minha 
aposentadoria, quer dizer, na minha saída do Senado, se o Governo me der 
para morar uma daquelas casas perto da usiJ;la, passo o resto da minha vida 
ãii, tanta confiança tenho na segurança~ 

Deus me livre, Doutor, um Senador, aqui do interior, como diz uma re
vista de São Paulo, um Senador caipira, que 'faz estas perguntas; está escavan
do terra etc., pelo choque da água do mar. Não, eu não sou idiota, sei que foi 
uma turma altamente credenciada quem fez isso! 

Outra pergunta: em que é que ficou o reforçamento, são as 40 estacas? O 
reforço é aquela camada de borracha sintética ou é a dimiiluição da extensão 
com aquela posiÇão, com aquela cimentação, se eu posso dizer assim, com I o 
metros de espessura para diminuir a vibração das estacas? 

_És? i~so, n~o há mias perguntas, V, S• espancou todas as nossas dúvidas 
relativas à segurança. 

Cheguei à seguinte conclusão: qualquer operário que trabalhe em qual
quer setor de Angra I --Angra II não está aí- tem mais segurança do que 
um pesquisador, não é verdade? Para V, S• ver como são as coisas. 

O SR:.-REX NAZARÉ- Gostaria de comentar as estacas de Angra
voltando ao assunio ____: simplesmente da seguinte maneira. Após a reunião 
em que se chegou ao consenso, ficou estabelecido que, primeiro: a aceleração 
a ser usada no projeto, agora, de reforço,·serâ O,Ig na rocha; s~gundo; o 
maíor fator de amortecimento a ser usado será de 10%, não podendo ser con
siderado fator de amortecimento radial; teceiro; deverão ser apresentadas à 
CNEN, cálculos comprobatórios dos esforços a serem executados. Qual será 
a alternativa? 

V. Ex• está muito bem informado de que existe uma série de alternativas. 
Essas alternativas incluem: aumento de estacas, reforço. da parte superior des
sas estacas. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Da cabeça dessas estacas. 

O SR. REX NAZARÊ- Camadas de neoprene que tem fatores de 
amprtecimento grandes e uma série de outras alternativas que a engenharia 
pode produzir. Entretanto, pessoalmente, como temos que analisar o projeto, 
mantemo-nos completamente alheios, determinamos os_ parâmetros finais 
que o projeto tem que obedecer e estamos completamente separados, aguar
dando que o cálculo seja feito. E isso para poder dar aquela tranqUilidade que 
V. Ex• acha, e eu reconheço, altamente necessâria. Essa tranqUilidade só pode 
ser dada se não estivermos envolvidos nos câlculos que vão levar à solução fi
naL Simplesmente, apresentamos quais são os requisitos de segurança, espe
ramos que provem que aqueles requisitos de segurança são estabelecidos, re
calculamos e confirmamos, ou não, se elCs foram adotados adequadamente. 
Portanto, dizer hoje que serão quarenta estacas, que serâ neoprene, que será 
reforço-de cobertura de estacas é, realmente, um problema que está sendo dis
cutido pelos projetistas e do qual a CNEN, para poder fazer uma análise 
completamente independente, estabeleceu, junto com esses grupos, em con
senso, quais eram esses fatores. Esses fatores são aceitos e jâ discutidos pro
fundamen~e, sã_~- altamente conservativos, port.anto, garantindo segurança 
mas, Co-mo já fÕi dito, segurança absoluta não existe, porque vímos, no outro 
dia, a queda de um meteorito bastante grande ~uma região a_í. O que ocorre, 
entretanto, é que dentro dos dados conhecidos e da tecnologia disponível, os 
fatores de segurança estão sendo considerados e na revisão de câlculo, que se
rá feito an·tes da aprovação para a autorização para a lage de encabeçamento, 
esses fatores serão todos verificados com relação à sua execução. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- V. S•satisfaz, não tem posição falsa, en
tra no assunto como deve entrar, entra com os dois pés, não fica com um pé 
atrás e outro na frente. 

Dr. uma última pergunta. Partindo-se do pressuposto, que numa ãrea de 
baixa radiação é aquela em que a radiação registrada é de 0,25 a 2,5m REM a 
área de radiação é de 2,5 a 100m REM. E a ãrea de alta radiação é de 100m 
REM para cima. Pediria que V. Ex.• indicasse quais as áreas com níveis conta
mináveiS ou outras ameaças à população. 

O SR. REX NAZARÊ- V. Ex• me dâ a oportunidade de cobrir mais 
um aspecto muito interessante e que, mais uma vez, estava pronto também. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Veja V. S• que não são tão asnáticas as 
perguntas do~ Se~adores. 

O SR. REX NAZARÊ- Não, em absoluto. V. Ex• sabe, o ponto é tão 
importante, e a nossa preocupação é tão grande que, realmente, são pontos 
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que analisamos detalhadamente, e na hora de vir para câ foi só dizer assim; 
quais são os pontos importantes? São es·ses. Eu listei, flz um íil.dice, apronta
mos umas pastinhas que me servem conto subsídios para poder responder. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Quando V. S• saiu de lã, eu não recebi 
nada aqui não, hem? Isso que li aqui eu r"ecebi, maS não pode lazer julgamen
to do pessoal que assess_orou. Isso aqui eu tire1 da minha cabeça, porque fui 
lendo as coisas 

O SR. REX NAZARÉ- Eu conheço o meu pessoal e, em termos de se
gurança, não temos nehum segredo a guardar. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Agora, da sua equipe de-estado maior o 
que me impressionou foi a senhorita, aquela precisão me impressionou mes
mo. 

O SR. REX NAZAR.S - Primeiramente, gostaria de dizer o seguinte, 
oito códigos foram usados para es.S:i :iv3Iiação, Desses oito éódigos, dois fo
ram desenvolvidos no Brasil. Entretanto, 1, 2, 3, e 4 tiveram orige·m nos Esta
dos Unidos e dois foram códigos usados na Alemanha. Recalculamos tudo 
por três processos diferentes e os resultados vou dar a V, Ex• dose no indiví
duo do grupo crítico em operação normal. - Foram considerados os seguin
tes caminhos críticOs: ingestão de peixe- o ·pessoal que vai comer o peixe da 
região. Exposição à linha da costa. Significa, O que acontece em termos de ex;
posição ao ·pessoal que vai pai-a a praia, mas-não vai para dentr'o da água. 
Terceiro; natação, o peSsoal Que vai iuidã.r. Quarto; o pessoal que passeia de 
bote por ali. Cinco; imersão ·na iluvem. Um sujeito que resolVa, com essas 
asas que se usam, hoje, dar um passeio por dentro da nuvem. Sexto; inalação. 
Sétimo; ingCsiâo -de--leite. Oitavo; ingestão de vegetais da região. 

(Mostra o quadro anexo, f/s.4). 

V: Ex• colocou !!1!-l~to bem a variação de limites. Eu diria a V. Ex': é o se
guinte: 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. R ex, e se eu, com uma vara de pes
car, ficasse pescando a 100 metros do reatar? 

O SR. REX NAZARE- Tenho esse valor aqui. Item 2, exposição à li
nha de costa, é da ordem de 400 vezes inferior ao máximo que V. Ex• poderia 
tomar. Nadando é menor. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Quanto tempo um indivíduo poderia fi· 
car pescando. naquele lugar? 

O SR. REX NAZARE - O ano todo, isso é irrelevante. 
Gostaria de deixar este desenho no qual aparecem todos os pontos em 

que está sendo feita essa monitoração, o tipo de monitoração, para avaliar Of 

níveis atuais 8 fim de que Possam- ser comparados e comprovar que os câlcu 
los estão corretos. 

-···1 
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O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Presidente, a última pergunta. Dr. 
Rex esses dados que apanhei não foram da n1inha cabeça nem eu li. Na minha 
visita a Angra, quando entrei no reatar, tive uma equipe que me prestou 
várias informações; achei a segurança absoluta. 

Sr. Presidente, eles sabiam que eu era Senador da República; no interior, 
isso tem uma forÇa danada, e o funcionárro dlsse que eu tinha que tirar tudo 
dos bolsos. Deu-me uma busca de baixo a cima, com um rigorismo tremendo. 
Mas, desejava fazer um registro e pediria que ·a V. S• fosse o lntéfprete disso. 
Esses engenheiros que me prestaram as declarações são: Dr. Narciso Costa, 
Superintendente da Seção Térmica- vou fazer uril discurso de a_gradecimen
to a esta equipe que me pi-estou tão-valiosas inforniaçõeS sobre'I~.E-M, etc.
Dr. Diniz Alberto Oliveira Resende Proteção de Radiação; Dr. Alberto Al
bergaria; Seção Técnica Físico e Reator; Dr. bemili Haroldo Correia, Chefe 
da Seção de Manutenção; Dr. Luiz Amaral Messias, Departamento de Enge
nharia Nuclear; Dr. Pedro Jos~- Diniz de- Fi!~uefréâo, Adjunto Chefe da Usi
na; Dr. Sérgio Roberto Guimarães, Chefe d.i Seção. 

Sr. Presidente, desejava que o Dr. Rex indicasse um desses para ouvir
mos aqui para vermos como eles tratam da segurança da usina; objetivamen
te. Fiquei arrepiado com medidas de segurança que eles revelaram e vi os ope
rãrios trabalhando; depois, quando cheguei lá me explicaram que era assim, 
etc._ Então ouviríamos um deles depois, para p~estar-Ihes homenage!D para vir 
aqui falar como é a segurança, como funciona aquilo. Eu vi o Senhor Presi
dente da República calçando as botas que eu calcei. Vi na fotografia. Eqtão,_ 
gostaria que V. S• transmitisse meus agradecimentos a eles. 

Esses dados forain deles. Agora, esse neg~cio de contenção, nada disso, 
isso é meu estudo, só me forneceram esses dados sobre contaminação. Só isto, 
mais nada. 

Meus agradecimentos à equipe de Angra e fico tambénl agradecido pela 
maneira como V. S• expôs oS_ seus pontos: fran~o e objetivO. H~ relatório que 
vai ser valiosíssimo para o Sr. relator. MuitO grato; fico plenamente satisfeito 
com o depoimento do Dr. Rex. 

Dr. Rex, somos colegas da Escola Supei-ior de Guerra. Eu, um rabo 
grosso da turma e ele, um dos homens destacados da turma. Somos parentes 
de turma, ele da vanguarda e eu lá do último lugar. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O Sr. Relator teria mais algu· 
mas perguntas? 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Sr. Presidente, acho que todos es
tamos muito cansados. Não vou me estender muito. Tenho apenas uma per
gunta que poderia ser respondida rapidamente e um pedido de esclarecimento 
de 2 pontos. 

Gostaria de Saber o seguinte: A política de-normas técnicas no setor nu~ 
clear é feita pela CNEN? 

O SR. REX NAZARE -Certo. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)-· Como isso poderá afetar a po
sição da lN METRO~ que é: o órgão nacional d'e responsci.hilidade da política 
de normalização do país?- Qual é o entrosamento CNENfiNMETRO, ou 
quais as conseqüências, evídentemente, de uma ausência da lN METRO neste 
contexto? 

O SR. REX NAZARE- Quando existe uma legislação específica sobre 
determinado assunto, ela tem prevalência sobre a genêrica. Elliretanto, o que 
ocorre é que, dentro da ABNT se estabeleceu um comitê de normas sobre 
energia nuclear, com a-partiCipação de tocios os órS:ã'os. Além disso a COmis
são Nacional de Energia Nuclear estã em contato direto com a Secretaria de_ 
Tecnologia Industrial, na qual está ligado o _INMETRO, de tal forma que: 
todo o sistema seja harmônicO, homogêneo e permita, realmente, a consoli
dação da participação da indUstria nacional, porque aí está realmente um dos 
pontos importantes que devem ser abordados. Normas e especificações são 
condicionantes de muita importância para a paiticipação da indústriá nacio
nal. Então, a idéia e o que está sendo feito até o -presente momento é pe~feita 
coordenação. E mais ainda, exatamente esta semana, encontram-se na Ale
manha dois chefes: o chefe do Departamento ·de N armas e Especificações, 
que pertence à minha Diretoria, e o Chefe da-Divisão de NOrmas de Proteção 
de Instalações, para verificar a adequação e- 6- que existe por trás de' cada no r~ 
ma e especificação paia poaer verificar sua Validade e suas implicações no de
senvolvimento nacional. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- A CNÉN usa normas alemãs ou 
americanas? 

O SR. REX NAZARE ALVES- A CNEN não usa normas alemães 
nem americanas. Caso pOr caso é analiSadO. 'HA um C'Onjllnto de prevalências 
da seguinte maneira. Primeiro, jã- há uin cOfl]i.Jntci de no!-mas brasileiras que 

'fàzem parte do nosso relatôrio. Todas as vezes que há Uma norma internacio
nal aprovada pela Agência Internacional de Energia Atômica, essa norma é 
adotada pela CNEN. No caso de não existir norma brasileira, nem da Agên
cia Internacional de Energia Atôi:nica, e analisado, em éada caso, a noi-ma do 
País de _o~igem da tecnologia, para ver a sua aplicação e qual serâ a maneira 
de -sua implantação e adoção no Brasil. E é bom que se diga a V. E• que, no 
instante em que chega o relatório preliminar de análise de segurança, chega 
um conjunto de especificações que devem ser utilizadas e que são analisadas e 
.ap-rovadas, ou não, para a sua utilização durante a construção e durante a 
fase de projeto. 

O SR. RELATOR (Mílton Cabral) - Dr. Rex, esse assunto de locali
zação dessas usinas, como V. S• constata, tem sido motivo de debates intermi
náveis aqui, sempre voltados para esse aspecto. Há um relatório de avaliação 
d_a .sitio de Angra, tendo havido, depois, uma aprovação preliminar do sítio 
em abril de 1970.- Esses relatórios deverão oferecer subsídios interessantes 
para o nosso trabalho. Seria possível conseguí-lo? 

O SR. REX NAZARE ALVES- Ele está à disposição na Biblioteca, 
mas enviarei uma cópia para V. Ex•,junto com todo o-relatório de segurança. 

· O SR. MILTON CABRAL- A mesma coisa eu pediria, com relação às 
usinas de Angra-!, 2 e 3, porque isso vai nos ajudar muito na feitura do rela
tório. Pediria o mesmo, com relação_ ao complexo de Rezende. Quanto ao re
pro~essarnento foi dito que o assunto ainda estava em estudos, não é? 

O SR. REX NAZARE ALVES- Não existe ainda. Poderia ser incluída 
a de Poços de Caldas também, que acho de bastante valia. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Isso pode completar o elenco de 
informações a respeito das diversas etapas do programa. 

Diante dessa longa discussão de ontem e de hoje, com as notas taquigrá
ficas e gravações, e considerando o que já foi dito anteriormente por outros 
depoentes, acredito que estamos, hoje, bastante enriquecidos com o valioso 
depoimento do Dr. Rex Nazaré. Além do mais, ele nos forneceu esse docu
mento, por escrito, que vai ser da mais alta valia para o relator encontrar 
subsídios. Estou certo de que qualquer dúvida que ainda persista ou a necessi
dade de mais esclarecimentos, evidentemente o relator se dirigirá à Comissão 
e até pessoalmente ao Dr. Rex Nazaré, porque, na realidade, seria inteira
mente impossível, neste momento, fazer uma análise crítica de tudo o que foi 
dito aqui, sobretudo em assuntos altamente técnicos, que exigem atê um exa
me mais apurado desses documentos todos. Mas, se considerarmos o que já 
possuímos em mãos, ent termos de documentação, de depoimento e acrescido 
das magníficas- informações trazidas aqui, hoje, pelo Dr. Rex Nazaré, 
considero-me satisfeíto pelo que recebi e pela perspectiva que tenho de conti
nuar a receber do Dr. Rex e da própria Comissão Nacional de Energia Nu
clear. 

·o SR. DIRCEU CARDOSO- Informações secretas. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Não há informação secreta. Aliás 
queria dizer ao Senador birceu Cardoso que não tem procedência essa acu
sação. Porque estamos conversando aqui, fica gravado, e dá a impressão de 
que estou me municiando de documentos secretos. Não é verdade, não existe 
isso, os documentos que tenho em mãos estão à sua disposição e de qualquer 
membro da Comissão. E digo mais, esses documentos estão sendo ternetidos 
para uma sala no 189 andar onde estão três funcionários do Senado, todos 
trabalhando na indexação dessas informações da documentação e é um tra
balho, evidentemente, à disposição de todos os membros da Comissão. 

Sr. Presidente, muito obríg'a.Ciõ e quero parabenizar o Dr. Rex pela sua 
magnífica exposição. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Antes de encerrarmos os nossos 
trabalhos, desejaria comunicar à Comissão que amanhã, às I O horas, ouvire
mos o depoimento do Professor Eduardo Penna Franca, da Universidade Fe
deral do Rio de Janeiro. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, gostaria de pedir a V. 
Ex' que houvesse um prazo maior para que pudéssemos estud'ar o assunto, jã 
que a Comissão tem-se reunido por três dias seguidos, e corno ternos, tam
bém, trabalhos de Plenário, não temos tido tempo suficiente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Senador Dirceu Cardoso, sus
pender os trabalhos de amanhã não é possível, mesmo porque o depoente já 
está a caminho de Brasília. Mas vamos levar ao Presidente (titular) a recla-
mação de V. Ex•. · 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não. é reclamação. Gostaria que V. Ex• 
tomasse uma decisão. 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não posso tomar decisão por
que sou um substituto eventual. 

O SR. DIRCEU~CARDQSO- Diga-lhe, então, que estamos fazendo 
esse apelo. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) --Vou levar o apelo. Acho que V. 
Ex' tem razão e vou levar essa sugestão ao Presidente, como uma sugestão da 
Comissão. 

Dr. Rex Nazarê, a convergência de elogios a V. S• é a demonstração de 
que a Comissão, pela sua unanimidade. ficou satisfeita com a densidade de 
suas infornulções. Isso se constitüi em motivo de orgulho para nós tambêm e 

uma tranqüilidade porque estamos sabendo e convencidos saímos daqui de 
que já temos grandes técnicos no Brasil em energia nuclear, e V. S• é um deles. 

Pelo que senti nos depoimentos desta Comissão e nos elogios, ontem já 
em plenário, o Relator me dizia que o depoimento de V. S• tinha sido dos me
lhores no curso desta CPI. Por todos esses motivos, ao homenagearmos V. S•, 
pedimos-lhe desculpas pela deniora,- pois V. S• aqtii permaneceu dois çiias 
- mas leve a convicção de que o Senado está lutando para oferecer ao País a 
sua contribuiÇão à política nuclear brasileira. 

Muito obrigado a todos. 
Está encerrada a . reunião. 
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SUMÁRIO 

I- ATA DA 39• SESSÃO, EM 15 DE ABRIL DE 1981 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Oficio do Sr. 1'1-Secret.ário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 
-Projeto de Lei da Câmara n• 35/81 (n• 1.451/79, na Casa de ori-

gem), que institui o uDia NacionalOo Aposeritado", a ser comemorado 
anualmente a 24 de janeiro. 

1.2.2 - Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do Senado n9 64/81, de autoria dÕ Sr. Senador Luiz 
Fernan~9 Freire, que regula a concessão de passaporte diplomático nas 
hipóteses que menciona e dá outras providências. 

- Projeto de Lei do Senado n• 65/81, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quêrcia, que acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do 
Trabalho, para o fim de vedar qualquer mudança_ unilateral de horãrio 
que implique em alteração do trabalho diurno. noturno ou misto. 

1.2.3 - Requerimento 

- N9 65/81, de autoria do Sr. Senacioi Mauro Benevides, solicitando 
a transcriçãO, nos AnaiS-do Senado FCdér:il; dO-Ccfitorial intitulado .. Dife. 
rcnça de tratamento", publicado no jornal Tribuna do Ceard. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO - Observações "sobre o 
Decreto-lei fi9 1.825, de 22-12-80, que isenta de Imposto de Renda os em
preendimentos integrantes do h Programa Grande Carajás", e dá outras 
providências. -

SENADOR BfiRNARDINO VIANA -Defesa de medidas governa
mentais que deveriam ser adotadas com vista ao problema do desemprego 
e da explosão demogrãfica do País. · 

1.2.5 - Fala da Presidência 

- Esclarecimentos sobre a qUestão de ordem suscitada na sessão de 
ontem pelo Sr. Senador Teotônio Vilela, referente a censura feita pela 
Mesa a apartes de S. Ex• 

1.2.6 - Pronunciamentos 

- Dos Srs. José Lins e Marcos Freíre, atíné.iite-l fã.1:i da Presidência 
anteriormente produzida. .~-

1.3- ORITE1-1DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n9 70/80, do Senador Humberto Lucena, 
que dispõe sobre coligação partidária -e dá oUtraS ·providênCias. Apre
dação adia~a por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n' 303/79-DF, que institui a taxa de lim
peza pública no Distrito Federal, e dá outras providencias. Votação adiada 
por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 305/77 - Complementar, do Senador 
Itamar Franco, que dã nova redação aos parãgrafos 29, 39,49 e 59, e acres
centa parãgrafos (antigos e novos) à Lei n• 5.172, de 25 de outubro de 1966 
(Código Tributãrio Nacional). (Apreciação preliminar da constitucionali
dade.) Votação adiada por falta de quorum. 

·~Projeto de Lei do Senado n' 196/79- Complementar, do Senador 
Franco Montoro, que dispõe sobre o pagamento de pensão aos dependen
tes do uabalhador rural faleddo antes de 31 de dezembro de 1971. (Apre
ciação preliminar da constitueionalíd8.de). Votação adiada por falta de 
quorum. 

- Projeto-_de Resolução n9 172/81, que autoriza o Governo do esta
do de Mato Grosso do Sul a elevar em CrS !.785.620.157,75 (um bilhão, 
setecentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e vinte mil cento e cinqüen· 
ta e sete cruzeiros e setenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projet(l de Resolução n• 177/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Mossorô (RN) a elevar em Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze 
milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinqUenta e 
dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolida~ 
da. Votação adiada por falta de quorum. · 

-Projeto de Resolução n• 178/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rio das Pedras (SP) a elevar cm Cr$ 29.983.645,00 (vinte c nove mi
lhões, novecentos e oitenta e três mil e seiscentos e quarenta e cinco cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n9 179/80, _que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Joaquim (SC) a elevar em Cr$1.530.000,00 (um milhão, qui
nhentos e trinta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Vo
ta;ão adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n• 180/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Araripina (PE) a elevar em Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscen
tos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de RCSolU.ç-ão n9 181/80~ que 3.Utoriza a Prefeitura Munici
pal de A rês (RN) a elevar em Cr$ 1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e 
quarenta e oito--mil e cem cruzeiros) o montante de sua divida consolida
da. Votação- adiada por falta de quorum. 

- ProjetO de Resolução n9 I 82/80, que autOriza a Prefeitura Munici
pal de Campina Grande- (P~) a elevar em _CrS 23.600.000,09 (Viilte e· três 
milhões e seiscentos mil cruzeirOs) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 
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-Projeto de Resolução n9183j80, que autoriza a Prefeitura Munici· 
pai de Campos Belos (GO) a elevar em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e no
venta e cinco mH e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-ProjetO de Resolução n? 184/80, que autoriza a Prefeitura Munici· 
pai de Dueré (GO) a elevar em Cr$ 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete 
mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n? 189/80, que aútoriza a Prefeitura M unici· 
pai de Pedro Velho (RN) a elevar em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, no
vecentos e nove mil e trezen~_os cruzeiros) o montante de sua dívida conso· 
lidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n• 194/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Teresina (PI) a elevar em Cr$ 37.265.300,00. (trinta e sete milhões, 
duzentos e sessenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n• 201/80, que autoriza o Governo do Esta
do de Goiâs a realizar operação de emprêstimo externo, no valor de 
USS 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dólares norte-americanos) 
destinado a financiar programas do Estado. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto- de Resolução n9 1/81, que autoriza o GõVeino do Estado 
de Pernambuco a realizar empréstimo externo no valor de 
uss 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou 
o equivalente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agrope
cuârio do Estado. Vota.;ão adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n' 21/81, que aUtoriza a Prefeitura -Munici· 
pai de São Caetano do Sul (SP) a realizar operação de empréstimo exter
no, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de d6lares norte
americanos), destinado a financiar o program.à -de investimentos urbanos. 
Vota.;ão 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. (Aprecí3.ção preliminar da juridicidade.) V o~ 
taçio adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 142/80, do Senador Orestes Quércia, 
alterando dispositivo da Lei n• 3.807, de 26 de agosto del960, 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' 163/80, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons. 
(Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade.) Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 45/80 (n• 1.761/79, na Casa de ori
gem), que regulamenta o exercício da profissão de supervisor educacional, 

e dâ outras providências. Discussão sobrestada por falta de quorum para 
votação do Requerimento n9 58/81, de adiamento da discussão. 

-Projeto de Lei do Senado n• 351/79, do Senador Roberto Saturni
no, que dispõe a respeito da especialização de engenheiros e arquitetos em 
.. Engenharia de Segurança do Trabalho" e da profissão de "'Técnico de 
Segurança do Trabalho", e estabelece providências. Discussão encerrada, 
ficando a votação adiada por falta de quorum. 

1.4 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MARCOS FREIRE, como Llder- Comentãrfos sobre 
declarações do Presidente do Banco Central, prestadas em CPI na Câmara 
dos Deputados e veiculadas na Imprensa, a respeito do processo inflacio
nário brasileiro. 

SENADOR MAURO BENEV!DES- Ultimação de projeto de lei, 
em tramitação na Câmára, que dispõe sobre a fiscalização, pelo Congres· 
so Nacional, dos atos do Poder Executivo e dos órgãos da administração 
indireta. 

SENADOR ORESTES QUERCIA- Repercussão de proposta de 
ernend3 à Constituição, apresentada por S. Ex•, impedindo a cobrança do 
Imposto de Renda sobre o salãrio. Ultimação de projeto-de lei, em trami· 
tação na Câmara, que revoga a ••Lei Falcão" e estabelece no~mas para o 
acesso aó rádio e à teiCvisão de candidatos a cargos eletivos. 

SENADOR ROBERTO SATURNINO- Solicitando esclarecimen
tOs no tocante -à dC:rilissão do Dr. José Marques, da Diretoriã de Produção 
da Petrobrâs, e à situação financeira da empresa Cobra. 

SENADOR ALBERTO SILVA -Implantação, na Amazônia, de 
projeto de produção de óleo vegetal para utilizá-lo como fonte alternativa 
de combustível. 

SENADOR MENDES CANALE- Extensão ao Estado de Mato 
Grosso-do Sul da redução dos juros de investimento agrícola. 

SENADOR EVANDRO CARREIRA - Intervenção do Governo 
Federal no Projeto Jari. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Documento subscrito pelos 
dirigentes da CONTAG e das Federações Estaduais, sobre as condições 
atuais dos trabalhadores rurais brasileiros. 

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

2- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

3- ATAS DE COMISSÓES 

4 - MESA DIRETORA 

5- úDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

ATA DA 39• SESSÃO, EM 15 DE ABRIL DE 1981 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura 
PRESIDtNCIA DOS SRS. PASSOS PÕRTO E LENOIR VARGAS. 

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

Evandro Carreira-- Raimundo Parente --Alexandre Costa- Luiz 
Fernando Freire- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes
Almir Pinto -José Uns- Mauro Benevides- Martins Filho- Marcos 
Freire- Luis Cavalcante- Lourival Baptista __:-Passos Pôrto- Jutahy 
Magalhães --João Calmon- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro
Roberto Saturnino- Murilo Badaró -Franco Montoro- Orestes 

Quércia- Henrique Santillo - Benedito Canelas- Mendes Canale.....:.. 
Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 27 Srs.Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos ·nossos trabalhos. 
O Sr. l9·Secretâri0--procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 

Do Sr. }v-Secretário da Câmara dos Deputados~ encaminhando à revisão 
do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 35, DE 1981 
(n' 1.451/79, no Casa de origem) 

Institui o "Dia Nacional do Aposentado", a ser comemorado anualmente a 
24 de janeiro. 

- O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' Fica instituído o "Dia Nacional do Aposentado", a ser come· 

morado anualmente a 24 de janeiro. 
Art. 29 _O Poder Executivo_provcrâ, no prazo de 90 (noventa) dias, are~ 

gulamentação da presente lei. 
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Art. 39 Esta lei entrará em 'vigoi Iiã-- ÓÇ~.ta de sua publicação. 
Art. 4ç. Revogam-se as disposições. em contrário. 
Câmara dos DePutadOs, 14 de abril de 1981. 

(À Comissão de Educação e Cultura.) 

O SR. PRESIDENTE-(Passos Pôrto)- O Expediente tido vai à publi
cação. 

Sobre a nlesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 19-Secretãrio. 
São lidos os iegull1tes 

PROJETO DE LEI DO SENADO Ni 64, DE 1981 

Regula a concessão de passaporte diplomático nas hipóteses que 
menciona" e dá outras providências. 

O Congresso'-N acional decreta: 
Art. }9 O passaporte diplomático a que se refere o art. 4V do Decreto n9 

84.541, de 11 de março de 1980, serã concedido, além dos casos ali previstos, 
a ex-senador que tenha exercido mandato como titular em caráter permanen
te, c que haja efetivamente completado o mandato. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Na forma do Decreto nv 84.541, de 1980, o passaporte diplomãtico é 
concedido a uma série-de autoridades, quando no exercício de suas funções. 

No caso dos diplomatas no entanto, tal benefício é concedido em carâter 
permanente aos Srs. Embaixadores quando deixam a carreira diplomática 
por aposentadoria ou em caso de licença. 

No exterior, niais'do que em nosSa terra, essas personalidades devem re
cehcr o. acatamento devido e o respeito pelo que ainda representam na socie
dade brasileira. 

Não é lôgico_que, tendo no exercício-do mandato a alta responsabilidade 
de apreciar as indicações de embaixadores, ao Senador não seja reservado 
pelo menos o mesmo tratamento dispenSado a aqueles diplomatas. 

Entendemos, assim, que aos que exerceram, em carâter efetivo, mandato 
de Senador se devem reservar direitos análogos aos arrolados pelo art. 4"' do 
Decreto nv 84.541, de 1980, como expressão de respeito à dignidade Pa alta 
investidura que-ti~erain e que, a riior,-os acompanha nos atos exteriores pelo 
resto da 'existência. 

De outra parte, vale ressaltar que à significativa competência, conferida 
também ao Senado Federal, Para participar do pro~so legislativo de apro
vação dos a tos internacionais, atribui a.o Set:~_ador a co-r~spon~:ibilidade na fi. 
xaçào da política internacional de nosso País, fato que, a rigor, o caracteriza 
como em permanente comissão vinculada aos problemas de nossa soberania e 
do relacionamento amplõ com as demais nações. 

O presente projeto estã,-Pois, correlacionado com as atribuições .consti
tucionalmente estabelecidas para Senador e de acordo com as implicações éti
cas da matéria. 

Sala das Sessões, 15 de abril de 1981.- Luiz Fernando Freire. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO NO 84.541, DE 11 DE MARÇODE 1980 

Aprova novo Regulamento de Passaportes e dá outras pro~·idên-
cias. - --

.. ~--." .. , __ ,._.____, ·- ~~ ............ -.-.; ~ ~~' .'-~ ~~~-. •·-'·· .... ~ ·~ .· .... ~ .. : .. ·-~· .. ·. 
ArL 49 Conceder-se-á passaporte diplomático: 
a; ao Presidente da República e a ex-Presidente da República; ao V ice

Presidente da República; aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal e demais Membros do Congresso Nacional; ao Presidente e Mi
nistros do Supremo Tribunal Federal e aos Ministros dÇ>s Tribunais Superio
res da União: aos Minístros de Estado; aos Governadores dos Estados do 
Distrito Federal e dvs Teifii-órios; aos Cardeais brasileiros e a outras altas'~u
toridades de nível hierárquico assemelhado. 

'b) ao~ funcionários da Carreira dC Dipioinata, (úll atlvidãde Óu-àposc!n
tados. e aos correios diplomáticos; 

c) aos adidos das Forças Armadas: aos Membros de missõCs-diplomáti~ 
cas especiais; aos chefes de delegações brasileiraS junto a Úrganizações Go
vernamentais Internacionais, a reuniões bilaterais de carãter diplomático ou 
de comissões mistas internaci6naís previstaS em atos internacionais; ãos juí
zes brasileiros em tribunais arbitrais ou coiteS de justiça rnterriacíOnais. 

§ \<:> A concessão de passaporte diphJ_mátiCo aos familiares· das pessoas 
indicadas neste artigo será reguíada pelo Mínbtério das Relações Exteriores. 

§ 29 A critériO do -Ministério das- ReTaÇões Exteriores e tendo em conta 
as peculiaridades_ do país onde estiverem servindo em missão de caráter per-

manente, pode~á ser concedido passaporte diplomático a funcionários de ou
'Lras categorias. 

........ . · ... ri; C~~~;sae~·d~ c;~;rlr~.t~á~ .e. i~;,;~-·e· d~ ·R~i;r~~~ÇÉ~;;;t~~ 
res.} 

PROJETO DI!: LEI DO SENADO N• 65, DE 1981 

Acresunta disposith·o à Consolidação das Leis do Trabalho, para 
o fim de vedar qualquer mudança unilateral de hordrio que implique 
em alteração do trabalho diurno, noturno ou misto. 

O Congresso Nacional_ decreta: 
Art. 1' É acrescentado ao art. 468.da Consolidação das Leis do Traba-

lho o se_guinte §_19, ficand9 r~numt;rado para o 2"' o seu atual parágrafo único: 

"Art. 468. . ......................................... . 
§ l'i' Inclui-se na vedação deste artigo qualquer mudança 

unilateral de horário que resulte-em alteração do trabalho diur
no, noturno ou misto. 

. § 2• - • - . - - •• - ... -....•• -- -- ----. ' -- .. -- -- -- ... -- . --
Art. zç. Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3ç. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A mudança de horário da jornada de trabalho ocasiona, na maioria das 
vezes, inúmeros problemas para o empregado~ produzindo substancial alte-
ração na sua vida. -

Muitas vezes estas alterações funcionam-como verdadeiras punições ao 
empregado, objetivando impedi-lo de cumprir regularmente seus deveres de 
trabalhador. 

Por este motivo o presente projeto de lei veda a alteração unilateral do 
horário da jornada de trabalho. 

Saia das Sessões, 15 de abríl de 1981.- Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE 1• DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 468. Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das 
respectiv.as condições por_ mútuo consentimento, e, ainda assim, desde que 
não resultem, direta ou índiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de 
nulidude da cláusula infringente- desta garantia . 

. _ Parágrafo Unico .. Nãó;se cons_ideia alteração unllaieral a determinação 
d0 em-Pregador para que o r_espectivo empregado reverta ao cargo efetivo, an~ 
~c-riormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. 

(Às Comissões de Con.t:tituição e Justiça e de Legislação Social.) 

- ·O SR. PRESIDE:"TE (Passos Pôrto)- Os projeto; que acabam de ser 
!idos serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. }9-Secretârio . 

.t lido o seguinte _ __ 

REQUEÍUMENTO N• 65, DE 1981 

Nos termos do art. 233 do Regímento Interno, Requeiro transcrição nos 
Anais do Senado Federal do editorial intitulado .. Diferença de Tratamento", 
publi~ad9 no jorna) Tribuna do Ceará, na ediç~o de 8 de abril de 1981. 

Sala- das sessOes, 15 de abril de 1981. _-Mauro Benevides. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O requerimento será submetido 
ao exame da Comissão Diretora. 

Há oradores inscritos. 
Cõrtcedo a p<:i.lavra. ao nobre Senador Henrique Santill~. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- 00. Pronuncia o seguinte 
díscurso. Sem revisão do or53-dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Apenas para fazer um r:egistro e, também, consignar mais um protesto. 
Penso eu, Sr. Presidente, estarmos, gregos e troianos, árabes e judeus, de 

acordo com as riquezas potenciais contidas ria chamaCia área de Carajás, ou, 
mais precisamente, na chamada Amazônia Oriental, prospectada, pesquisada 
e estudada nos últimos dez anos. 

Homens de Oposição e de Governo, homens que não são de Oposição, 
nem de Governo, homeris que são ~e Oposição e de Gove'rno, todos, tenho a 
impressão, acordam quaflto-a esse novo éden Brasileiro, a esse novo parais-o 
de riquezas encravado nas matas tropicais da Amazônia. 

Isso, Sr. Presidente, a mim me parece extremamente correto, porque 
além das possibilidades de energia existente na Região, inicialmente a energia 
hidroelétrica, mas também quanto à possibilidade do aproveitamento da bio· 
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massa como fonte energética, além da grande possibilidade de viabilização de 
.hidrovias e, por conseguinte, o acesso a transportes extremamente baratos, 
abaixo do custo, alf:m de um milhão de quilômetros quad.rados de terras fér
teis, algumas manchas at~ extremamente férteis, além das riquezas madeirei
ras na área, além disso tudo, sem dúvida alguma, se trata ali da mais espeta
cular, da maior província mineral existente na Terra. Parece que há um acor
do geral quanto a isso, inclusive, sem sombra de dúvida, lá existe minério de 
ferro em abundância, sobretudo na chamada Serra Norte, SeiTa Sul, Serra 
Leste, Serra de São Félix. Existem ali dezoito bilhões de toneladas de minério 
de ferro como reserva, Correspondente à maior concentração de minério de 
ferro de' alto teor existente na terra de 66% em média. COnsidera-se, inclusive, 
do ponto de vista econômico, a· exploração desse minério de ferro de Carajás, 
o carro-chefe que poderá viabilizar não só a exploração das demais reservas 
minerais da região, mas, também, motivar a instalação de indústrlas de trans
formação <;te bens minerais, prOpiciando a industrialização regional e gerando 
produtos melhor remunerados para exportação ou para substituição das im
portações, atendendo às·necessidades urgentes do desenvolvimento industrial 
do Brasil. 

· Ali existe uma espetacular reserva de alumínio que coloca o Brasil como 
o defensor da terceira maior reserva de aluminio em bauxita do mundo. As 
reservas de bauxita da ârea são de 4 bilhões de toneladas, localizadas, sobre
tudo, em Trombetas Almerim, Parago~inas e o próprio Carajá_s. 

' Existe ali cobre em abundância, uma reserva calculada em t bilhão de to
neladas, com bofu teor e, portanto, ·economicamente explorável. Nesse mi
nério de cobre existe, para cada tonelada de minério, 0,4 gramas de ouro. O 
ouro, só neste caso, só associado ao cobre, calcula~se em cerca de400 mil.hões 
de tonelad~s, além de outra~ j~zi"as que _estão sendç. descobert~s paulatina
mente e extremamente ricas em ouro. O País poderá produzir, no futuro, cer
ca de 6,5 tonelad.as ao ano, só de ouro associado ao cobre. 

Quanto ao minério de níquel, há ali uma reserva extraordinariamente 
grande de niquei de alto teor, de teor equiValente ao do. Estado de Goiás, em 
Niquelândia, onde o Sr. Ermínio de Morais acaba de concluir a implantação 
de um grande projeto de industrializaÇão, de transformação do minério de 
níquel. 

' Em Carajás· existem _47 milhões de to~eladas como reserva de minério de 
níquel; manganês de alto teor, de elevadíssimo teor, 60 milhões de toneladas; 
silício, chu~bo, zinco e estanho; uma das grandes concentrações de cassiteri
ta do País; carvão mineral e turfas. 

Sem dúvida, Carajás é extremamente rico. No entanto, Sr. Presidente, se 
existe um acordo geral, quanto "à riqueza potencial dessa área, a partir daí as 
coisas começam a mudar. Há opiniões divergentes quanto à oportunidade de 
grandes, de enormes projetas implantados na área e quanto ao organual- eu 
diria - ao próprio cronograma de implantação desses grandes projetes na 
área. 

Não sãO apenas os oposicionistas a duvidarem disso, a questionarem. 
São também associações de engenheiros, arquitetos, profissionais liberais de 
várias âreas, interessados na riqueza do Pais, no desenvolvimento nacional 
justo e harmonioso, nos jnteresses nacionais, enfim, que questionam o 
problema. 

Vou ler aqui, Sr. Presidente, parte de um artigo publicado na revista Por
tos e Navios, que transcreve alguma coisa publicada no "Relatório Reserva
do". Diz a revista: 

O "METAL AMAZON PROJECT" 
Brasil o A cclo/y 

Relatório Reservado, uma das mais bem informadas publi
cações nacionaíS, diz em sua edição de 10-3-80 que o programa 
apresentado ao Governo, pela Cia. Vale do Rio Doce para expor
tação das riquezas minerais e vegetãiS da Amazônia, desperta o en
tusiasmo do capital estrangeiro. Não é. para menos e, por curiosa 
coincidência, o .. pensador" americano Buckminster Fuller, cm re
centes declaraçÕes à revista Veja. defende a tese de que deveríamos 
entregar a exploração de nossos minérios b empresas multinacio
nais, desde que estas nos deixassem, em metais industrializados, 
uma cota de 2%, correspondente à nossa participação na população 
mundial. 

Diz o Relatório Reservado: ul.maginado pelo presidente da 
Vale do Rio Doce, Eliezer Batista, articulado pelo embaixador do 
Brasil em Londres. Roberto Campos e apoaido pelo ministro do 
Planejamento Delfim Netto, o programa .. Amazônia Oriental -
lJm projetO naciOnal ae expOrtação'', mais conhecido nas rodas téc
nicas pelo nome de Carajazão (ou .. Metal Amazon", como cosmo
politamente prefere denominã-lo Eliezer Batista), jâ conta com qua
tro propostas de grupos norte-americanos, uma de grupo canaden-

se, três de ingleses, uma de franc!s, uma de alemão e diversas de gru
pos japoneses, para investir na mineração, metalurgia, pecuAria e 
agricultura ao longo da ferrovia Carajls-Itaqui". "O programa po
derá admitir participação privada (geralmente estrangeira) em todos 
os demais projetas - com exccçio do referente ao min~rio de ferro 
- bem como caberli à iniciativa privada (geralmente estrangeira) a 
implantação de usinas sider(irgicas na região e tamb6m o desenvol
vimento de projetas agropecuários, tudo com incentivos fiscais e 
creditícios do· governo brasileiro". 

Referi-me hâ poucos dias, Sr. Presidente, desta tribuna, a que, no final 
de outubro do ano passado, o e~inente Ministro da Secretaria do Planeja
mento da PresidÇricia da República, o Sr. Delfim Netto, mais uma vez saiu do 

-Brasil e foi ao Japão. E ali, em Tóquio, ele começou a fazer determinados 
acertos, de tal modo que, apenas 25 dias depois do seu retorno, o Senhor Pre
sidente da República acabou assinando o Decreto-lei n• 1.813/80, que dã ao 
Presidente da República ilimitados poderes para o estabelecimento de incen
tivos especiais;·· fiscais e tributários, às empresas que queiram aplicar no cha
mado Projeto Grãnde Carajâs. 

Côloquei-me na ocasião - e já esta ~a terceira vez em que o faço desta 
tribuna- contrário a essa pretensão do Governo, lamentando que ainda des
ta veZ;, -pela famigerada instituição do decurso de prazo, esse decreto-lei acabe 
sendo aprovado no próximO dia 27, sem nenhuma emenda, já que é. a própria 
CõllstitUição que nos impede de Cmendá-lo. 
-- Ora, Sr. Presidente, inal acabava eu de pronunciar estas· palavras, no fi
nal da semana passada, e o Congresso Nacional, através de meia dúzia de De· 
putados e dois ou três Senadores, ouvia a leitura de um outro decreto-lei. Es
te, desta feita ·assinado pelo eminente Senhor Presidente da República no dia 
22 de dezembro de 1980, levando o número 1.825, "isenta de imposto de ren
da os empreendimentos integrantes do Programa Grande Carajâs". 

Diz este decreto, no seu artigo 19, parágrafo único: 

"Art. 111 Poderá ser concedida às pessoas jurídicas que, nos 
termos dos artigos }9 e 29, do Decreto-lei n9 1.813, instalarem, am
pliarem ou modernizarem, até 31 de dezembro de 1985, na ârea do 
Programa Grande Carajás, empreendimentos dele integrantes, 
isenção pelo prazo de lO anos do imposto de renda e dos adicionais 
não restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, relativamen
te _aos resultados obtidos rios referidos· empreendimentos. 

Parágrafo úni~o: 

.. A isenção será concedida por ato do Conselho Interministe
rial do Programa Grande Carajás, que deverá ser comunicado à Se
cretaria da Receita Federal." 

Esses são os ternlos, ipsfs /itteris, do art. }9 e seu parágrafo único, do 
Decreto-lei n• 1.825, de 22 de dezembro de 1980. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) - Ouço V. Ex• 
O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Ilustre Senador Henrique San

tillo, eu queria aperiaS leníbrar que o Decreto·lei n9 1.813, em parágrafo úni
co, diz que os incentivos fisCais serão concedidos na forma da legislação vi
gente. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) - Perfeito. 

O Sr .. Bernardino Vialia (PDS - Pn- Então, as firmas estrangeiras ou 
firmas nacionais de que participem capital estrangeiro podem gozar de incen· 
tivos fiscais até o valor do capital, mas nem o valor dos incentivos concedi
dos, nem os frutos deles podem ser retirados para o exterior. Eles tem que de
volver com juros e correção monetária. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) - Perfeito. A legis· 
lação vigente estabelece isso. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Só queria alertar para isso. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- V. Ex• tem razão, 
mas, permitam-me os Srs. Senadores registrar, mais uma vez, minha opinião, 
minha modesta opinião: o Decreto-lei n' l.813já é. grave, já é muito grave; no 
entanto, o Decreto-lei n9 1.825 é pior, é: muito pior. E os Srs. Ministros Chefe 
da Secretaria de Planejamento e da Fazenda, em sua exposição ao Senhor 
Presídente da República, dizem logo de inicio o seguinte: 

E.M. n' 373 
Em 22 de dezembro de 1980. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Temos a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Ex

celência o anexo Projeto de decrêto-lei isentando de imposto de ren-
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da os empreendimentos integrantes do Programa Grande Carajás. 
Esse Programa, de extrema importância no momento que o Pais 
atravessa, foi definido pelo Decreto-lei n' 1.813, de 24 de novembro 
de 1980, que criou um Conselho Interministerial (art. 3') com pode
res para aplicar um regime especial .de concessão dos incentivos tri
butários e financeiros já existentes' na legislação (art. I' e seu pará
grafo únicO). 

2. O art. I' do Projeto estabelece -uma h-ipótese nova .de 
isenção de imposto de renda a ser concedida, com exclusividade, 
pela Conselho Interministerial do Programa Grande Caraj,s, por 
um prazo de dez anos, às pessoas jurídicas que instalarem, amplia
rem ou modernizarem, atê o dia 31 de dezembro de 1985, empreen
dimentos que se coadu~em com os objetivos do referido Programa. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparto? · 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Daqui a instantes 
ouvirei V. Ex•, com muito piazer. 

Tem razão o eminCnte Senador Bernardino Viana; os resultados dos in
centivos realmente não podem ser retirados ao·Pafs. 

Também, este projeto não estabelece isso; ao contrário, cstab~lece que a 
isenção, ou o valor do tributo isentado também não poderá ser retirado ao 
PaiS. 

Nós sabemos perfeitamente que uffi dos grandes problemas que nós te
mos hoje, sobretudo na ãrea mineral, é a grande possibilidade que têm as em
presas estrangeiras de aplicarem os seus próprios lucros auferidos no País em 
novos empreendimentos, em novos investimenios, fazendo novas inversões e, 
portanto, desnacionalizando maiS --ainda o setor. -

Sem sombra-de dúvida o setor de exploração econômica de minério, dos 
chamados metais não-ferrosos e mesmo os do não-metais, está hoje, em quase 
3/4 do seu montante, entregue à iniciativa do capiial estrangeiro~ às chama
das transnacionais dó setor. A mim me pa-réce extrem"a.mente grave, pois, 
além de estarmos concedendo a empresas estrangeiras, que ali se localizarão, 
muito mais do que às nacionais, talvez exclusivamente às estrangeiras;· além 
de estarmos concedendo energia elétrica a preços subsidiados, incentivos fis
cais e tributários pelo Decreto nfl 1.813, que sem dúvida baratearão os custos 
de produção dessas empresas, dedicadas a exportação~ estaremos também 
isentando, durante 10 anos, de Imposto de Renda essas mesmas empresas 
para que, quase sempre predatoriamente, aVancem sobre os recursos mine
rais, os recursos m~deireiros e todos os demais recursos naturais do País, e ex
portem determinados produtos com o financiamento realizado pelo povo 
brasileiro, subsidiado pelo trabalho do povo brasileiro. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Ouço V. Ex•, com 
muito prazer. 

O Sr. José LinS (PDS - CE) - Senador Henrique Santillo, o assurito 
que V. Ex• traz ao plenário é, realmente, de: suma importância. E não é esta a 
primeira vez que V. Ex• discute este tema que empolga a opinião pública na
cional e que merece um debate muito percuciente da parte do Congresso. O 
problema da exploração dessas jazidas, dessas riquezas, sobretudo de Cara
jás, que está na Ordem do Dia, e que envolv~ aplicação de uma massa enorme 
de recursos, cerca de 30 bilhões de dólares, nos levâ a um dilema: ou explorã
Ios unicamente com recursos nacionais, o que' seria sum3mente difícil, ou pelo 
menos talvez não se conseguisse isto a curto prazo· ou a mêdio prazo, ou tra
balhar com a participação de capital estrangeiro, nem sempre majoritário, 
mas, de qualquer modo, admitindo a participação desses capitais. E quanto 
ao problema dos incentivos, esta é uma medida adotada no mundo inteiro. V. 
Ex• sabe que, nos países escandinavos, os incentivos dados através da energia 
elétrica para empresas nacionais ou não, cànl o objCtivo de ·que elas prodU
zam e exportem, é uma coisa muito comum; n·a Itália, a mesma coisa. Em cer
tas regiões da Inglaterra dá-se a mesma coisa. E hoje, tanto no Nordeste 
como na Amazônia, esses incentivos já exbtem. Não há, praticamente, ne
nhuma novidade nesta ãrea. O Governo continua dando os incentivos. Mas, 
como V. Ex• bem reconhece, os frutos desses não são considerados capitais 
estrangeiros, eles não gozam dos privilégios do capital estrangeiro. O assunto 
é realmente sério, merece debate, acho que V. Ex• tem razão em trazê-lo ao 
plenário, mas éU, realrriente, acho que o Governo estã certo quando oferece 
os incentivos para uma ãrea nova, onde, inclusive, jâ existem. Hoje, a SU
DAM concede esses incentivos, o Conselho da SÚDAM, como o Conselho 
da SUDENE também os concede no Nordeste. 

O SR. HENRIQUE SANTILLQ (PMDB- GO)- V., Ex• disse muito 
bem, no início do seu aparte, que é preciso discutir este assunto. 

O Sr. José Lins (PUS - CE) - B verdade. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- 00)-, E o plenário nacio
.1al para essas discussões, o principal plenário, deve ser o Congresso Nacio
nal, se bem que não é o únicO; outros plenários devem discutir, questionar 
este problema, que é sério. Trata-se de um milhão de quilômetros quadrados 
de altíssimas, elevadíssimas potenc!alidades de riquezas e que, sem dúvida al
guma, precisam ser explorados sem atitudes precipitadas, levando-se em con
ta os altos interesses nacionais. Mas. lamento profundamente que as coisas 
não corram deste modO, eminente Senador. A coisa estâ se fazendo atrav~s de 
decreto-lei. São decretos-leis assinados pelo Presidente da República, sem que 
haja nenhum fórum de debates. E estes decretos vêm para o Congresso, emi
nente Senador, passam por determinadas Comissões Mistas c não são prati
camente discutidos. E são aprovactos, sistematicamente, por decurso de pra
zo. O de n• 1.813 será aprovado no dia 27 deste mês e o de n• 1.825/~0 serâ 
aprovado logo em seguida, também por decurso de prazo, sem que as discus
sões se façam, sem que o Congresso Nacional, até hoje, pudesse discutir efeti
vamente o que existe no projeto Grande Carajãs. O que pretende, qual a es
tratégia de implantação desse grande projeto? Que deverá envolver, como 
bem disse V. Ex•, pelo menos~ o que a gente sabe através da imprensa, sem 
maiores detalhes, deverã envolver a aplicação do cerca de 30 bilhões do dóla
res. Nisto V. Ex• tem razão e é o que estamos pregansio daqui. 

Achamos mesmo que o Governo deveria, de uma outra forma e não 
através de decretos-leis, que são enviados ao Congresso Nacional e aprova
dos por decurso de prazo, discutir este problema, este tema importantíssimo 
para os interesses da Nação brasileira com o Congresso Nacional, que deverã 
ser o grande fórum de debates, o grande auditório, dessas discussões. Isto não 
tem sido feito. As coisas continuam sendo feitas, eminente Senador, conti
nuam sendo decididas nas reuniões _das 9:00 horas_ e nesta área. praticamente, 
apenas por um homem, pelo Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento 
da Presidência da República, o Sr. Delfim Netto. 

O Sr c José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparto? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) - Ouço V. Ex• 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Acho que V. Ex• tem razão, pelo menos 
quando diz que o debate no Congresso deveria ser muito mais abrangente. O 
que me parece é que esse debate independe até mesmo de que a provocação 
seja através de uma lei ou de um decreto-lei, mesmo porque este assunto, 
nobre Senador, é um assunto já_ velho na legislação brasileira: Ele já tem, pelo 
menos~ 18 anos de idade, pois foi criado, inaugurado, aliás, atrav~ de lei, 
quando foram criados os primeiros incentivos no Imposto de Renda para o 
N ardeste brasileiro. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Eminente Senador, 
proteger, a esta altura, a iniciativa eminentemeritC: nacional, ou pelo ffienos 
majoritária~ nos élnpreeridimentos a mim me parece o principal dever da clas
se política brasileira e de toda a sociedade, civil e militar. E não é o que está 
oCorrendo com as medidas adotadas pelo Executivo nacional, não é o que es
tá ocorrendo. Na verdade, nós sabemos que esses dois Decretos, não vamos 
tapar o sol com a peneirá, não ·vamos continuar usando subterfúgios, não va
mos continuar sofisinando, nós sabemos perfeitamente que esses dois Decre-
tos, quer o 1.8 t3 quer o 1.825, se destinam a beneficiar o capital estrangeiro 
que será investido no projetO Grande Carajãs. 

O Sr. -Marcos Freire (PMDB - PE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HFNRIQUE SANTILLO (PMDB - GO)- Ouço o eminente 
Líder Marcos Freire, com prazer. 

O Sr:-MCJrcos Freire (PMDB- PE)- O esclarecimento que o Sr. Sena
dor José Li'ns acaba de dar em seu aparte anterior não retrata toda a verdade. 
E uma ínformaçã_o 4nsufideflie afirmar que os primeiros incentivos fiscais fo
ram criados por leis: Quando aqUeles mesmos incentivos fiscais vêm sendo al
terados sistematicamente através de decretos-leis. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) - Através de 
decretos-leis. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE)- Aí qu~: está o desvio, porque o 
34/18, por exemplo, que vieram beneficiar a região Nordeste, a SUDENE, 
fofam fruto realmente de lei, num periodo que antecedeu a 64. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Ampla e profunda
mente discutida pelo Congresso Nacional. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Dentro da normalidade constitucio
nal deste País. Exatamente após as deformações pôs 64, esse 34/18 tem siste
maticamente sido desviado, hã distorção na politica a que se propunha que 
tem sido feita através exatamente dos decretos-leis que merecem, portanto, a 
nossa mais completa repulsa. 
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O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO)- V. Ex• estã super 
claro, tem toda a razão. Algumas coisas importantes em termos de incentivos 
foram aprovadas no período pré 64, com este Congresso Nacional fortaleci
do, com as medidas sendo discutidas ampla e profundamente, quer nas co
missões técnica:S, quer no plenârio, quer através de simpósios e discussões 
com setores da sociedade brasileira que estavam se mobilizando, se movimen
tando. 

Há mais ainda, refiro-me a uma outra coisa, refiro-me especificamente 
ao Projeto Grande Carajãs. Isto não, isto não é velho, ê novfsstmo. Ou seja, 
incentivos especiais e ísenção do Imposto de Renda durante lO anos para pro
jetas como o Grande Carajãs é agora, ~a atualidade brasileira e será o futuro 
deste País. 

Da última vez, fiz estudos demográficos que estão a nos indicar que a 
Amazônia Oliental, com I milhão de quilômetros quadrados, poderá, nos 
próximos 30/40 anos, conter mais de 100 milhões de brasileiros vivendo bem. 
Na verdade, desse modo, estaremos permitindo a exploração predatória da
quela área e a evasão para o estrangeiro, para os países desenvolvidos, dos 
nossos recursos naturais daquela área mesmo, e a preços subsidiados. Isso é 
que é pior. Eminente Senador, a preços subsidiados! O minério de ferro vai 
ser exportado a preço subsidiado; o alumínio vai ser exportado a um preço 
5% inferior aos preçós internacionais, é ·assim por diante. 

·O que quero dizer é que os incentivOs especiais, fiscais ou tributãrios, e a 
própria isenção do imposto de renda, poderiam ser realizados, e acho atê: 
mesmo que poderão ser realizados, mas desde que se proteja, através de lei, o 
capital nacional, pelo menos majoritariamente nacional. Na verdade, ali esta
rão grandes grupos internacionais do minério, da agropecuãria, explorando 
nossas riquezas e, a preços subsidiados pelo sacriflcio do povo, exportando-as 
para os Estados Unidos, para os países desenvolvidos da Europa Ocidental e 
para o Japão. · 

Sobre o setor minério aparteou-me hã poucos dias o Senador Bernardino 
Viana, pois que queria saber nomes de empresas estrangeiras que atuam no 
setor mineral do País. Pelo amor de Deus! Nem respondi ao aparte. O emi
nente Senador Roberto Saturnino respondeu dizendo apenas alguns nomes. 
Mas, na verdade, são centenas de empresas estrangeiras. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Nã_o se pode dar crédito de lavra 
para empresa estrangeira, só se for Veladamente. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- São centenas. Pos
so citar aqui meia dúzia,- dez ou vinte, mas vou esquecer cento e oitenta, por
que são centenas. Aliás, essa pergunta quem. responde por mim é um próprio 
assessor do Governo, é o Secretário âe Ciência e Tecnologia de Minas GeraiS, 
que diz o seguinte, no jornal O Globo de 11-4-1981: 

SECRETÁRIO DENUNCIA AÇÁO DE 
EMPRESAS DE MINERAÇÁO 

MARIANA-MG {0 GLOBO)- O secretário de Ciência e 
Tecnologia de Minas, Fernando Fagundes Netto, denunciou, on
tem, durante o encerramento do II Encontro de Municípios Minera
dores de Minas Gerais, que as 121 empresas estrangeiras de mine
ração em atividade no Pais, estão burlando a legislação que fixa um 
prazo máximo de dois anos para atuação em ãreas de pesquisa, me
diante a prolireração de subsidiárias. "Cada uma delas tem, em mé
dia, lO subsidiária-s,- isto qitet -dizer que dez vezes cento e vinte e 
um são mil duzentos e dez empresas- o que significa vinte anos de 
atuação para a empresa*sede", comentou. 

Para Fagundes Netto, a defesa dos municípios e comunidades 
mineradoras conrunde-se com a própria defesa dos interesses nacio
nais.: 

As estrangeiras cumprem o seu objetivó estratégico de prevenir, 
para as suas economias,· exaustãO dos recursos minerais em detri
mento dos interesses brasileiros. 

O quadro de exaustão dos recursos minerais no planeta que, se
gundo o secretário, é eVitada Pelos países centrais mediante esse me
canismo de ocupação estratégica e antecipada de nosso subsolo, "é 
especialmente assustador para o Brasil". 

Aliás, Sr. Presidente, se até o dia 4-11-81 o Sr. Fagundes Netto era Secre
tário de Ciência e Tecnologia de Minas GeraiS~ gOvernada pelo Sr. Francelina 
Pereira, não seí se ele coritínua até hoje, após essas declarações. Mas a verda
de é que não é preciso- que nós inventerilos -númeios nem nomes de empresas, 
pois saltam aos olhos que, no setor dos não-ferrosos e dos não-metais, hã um 
predomínio total das empresas estrangeiras, aliás, o que tem servido de atra
vancamento e de obstáculo à exploração maior desses setores. O Próprio Go
verno, as próprias autoridades ligadas ao DNPM conCordam com isso, escre
vem isso, dizem isso. 

Desta sorte, Sr. Presidente, quero protestar mais uma vez. Creio ser um 
protesto mais uma vez inócuo, que cairá no vazio, sem nenhuma ressonância. 
Mas quero protestar, vou continuar protestando. Se protestei contra o Decre
to n9 1.813, que acabará aprovando-se no dia 27 de abril, protesto agora, com 
mais veemência, cOntra o Decreto~lei n9 1.825, que estabelece isenção do im
posto de renda total, durante 10 anos, para as empresas que aplicarem no 
chamado Projeto Grande Carajãs. Nós sabemos, perfeitamente, exceto a ex
ploração de minério de ferro, porque esta ê mais custosa, mais cara, mais one
rosa, rilenos lucratica, exceto essa, que será pela Companhia Vale do Rio Do· 
ce, as demais, que são lucrativas e rentáveis, serão exploradas pelas empresas 
estrangeiras. O mais grave ainda é que cerca de 6 bilhões de dólares serão 
aplicados no serviço de infra-estrutura na ârea, com ferrovias, hidrovias, 
transmissão de energia elétrica, prospecção, pesquisa mineral. São 6 bilhões 
de dólares para servir aos interesses estrangeiros, Sr, Presidente, financiados e 
pagos pelo sacrifício de milhões de brasileiros em cujos lares jã tem assentada 
à mesa a fome, hã muito tempo, já ê parceira de mesa a r orne crónica, a sub
nutrição há muitos anos. 

Mas, pior do que isso ainda, de um Brasil em crise, de um Brasil, cujos 
índices de sua economia evidenciam uma crise gravr; pior do que isso ainda, 
com um Governo que quer nos fazer crer que só temos uma saída, apenas 
duas alternativas: ou aceitamos a democracia, entre aspas, de Figueiredo, que 
pressupõe um processo de internacionalização de nossa economia, ou tere-. 
mos de cair nos braços asquerosos da direita, que se diz nacionalista e que 
joga bomba e que financia o terrorismo. E um dilema falso, é um .impasse fic
ticiamente criado pelo GoVerno. Não, em absoluto, a sociedade poderá cons· 
truir uma outra alternativa e deve construi~la, democraticamente, respaldada, 
lastreada nos mais sadios princípios naCiOnalistas. 

Estou certo de que, democraticamente, não se poderá dissociar as ques· 
tões discutidas pela sociedade, como um todo, com a defesa dos grandes inte-. 
resses nacionais. 

O Sr. José Uns (PDS - CE) - V. Ex• me permite? 

O SR. HENRIQUE SANT!LLO (PMD~-GO)- Portanto, Sr. Presi
dente, que fique aí cOnsignado o meu protesto. 

Vou concluir, eminente Presidente, mas quero, antes de concluir, que V. 
Ex• me permita ouvir o nobre Senador Josê Lins. 

O Sr. Jasé Uns (PDS- CE)- Senador Henrique Santillo, eu realmente 
estava pensando que V. Ex• desejaria discutir o problema sob um ângulo mais 
amplo, porque esse é um problema de suma importância para o Pals. Mas cu 
noto que V. Ex•, no fim, desejou mais protestar contra o instrumento do in
centivo do que, propriamente, discutir o problema. Acho que V. Ex• milita 
num engano muito grande quando diz que esses incentivos serão dados à cus
ta do pobre brasileiro. Na realidade esses incentivos são dados à custa da ge
ração de riqueza pela própria empresa, porque são incentivos dados pelo não 
recolhimento do imposto de renda da própria empresa que ali se estabelece~ 
Além do mais V. Ex• não leva em conta os milhares, talvez atê; os milhões de 
empregos que vão ser criadOs lã e da riqueza que vai ser gerada inclusive para 
circular neste País. Era o que eu ·tinha a dizer a V. Ex• 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- V. Ex• se esquece 
que. na geração de riquezas, entra como principal componente o trabalho -
trabalho que é expoliado, que é pago abaixo do custo, que sofre uma espécie 
de adulteração permanente neste Pais, que é a característica deste sistema, 
deste modelo que aí se encontra, injusto, socialmente injusto e concentrador 
de despesas. Esquece-se, eminente Senador, que alguns enipregos criados, na 
verdade, são para satisfazer o capital ainda mais a gerar.fiquezas para si mes
mo. E no caso das empresas estrangeiras, nem para o País, mas para os países 
é que são enviadas estas riquezas, onde se encontram suas sedes, suas matri-
zes. 

Nós não teríamos possivelmente tempo para discutir aqui o problema do 
capital estrangeiro, mas acho que o Senado deve continuar discutindo - e 
discutindo aprofundando essas execuções. 

E um erro- e um erro priinordial- pensar-se que vai-se agregar à pou
pança interna, cada vez maior, ao fluxo de poupança externa, esquecendo-se 
de que, com isso, desnacionalizamos cada vez mais a economia brasileira e 
que, com o passar dos anos, sempre o aparte de capital externo passa a ser 
menor do que aquilo que ê remetido para o Cstrã.D.geiro, sob a forina de rõyal-
ty, remessa de lucros, contratos de assistência técnica, aquisição de tecnolo
gia. etc. É sempre assim. Isso acontece, historicamente, no mundo inteiro, 
não é Só com a economia brasileira. 

Portanto, mais uma vez. Si'. Presidente, que se c·onsigneeste protesto, e o 
protesto é sobretudo pela forma como isso passa pelo Congresso Nacional, 
esvaziandO.:o; transrormando-o Cm um órgão inócuo, vazio. ~ por isso que 
este plenário está sempre vazio, é por isso que o pl~nãrio da Câmara dos De-
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putados está sempre vazio e é por isso que o plenário do Congresso Nacional 
está sempre vazio. - - -- -- --

Obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a palavra ao nobre Se
nador Bernardino Víana. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quem c_orreu os olhos pelo noticiáriO dosjornais e revistas destes últimos 
dias deve ter ficado estarrecido com a violência no mundo. 

Em Berlim, oitocentos policiais invadira·m diá. 8 do corrente duas casas 
abandonadas que foram ocupadas por jovens e~ Berlim Ocidental, fizeram 
oitenta prisões, apreenderam material usado em rC_centes protestos de rua. Os 
jovens descobriram que as casas e os apartamentOS VaziOS Podiam ser ocupa~ 
dos e, sem enormes gastos restaurados, ficando a cargo dos proprietários o ô
nus de desalojáwlos por meio das demoradas, complexas e freqUentemente 
mal sucedidas ações judiciais. ~ 

Em 1:-.ondres, no subúrbio de Brixton, o poVo levanta~se ostensivamente 
contra o patrulhamento policial, quando um menino morreu e 183 pessoas fi~ 
caram feridas, dos quais 165 policiais e 18 dvis. 

Em Atlanta, vinte e duas crianças de cor jã foram encontradas mortas, 
algumas delas trucidadas, sem se_encontrar Q misterioso assassino em quâ.se 
dois anos de busca. " 

No Irã, proibiu~se rec_entemente a realização de greves e protestos no 
país e foi estabelecida novas diretrizes para o funcionamento de partidos e or~ 
ganizações políticas. ~ __ 

El Salvador investiga a matança de trinta .civis. enqllanto a Rússia envia 
ma_is vinte mil soldados ao Afganistão. 

Os sírios fechain cerco sobre reduto cristão no Líbano, e na Colômbia 
líder Guerrilheiro do M-19 promete continuar a luta na Colômbia. 

No Rio, um bando organizado de fugitivos presidiários sustenta um tiro
teio, que se estende por onze horas, num bairro residencial, no_ qual foram 
mortos três policiaíS-e dois bandidos. Noutro episódio, ex-detentos disfarça
dos de médicos. com metralhadoras e revólveres. penetraram no hospital da 
Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, no bairro carioca da Tijuca. 
Sem chamar a atenção dos presentes invadira,nl- a Agê-ncia do Banco Mercan~ 
til de São Paulo que funciona.. naquele hospital e levaram 131 mil cruzeiros. 

Anteriormente, terroristas bombardearam ,o jornal Tri!Jund da Imprensa, 
uma Grâfica e a residência do Deputado Federal Marcello Cerqueira. 

Pasmem Vossas Excelências, mas no centrO do sistema socialista, isto é, 
na Polónia, os operãrios e cariiponeses se rebeiam contra a ordem constituída 
em Poder. 

Enquanto isso, na pacifista Sufça, de todos os cantões, surge o refrão: 
"Transforme o Estado numa salada de pepinOsn. 

Sem o envolvimento de questões políticas, o Presidente Reagan dos Esta
dos Unidos. um seu auxiliar e dois policiais foram feridos em plena rua de 
Washington, deixando o mundo apreensivo e atónito. 

Mas, para surpresa geral, até o papa-enfrenta problema de rebeldia no 
Vaticano: campanha salarial ê liderada por Mariano Covóllo e apoiada pelos 
3.000 empregados da Santa Sé. 

No passado. a história conta-nos alguns fatos que nos legaram a socieda~ 
ele moderna e, em seguida, a sociedade contemporânea, caracterizados, cm 
princípios pela ascensão política das classes médias. desenvolvimento do co
mf;rcio e liberdade de religião. Mais tarde, reivindicam-se abertamente os di
reitos dos cidadãos, liberdade de pensamento e de' comf;rcio. 

No movimento dos "hussitas", iniciado na Europa Central, à volta da ci
dade de Praga. envolvendo artesões, comerciantes e lavradores, tentaram sa· 
cudir o jugo dos nobres e organizar uma nação. Na França e na Espanha, 
para obter alguns direitos e proteção a suas atividades, os burgueses apoia
ram o rei na luta contra os feudeis. Na Boémia o povo tenta sozinho liquidar 
o feudalismo e fracassa. Sete provfncias flamengas se libertam da Espanha e 
criaram a repüblica livre da Holanda. 

A revolução puritana de Cromwell, em 1940, impõe uma Constituição 
tio !llV&nçada para a l:poca que incluía cm seu texto direitos politicas para as 
mulheres. instrução universal obrigatória, câmara única de representantes 
que, em virtude desse avanço mesmo, não pôde ser aplicada. Mas, só com a 
revolução de 1688, quando se cortou a cabeça de Carlos Stuart, rei pela graça 
divina, se estabeleceu o direito dos que pagam impostos se autogovernem, e 
nasce a monarquia constitucional inglesa, com traços bem fortes, ainda hoje, 
de sua promulgação. 

A partir da(, todas as revoluções euro~ias passaram a ser modernas, no 
sentido lato do termo. 

A revolução intelectual que se processou na Inglaterra com cientistas e 
filósofos como Newton, Locke e Hume, e inais tarde, com os economistas da 

escola Clássica que tem como seu principal criador Adam Smith; e na França, 
com filósofos e publíciStas, como Rousseau. Diâerot. d"Aiembert e Voltaire, 
fizeram eclodir a Revolução Francesa e o movimento de emancipação das co
lónias americanas. 

Tanto a Revolução Francesa como a Americana, incluindo o período 
napoleônico nos legaram princípios de ordem sociais, econômicos, políticos. 
religiosos e culturais- que ainda hoje subsistem nas Constituições das nações 
civilizadas. 

No período que vai dos anos SOO ·a 1100, a Idade Mêdia. o mundo euro
peu manteve-se inafterado, com os camponeses e os nobres. O lavrador,liga~ 
do à terra, não se deslocã.va de uma região para outra. Era a servidão da gle~ 
ba. 

O nobre feudal, por sua vez, recebera estas terras de um suserano -
nobre de maior importância - a quem passava a dever vassalagem. 

Nos tempos medievais, os pequenos lavradores faziain uso dos pastos 
comunais. Mas estes começaram a ser cercados pelos proprietários da terra 
quando a. criação de ovelhas passou a ser um negócio rendoso. E não tardou 
para que os camponeses fosSem expulsos das âreas de cultivo também trans· 
formadas em pastos. 

O processo de despejo rural teve início na êpoca de Elizabeth I, mas no 
século XVIII, a revolução agrícola, associada a expropriação das terras, pro
duziu um êxodo rural como o que ora assistimos. A população rural, margi~ 
nalizada do processo produtivo, transformou-se numa reserva de mão-de
obra desempregada. 

___ A revolução industrial, com as inovações na produção têxtil e na ativida
de agrícola e, posteriormente, na metalurgia, na indústria quimica e do car
vão, nos transportes hidroviãrios e terrestres, com os navios e os trens, faz 
surgir o operariado das fábricas. 

A Revolução Fran~~a, incluind_o _o período napoleônico. contribuiu 
para que se extinguisse, de ~ma vez Por toda, o feudalismo; se reconhecesse a 
igualdade de direitos perante a lei, com a afirmação dos direitos das minorias; 
a abolição dos privilégios das corporações no exercício do comércio; anu~ 
lação dos monopólios comerciais concedidos pelo Estado; destruição dos di
reitôs divinos; sufrágio popular~ liberdade de palavra. imprensa e reuniiio; to
lerância para todos os cultos e separação entre Estado e Igreja; instrução 
pública reconhecida como obrigaçãO do Estado; estabelecimento de ampla 
rede educacional - do ensino primário à organização de universidades e ins
titutos estatais de pesquisa; criação de sistema de educação em massa para 
que a Revolução Industrial pudesse progredir; finalmente criou os fundamen~ 
tos da moderna sociedade civil. 

E hoje, o que assistimos? Fenômeno de crescimento gigantesco das cida
des, mais acentuado ainda, do que o crescimento de Londres e Edimburgo no 
século XVIII, com o .. despejo rural". 

Na França, em 1789, para conter a onda de terror e de violência a As· 
semblê.ia confíscou os bens e as grandes propriedades rurais do clero e dos 
nobres. 

Na Inglaterra, a mão-de-obra que não pôde ser aproveitada na atividade 
industrial, foi utilizada no colonialismo inglês. 

Hoje. os países da Europa, com exceção da União Sovi~tica, não têm 
mais grandes extensões de terras para cultivar e nem podem no mundo atual, 
voltar·se para o colonialismo. 

Justificando a atitude de violência assumida nos dias atuais Pela juventu
de alemã. Helmut Schmidt acha que se utrata de uma ruptura da juventude 
com a ordem estabelecida':. 

No Brasil. as camadas sociais marginalizadas nos grandes centros urba
nos e até mesmo nos meios rurais ê fato evidente. 

Na CPI da violência. que atua no Senado Federal. os exposit_ores, vultos 
de elevado saber jurídico e sociológico, S.prcsentaram como causa principal 
da violência no Brasil o estado de pobreza e atf; de desespero em que vivem as 
populações marginalizadas dos grandes centros urbanos. Elas se revoltam 
por verem tantos bens e utilidades expostos nas vitrines, 'nas lojas e nas resi
dências, e não poder possuí-los; pela fome que enfrentam, com a mulher e os. 
filhos. 

Re.centemente, Afonso Arinos, o cientiSta político; em entrevista conce
dida à "Revista, do Correio Braziliense de domingo último, indaga:" O quC 
você vai fazer com este superdesenvolvimento económico beneficiando elites, 
e a maioria da população fica da maneira que está. E conclui: Para que esta 
superestrutura económica? 

Ninguém neSte País, ·em sã consciência desconhece o devotamento, a boa 
vontade c o patriotismo do nosso atual Presidente da República. Ele se marti~ 
riza cor:n o sofrimento de nosso povo. Anseia por encontrar soluções para os 
problemas que afligem a nossa gente. Reconhecemos o esforço que desenvol
ve, com os seus Ministros e Auxiliares diretos para criar empregos. Ora na 
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ltaipu, ora Tucurur~ em Carajás, na Serra Pelada, em tantas outras grandes 
obras cm construção neste País. 

E pede aos brasileiros que meditem sobre os problemas brasileiros e ofe
reçam sugestões. 

Hoje, identificam-se dois graves problemas no Brasil: o crescimento gi
gantesco dos centros urbanos e a alta taxa de desemprego. 

No passado, a Inglaterra e a França, para solucionar, o problema do de
semprego decorrente da corrida dos camponeses do campo para Londres e 
Paris, criaram as manufaturas estatais. Mas, àquele tempo, o número dos de
sempregados era controlável e ínfimo em relação ao atual em todo o mundo. 

A União Soviêtica controla e, às vezes, até impede a transferência de re
sidência e de domicílio dQ camponês. 

Penso que o Governo deve continuar_as_grandes obras reprodutivas de 
riquezas e paralisar as improdutivas. A ativaÇão do Pequeno e Grande Cara
jás é uma necessidade imediata. O empreendimento em si já ~rentável, e gera
rã uma economia de escala, com reflexos principalmente nos Estados do Pa
rá, Maranhão e Piauí. 

Aqui eu abriria um parêntese para dizer que com as reservas de Carajás, 
estimadas em 18 bilhões de toneladas, de acordo com projeto elaborado pela 
C ia. Vale do Rio Doce e aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento indus
trial, prevê-se uma produção anual de 36 milhões de toneladas, isto quer di
zer, o esgotámento das jazidas do Pequeno Carajás, segun_do o projeto, está 
previsto para daqui a 500 anos, isto é, 20 gerações. Al~m do mais, quero sa
lientar; porque não pude apartear o nobre Senador Henrique Santillo, que 
não hâ ainda outros projetes elaborados para o Grande Carajâs. Os incenti
vos estão sendo criados, como o foram na ãrea da SUDENE, na área da SU
DAM, na ãrea do FISET e para o FUNGETUR, ejã existem no Brasil tanto 
a isenção do Imposto de Renda quanto os incentivos financeiros e tributários. 

Aqui fecho o parêntese e contiriuo: 
Acho.que se deva estimular o retorno do desempregado ou subemprega

do da cidade para o campo, inclusive mediante a dação de gleba de terras ao 
longo da Cuiabá - Santarém e nó Território Federal de Rondônia, onde 
haja terras férteiS e facilidade de transporte para escoamento da produção. 
Propiciem a essa gente crédito fácil e barato. Penso até na instituição de fa
zendas coletivas, em forma de fundação, tecnicamente assistidas pelo GoverM 
no. F., finalmente, urge rever, imediatamente, as metas do orçamento mone~ 
tário. com crédito amplo às atividades agropecuárias, iõdustriais e comer
ciais, indusive com limitação das taxas de juros a níveis suporta veis, princi
palmente nos empréstimos ao setor primái'íO. A grande maioria de nossas em
presas ainda não são capitalizadas. 

E muito mais fácil conviver-se com a inflação, num universo em que se 
corrigem os salários e os valores dos serviços, do que enfrentar-se o desem
prego com as suas conseqüências desastrosas que, infalivelmente, geram a de
sordem e a violência. (Muito bem.' Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Antes de iniciarmos a Ordem 
do Dia, a Presidência desejaria fazer duas comunicações. 

A primeíia delas é de que para a sessão de segunda-feira a Ordem do Dia 
vai ser destinada a T.rabalhos das Comissões, não havendo, portanto, votação 
de matérias. 

A segunda comunicação é que, na sessão de ontem, o ilustre Senador 
Teotônio Vilela fez urna reclamação à Mesa quanto à forma por que esta Pre
sidência teria censurado os apartes de S. Ex• e do nobre Senador Jo~é Uns ao 
discurso proferido pelo Senador Mauro Benevides, na sessão do dia 13, 
segunda-feira última. 

Cumpre-nos o dever de recolocar os fatos, dentro da perspectiva regi
mental, e dar as explicações que a Casa e os ilustres Senadores estão a mere-
cer. 

Diz o artigo 52, no item 33, do Regimento Interno, que ao Presidente 
compete: 

.. Promover a publicação dos debates e de todos os trabalhos e 
atos do Senado, impedindo a de expressões vedadas por este RegiM 
mente, inclusive quando constames de documento lido pelo ora
dor;" 

Diz aínda- o Regimento Interno, no seu artigo 21; 

Art. 21. Ao Senador é vedado: 
"b; usar de expre:;:,.Jes descorteses ou insultuosas.'' 

Estabelece ainda o § 29 deste mesmo artigo: 

§ 2' 
"A Mesa providenciarã a fírri de que não constem no Diário do 

Congresso Nacional e dos Anais as expressões consideradas anti~ 
regimentais.'' 

Em face dó que ficou configurado nos apartes paralelos dos Senadores 
Teotônio Vilela e Josê Lins ao discurso do Senador Mauro Benevides, esta 
Presidência não vacilou em observar o Regimento Interno e evitou que cons
tassem nos Anais e no Diário do Congresso Nacional as expressões por ela 
consideradas anti-regimentais, e o fez no mesmo dia, após a sessão, depois de 
procurar os dois eminentes parlamentares, para cientificã-los do que havia 
sido excluído. 

A Mesa, ao revisar o texto dos apartes, não deturpou o pensamento dos 
oradores e v fez de uma forma discreta, não podendo, portanto, ajuizar dare
percussão posterior pela imprensa. Ressalto, entretanto, o objetivo exclusivo 
de expungir dos Anais expressões emocionais do de_bate, que ficariam para o 
exame da história corno interpretações tendenciosas das figuras ilustres dos 
honrados Senadores José Lins e Teotônio Vilela. 

O Sr. José Lins (PDS- CE) -Sr. Presidente, peço a palavra pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador José Lins, pela ordem. 

·· O SR. JOS€ LINS (PDS- CE. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.)- Apenas para explicar a V. Ex• e à Casa que não hã nenhuma ob
jeção da minha parte quanto à atitude tomada pela Mesa. Considero, porém, 
que da minha parte não houve desrespeito, e nem tive a intenção de fazê~lo, 
para com o nobre Senador Teotônio Vilela ou qualquer dos Senadores com 
os quais debati durante o discurso do eminente seiiador Mauro BenevideS. 

Dadas essas explicações, eu aceito plenamente a atitude da Mesa, sem 
qualquer constrangimento da minha parte. Muito obrigado. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Sr. Presidente, peço a palavra 
Peta ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre 
Líder Marcos Freire, pela ordem. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE. Pela ordem.)- Sr. Presiden
te e Srs. Senadores: 

Na ausência do SenadorTeotônio Vileia, esta Liderança comunicar-seMá. 
com S. Ex•, dando-lhe ciência dos esclarecimentos oferecidos pela Mesa. Evi
dentemente, nós não questionaríamos-a faculdade da Presidência ou da CO
missão Diretora em exercer os poderes que lhes são conferidos pelo Regimen
to, inclusive no que diz respeíto à seleção ou extirpação de certos termos que 
sejam considerados indevidos pela direção da Casa. 

Parece-me, no entanto, que quando se configurarem casos desta nature
za, sendo esta uma Casa política por excelência·, devct a Mesa tomar as provi
dências com as devidas cautelas, inclusive gestionan.do para que os próprios 
Senadores que por ventura venham a ser atingidos pelas providênciaS da Me
sa. sejam os primeiros a tomar conhecimento da atitude da Comissão Direto-· 
ra, e não, como parece ter ocorrido no caso, através da imprensa. A decisão 
nos termos em que se deu, evidentemente não constrói e, por outro lado, dei
xa·o atingido numa situação delicada de constrangimento. 

Eram essas as considerações que, como Líder do PMDB, julgava devido 
serem feitas. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Desejo declarar a V. Ex•, gue 
não j:Sleve presente nos dias desse episódio, que a correção foi feita à nóite 
discretamente, e também nós fomos surpreendidos no outro dia, com a reper: 
cussão na imprensa. 

As expressões ex pungidas de forma alguma tiraram a idéia do texto e do 
debate- apenas expressões anti-regimentais, cbm a Presidência arrimada no 
Regimento qu~~nisto é discricionãrio. Só aos senhores cabe modificar 6 texto 
do Regimento que permite ao Presidente expungir expressões e tudo aquilo 

,que signifique um atentado à honra e à dignidade dos parlamentares. 
Entendo que a nossa explicação atendeu à reclamação feita ontem pelo 

nobre Senador Teotônio Vilela. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está finda a Hora do Expedien-
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para deliberação. Em conseqüência não serão submetiw 
dos à consideração do Plenário os itens n'i's 1 a 22 da pauta de hoje, ficando 
sua apreciação adiada. 
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SãO oS si!gidnres os itens _cuja apreciação é adiada 

PROJETO DE lEI DO SENADO N• 70, DE 1980 
(Em regime de urgêncía --art. 371, "c", do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do ~enado n'il 70, Qe 1980-; do Senador Humberto Lucena, 
que díspõe sobre coligação partidária, e dá outras providências, tendo pare
cer oral, da Comissão de Constituição ê JUstiça, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e, no méiito, pela rejeição. 

2 

Votação, em turno úriiCO, do Projeto de Lei do Senado n9 303, de 1979-
DF, que institui a taxa de limpeza pública no Distrito Federal, e dá outras 
providências, fendo 

PARECERES, sob n•s 710 a 712 e 1.029 a 1.031, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça- {9 pronuizcramento: pela constitucionalida

de ejuridicidade; 2? pronunciamento: (reex_ame ªolicitado em plenário), favo
râvel, com emenda n' 3-CCJ, que apresenta; J"/Jronunciamento: (prestando 
esclarecimento sofícitado peJa--comissão do Distrito Federal); 

-do Distrito Federal- /~>pronunciamento: favorável, nos termos das 
Emendas de n's 1 e 2-DF, que apresenta, com voto vénóido, em separado, do 
Senador lta nar Franco; 2P pronunciamento.; favorável ao projeto e à emenda 
da C o missão de Constituição e Justiça; e 

-de Finanças. favorável ao Projeto_ e às emendas da Comíssão do Dis
trito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Carrtargo e José Ri
cha. 

3 

Votação, em turno únlco-(apreciação prelhninar da cOnStitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n9 305, de 1977- Compfelnentar, do Senador Itamar Franco, que dá nova 
redação aos parágrafos 29, 39, 49 e 59, e acrescenta parâgrafos'(antigos e no· 
vos) à lei n• 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributârio Nacional), 
tendo ' 

PARECERES, sob n•s 222 e 1.233, de 1979, e 1.013, de 1980, da Cernis· 
são 

-de Constituição e Justiça,·]' pronunciamento- pela inconstitucionali
dade, com voto vencido dos Senadores TanCredo Neves, Cunha Lima, Hugo 
Ramos e Amaral Furlan; 2P pronunciamento - (reexame SoliCitado em ple
nário), ratíficando seu parecer anterior; e JP jú·onünciamento- (reexame soli:
citado em plenário), m3ntendo seus pareceres antCriores, com voto vencido 
dos Senadores Leite Chaves e Cunha Lima. 

4 

Votação, em turno i.íniCo (apreCiaÇãõ.pielinli'nar da constituCionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do ProJeto de Lei do Senado 
n9 196, de 1979- COmpleme.ntar, do Senador Franco Montara, que dispõe 
sobre o pagamento de pensão aos dependentes do trabalhador rural falecido 
antes de 31 de dezembro de 1971, tendo 

PARECERES, sob n's 43 e 1.005, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça:__ }'I pronunciamento: pela inconstitucionali

dade, com vOto veriC1do dõs Senadores Leite Chaves e Cunha Lima; 2' pro
nunciamento - (reexafne solicitado em plenário): mantendo seu pronuncia~ 
mento anterior, com voto vencido dos Senadores Lefte Chaves e Cunha ti .. 
ma .• 

5 

Vot~ção, em turno único,- do PrOje~o ~~Resolução zl9172, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia Como c-Onch.isão de seu Parecer n9 1.258, 
de 1980), que autoriza o Goverrlo do Estado de Mato Grosso do Sul a elevar 
em CrS 1.785.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, 
seiscentos e vinte mil, cento e cinqilerita e sete crUzeirOs -e setenta- e dflco cen· 
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.259 e 1.260, de 1980, das Comisoões: 
- de ConstflU.lWo e-TtiSUÇa~ pelã- COitstitucfOnalidade e juridicidade; e 
- de Municípfos, favOrável. 

6 

VotaçãO, em turno únicq,, do Projeto de Resolução n9177, de 1980(apre
sentado pela Comissão de Economia como conch.isão de seu Parecer n9 I 273 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Munidpa·l de Mossor6 (RN) a eleva.r e~ 
Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze milhões, quatrocentos e sessenta e 
quatro mil, seiscentos e cinqüenta e dois cruZeiros e trinta e seis centavos) o 
montante de su:1 díVida consolidada, tendo 

PARECERES •. sob n's 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 
-de Constituiç-ão e Justiç-a, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

7 

Votação, em turno único, do _Projeto de Resolução n'il 17~. de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.277, 
de 1980), que autori~a a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a elevar 
em Cr$ 29.983.645,0b (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e três mil e 
seiscentos e quarenta e cinco cruzeiros) o mOntante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.278 e 1.279, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 179, de ~980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.280, 
de I 980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a elevar 

_.em Cr$ 1.530.000,00-(um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o mon-
tante de sua divida consoHdada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.281 e 1.282, 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 n' 180, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.283, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a elevar em 
Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeirOs) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões: 
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

10 
Votação, e-m turno único,-do Projeto--de Resolução n9 181, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.286, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em 
CrS 1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e cem cru
zeiros) o montante de sua dívida co~solidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitudonalidade e juridicidade; e 
- de Munici'pios, favorável. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 182, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.289, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a ele
var em CrS 23.600.000,00 {_vinte e três milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurididdade; e 
- de Municípios, favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 183, de 1980 (apre· 
sentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 1.292, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura--Municipal de Campos Belos (GO) a elevar 
em Cr$ 895.100,00 {oitoCentos e nOventa e Cinco mil e cem cruzeiros) o mon
tarite de sua dívida conosolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.293 e 1.294, de 1980, da Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constihiCionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

13. 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 184, de 1980 (apre· 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.295, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré (GO) a elevar em Cr$ 
767.700,00 (setecentOs e sessenta e sete míl e setecentos cruzeiros) o montante 
de sua dívia consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões: 

- da Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios. favorável. 



1146 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NAÇIONAL (5eção H) ... A-b.rit d~ t981 

14 

Votação, en1 tUrnO úriico, do Projeto d~ RCSolucão Qq 189. de I9go (apre
sentado pela Comissão de Economia com~iCuriCftisãô de seu Parecei- n~t 1.310, 
de I980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a elevar 
em CrS 2.909.300,00 ·{dois milhões, novecentos e nove mil .e trezentos cruzei
ros),' o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n' 1.31 I e IJI2, de 1980, das Comissões: 

-de COn.slituiÇãO, e Justiça, pela constitucionalidade e jui'idicidade; e 
--de Municípios, favorável: 

15 

Votação, em turno único, do Projeto de ResoluÍ;ão n•l94,del980 (apre
sentado pela _Comissão de EconomiayómC!_ c:onclusãõ. de seu Parecer n-l1 1.325, 
de !980), que autoriza: a Prereliuia Muní?ipal de Teresina (PI) a elevar em 
Cr$ 37~265.300,00 (tríntá e sete milhões, ·duzentos e Sessenta e cinco mil e tre
zentos cruzeiros) o montante de sua dívida_ consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.326 e 1.327. de I980, das Comissões: 
-·de Constitui(ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favor~vel. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 201, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.345, 
de 1980, com voto vencido, em separado, do Senador .. L~zaro Barboza), que 
autoriza o GovernO do Estado de Goiãs a rea1izar operação de empréstimo 
externo, no valor de. USS 35,000,000~00 (trinta e cinco milhões de dólares 
norte-americUdOS). destinado· a· t'i.náricl"ar· PrOgraffias'do Estado~ tendo 

PARECER, sob n' 1.346, de 1980, da Comissão 
- de Constituicào e ·JusiiÇa, pela cons~tucio~~I._i<!ade -~ j_urídicidade. 

~' 17 . 

_vOtação, em turno únlco, do ProjCto ~de ~esolução n~t 1, de 1981 (apre
senÚdo pela Comissão de Finanças como coilclusào de.seu Par~r n~t 4, de 

· 198 I, com voto vencido do Senador Lázaro Barboza), que autoriza o Gover~ 
no do Estado de Pernambuco a realizar emprêstimo externo no valor de US$ 
25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares. Õorte-americanos) ou o equi
valente em outra moeda, destinada ao desenvolvímento agtopecuário do Es
tado, .tendo 

PARECERES. sob n•s 5 e 6, de 198Í, das Comissões: 
-de Constituição e Jtútica. pela conStitucí_onalidade e_jurícficida.de; e 
- de Afuniclpios. favoráveL 

18 

Votação, em turno ún_ico,do Projct~ de Res~]ução n9 21, de" 1981 (apre
sentado pela Comissão de-"Fínanç;lS como ..conclusão-de-seu P'arec-er·n9·108,-de 
1981. com voto vencido dos Senadores Jusé Fragellí e Affonso Camargo), que 
autoriza a Prt:-ft!itura 7\lunicípal de São. Caetano do_ Sul (SP) a realizar ope
ração ~e empréstimo externo. no valor de USS 20,000~000.00 (vinte milhões 
de dólares norte-americanos). destinado a firianctar o programa de investi
mentos urbanos. tendo 

PARECERES, sob n's 109 e 110; de 198I, das Comissões: 
- de Consticuíçào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- df.' Munici'pios. favçmlvel. · 

19 

Votaç~o. em fJrirlicirO t-urno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do ProjetO" dC Lei do Senado n9 
357. d~ 1979. do Senador Orestes Quérica, que dispõe sobre a concessão de 
aposemadoria especial p:m.1 os coveiros e empregados em cemitérios. tendo 

PARECER. sob no 1.006. de 1980, da Comissão 
- dt• Constiruiálci. e Ju.Í;tiça, pela injurjdicidade, com voto vencido dos 

Scnadóres Cunha Lima e Leite Chaves. e voto em separado do Senador Ader
bal Jurcma. 

20 

V~lt:.u .• ·àn. cm primeiro turno {<.~preciação prt:Hminar da constitucionali· 
dade. no~ termos d\) art. 296 do Regimento Interno), do Projetq de Lei do Se
nadl) n'' l..f..2. de 1980. do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da 
l.ei n." J.X07. de 26 de a!WStll de 1960. que dispõe sobre a Lei Orgânica da Pre· 
vidt:nd<t S0ci•tl. tendo 

P/\RECFR. soh nll 1.034. de J9SO •. da Comissão 
- d1• Corwiruictlo ~· Jw;ti('a, pela incomti.tucionali.dade. 

21 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade ejuridícidade, os termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto 
de Lei do Senado n' I63, de 1980, do Senador Orestes Quêrcia, que dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os ga·rçons, tendo 

PARECER, sob n• 1.009, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela incostitucionalidade e injuridicidacle. 

22 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara o9 45, de 1980 
(n• I .761 j19, na Casa de origem), que regulamenta o exercício da profissão de 
supervisor educacional, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 9I a 93, de !98I, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável; 
-de Educação e Cultura. favorável, com emenda que apresenta de n9 1-

CEC: e' -
-de Legislacào Socia/,favorãvel ao Projeto e à emenda da Comissão de 

Educação e Cultura. 
(DependendO da votação do Requerimento n'i' 58, de 1981, do Senador 

Aderbal Jurerna, de Adiamento da discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto}- Passaremos, então, ao exame 
do item n9 23: 

DiScussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nq 
351. de 1979, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe a respeito 
da especialização de engenheiros e arquítetos em .. Engenharia de 
Segurança do Trabalho~· e da profissão de "Técnico de Segurança 
do-Trabalho''. e estabelece providências, tendo 

PARECERES, Sob n•s 863 a 865, de 1980, das Comissões: 
-de CQti.itltuifàái Jiiú[çQ, pe1a Constitucionalidade ejuridici

dadC,- CO-m emenda que apresen!a, de número 1-CCJ; 
- -- - de Legislação Social, favorável ao projeto e à,. Emenda da 

Comissão de Constituição e Justiça; e 
-de Educacào e Cultura. fa_vorável ao projeto e à emenda da 

Comissão de CoristituiCão e Justiça. 

Em discussão o projeto; em pr1rheii"o tu"rno~ (Pausa.) 
Não havendo oradores dc:claro encerrada a discussão. 

__ Em virtude da falta de. número, fica a yot~9ão adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Estâ esgotada a matéria cons
tante da Ordem do Dia. 

Çofl.Cedo_a pruavra·ao i10bre Senador Marcos Freire. como Líder. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONL'NCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
l'OSTER!IJRMENTE: 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Mauro Benevides.. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente e Srs .. Senadores: 

Nos últimos dias que assi~J.alaram o término dos trabaJhos da Sessão Le
gisrativa dC: 1980, o Senado_FCcderal aprovou projeto de lei, de minha autoria, 
disciplinando o arrigo 45 da Carta Magna, a fim de possibilitar a fiscalização 
e controle dos a tos do Executivo e dos órgãos integrantes da administração 
indireta. 

Durante os dois anos de sua longa tramitação, a matériasofreu embar
gos injustificáveis. até que se conseguiu privilegiá-la com o rito regimental da 
urgência, graças ao consenso a que chegaram as lideranças partidárias nesta 
Casa. 

Depois de 13 anos de promulgada a Lei Maior vigente, é que se buscava, 
efetivamente, oferecer eficácia a um dos mais importantes incisos constitucio
nais. cuja correta utilização muito valorizará a ação do Parlamento brasilei~ 
ro. 

RessaJte~se que, de conformidade com o texto acolhido, duas Comissões 
iricumbir-se-ão dos encargos de fiscalização e controle. com amplas prerroga
tivas. entre as quais a de requisitar documentos e a de inquirir servidores mili
tares e civiS. 

Tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal passarão a ter 
um Órgão específico para atuar junto à administraçào direta e a indireta, 
exercitando tarefa de mquestionável magnitude. 

Mencione-se, por oportuno, que mais de 500 entidad':;; C')!nJJÔem o elen
co da administração indireta, na esfera federal, manipulando;··: ·unos que ul
trapassam, em muito, o próprio Orç~mento da UniãO! 
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É certo que, sob os aspectos financeiro, orçamentário e patrimonial inci
de o crivo fiscalizador do Tribunal de Contas, quó se tem intensificado nos úl
timos anOs, embora em meio às dificuldades Concernentes ao número exage
rado de tais instituiÇões~ 

Mas sob o ângulo da legalidade dos atas praticados pelas referidas enti
dades, quis o Iegislador-constitucionálista estabelecer UJ?a outra modalidade 
fiscalizadora, dando lugar a inserção do art. 45, originado de emenda da lavra 
do eminente mestre de Direito,- o ex-Senador Josafâ Marinho. 

Lamentavelmente, porém, já defluiu expressivo lapso de tempo, sem que 
Senadores ·e Deputados hajam se compenetrado da extensão do aludido en
cargo, subestiman4o a sua utilização em defesa do interesse público. 

Notadamente as empresas públicas e as sociedades de economia mista, 
além das autarquias e fundações, aí estão proliferando na estrutura do Go
verno Federal, ainda sem se submeterem à vigilância severa do Congresso 
Nacional. Sr. Presidente: todas estas aligeiradas considerações são direciona
das, em forma de apelo, aos líderes partidários na Câmara dos Deputados, 
para que diligenciem o encaminhamento do projeto já acolhido pelo Senado, 
ultimando-se, assim, o seu trâmite na faixa do Legislativo e assegurando-se o 
envio do respectivo Autógrafo à sanção do Presidente da República. 

Qualquer protelação que, nesse tocante, ainda venha a ocorrer, muito 
mal situará o Congresso diante da oPinião pública brasileira. (Muito bem! 

, Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Orestes Qu~iCia. 

O SR. ORESTES QUERCIA (PMDB- SP. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pretendo tão-somente assinalar, nesta tarde, a repercussão que teve, 
acredito que em todo o País, mas, testemunha sou, principàlmellte, no meu 
Estado~ São Paulo, a proposta de emenda constitucional por nós encaminha
da à Mesa, no último dia 9. Pretende essa emendª ~onstltuci.Onal impeçlir que 
o Governo continue taxando Imposto de Renda sobre os salários, de maneira 
geral, em todo o País. 

Para isso preteitdemos a modificação do Item IV, do art. 21, da Carta 
Outorgada que estabelece que: 

.. Será cobrado imposto sobre a renda e proventos, de qualquer 
natureza, salvo ajuda de custo e diárias pagas- pelos cofres públi
cos." 

Pretendemos que seja extirpado do Item IV do art. 21, exatamente esta 
frase: ''E proventos de qualquer natureza'', onde o Governo entende que pos
sa cobrar Imposto de Renda sobre os salários, quando a doutrina, _a técnica, 
tudo, conclui que salãrios não ê renda e, portanto, não se _concebe que a atual 
Carta Constitucional -estabeleça a cobrança do imposto sobre o salário. 

Que, o Governo, Sr. Presidente, estabeleça uma maneira, uma forma, de 
chegar ao quantum que recebe através do 1m posto de Renda, não sobre os sa
lários, sobre exatam-ente -Ós proVefltos do capital os quais, esses sim, e devem 
ser considerados como renda. 

Quis vir à tribuna, Sr. Presidente, para· assinalar a repercussão muito 
grande que teve este nosso_ intento, esta nossa intenção de liquidar a cobrança 
de impostos sobre os salários. Essa repercussão muito grande nos deu uma in
dicação de que poderemos ficar mais tranqUilos, no encaminhamento da pro
posta de emenda constitucional aqui no Congresso. Esperamos que o Con
gresso Nacional, através dQs parlamentares- Deputados e Senadores- te
nha a sensibilidade de apreender essa reivindicação que nos parece justíssima, 
e aprove este projeto. _ -

Quis vir à tribuna, nesta rãpida mensagem-, Sr. Presidente, para assinalar 
essa repercussão e, mais uma véz, lembrar aos companheiros desta Casa a' im
portância deste projeto. A repercussão social deste projeto num_ ~ªís OIJ.cle a 
disparidade é muito grande, seria umci colab-oração no sentido da justiça s_o
cial. 

O Sr. Lenoir Vargas (PDS - SC) - V, Ex• me permite um aparte? 

O SR. ORESTES QUÉRCIA (PMDB - SP) -Com ,todo o prazer. 

O Sr. Lenoir Vargas (PDS- SC)- Acho que V. Ex• faz muito bem em 
alardear essa alta repercussão que teve o projeto de emenda à Constituição de 
V. Ex' Pode ser que, com isso, consiga V. Ex' que, na hora da votação, haja 
também um comparecimento grande. Porque tenios verificado que as emen
das à Constituição têm sido ap-resentadas em grande quantidade, nesta legi:ii
latura, mas no momento das votações não se encontra nem ... 

O SR. ORESTES-QUÉRCIA (PMDB- SP)- Vivalma! 

O Sr. Lenoir Vargas (PDS- SC)- ... V. Exf disse vivalma. De modo 
que V. Ex• dispondo de um Partido com uma certa substância e densidade no 
Çongresso, por certo irá oonseguir que, nesse ata, pelo menos os correligio-

nãrios de V. Ex• os quais representam um expressivo número de parlamenta
res, dêem amparo a essa proposição. Confio em que o trabalho de V. Ex• farâ 
com que nesse dia tenhamos um grande comparecimento no Congresso, para 
aplaudir essa iniciativa de V. Ex• 

O SR. ORESTES~QUÉRCIA (PMDB- SP)- Agradeço o aparte de 
V. Ex', pelo que rne páreceu é favorável à proposta. 

O Sr. Lenoir Vargás (PDS - SC)--o aparte que dei nãO se referiU ao 
mêrito da proposta de V. Ex', mas apenas para lembrar a V. Ex' que, pelo 
menos, os correligionários Coriipareç-arn fles.Se dia para a votação, porque ó 
que se tem visto é que a Oposição terri apresentado uma sucessão interminá
vel de emendas à Constituição e, no dia de votação, quando muito, 8 ou 10 
parlamentares ~ara votação. 

O SR. ÚRESTES-QUÉRCIA (PMDB- SP) _.:_Agradeço o aparte de 
V. Ex' que o mérito não se defmiu; mas se preocupou com a presença dos par
lamentares da Oposição ilo dia da Vot3.ção". E: evidente que recebo o aparte de 
V. Ex' e endosso a preocupação e o apelo, no sentido de que os parlamentares 
do meu Partido compareçam devidamente ao lado dos parlamentares do Par
tido de v. Exf, -os quais-espero ouçam sua mensagem, a sua palavra de incenti
vo ao comparecimento pelo menos, jã que no mérito V. Ex• não se definiu, 
para lã discutir e aprovar a emenda constitucional que retira a possibilidade 
do Governo cobrar Imposto de Renda sobre salários. 

Quero, Sr. Presidente, num segundo rápido assunto, lembrar, mais uma 
vez, - o que tenho reiterado da tribuna do Senado- o projeto de nossa au
toria que reVoga a Lei Falcão e estabelece normas para o acesso dos candida
tos ou dos Partidos políticos mais precisanlCnte. ao rádio e à televisão, duran
te as campanhas eleitorais. Eu anunciei e recentemente estive em coptato com 
o Sr. Ministro da Justiça. FiZ um apelo a eiC, no sentido de que como porta
voz político do Governo intercedesse na.Câmara dos Deputados, junto ao Sr. 
Deputado Bonifácio de· Andrada, Relator da matéria na· Comissão de Justiça, 
para que ele dê continuidade à tramitação do nosso projeto, parado jâ hã lon
gos meses. 

E mais uma vez venho à tribuna inclusive hoje trazendo um recorte de 
jornal, onde lemr;:>s"urna decla~:ação do Presidente desta Casa, Senador J3.rbas 
Passarinho. Diz o recorte de jornal: _ -

O Presidente do Congresso, senador Jarbas Passarinho, consi
derou imprescindível a reforma da lei Falcão, ainda este ano, sob a 
alegação de que as eleições diretas para governadores ficarão intei
ramente sem sentido, caso os candidatos não venham a se comuni
car com os eleitores através do rádio e da televisão. 

Todo~_ ternos consciência disso, Sr. Presidente de que é absolutamente 
necessário e fundamental a revogação da Lei Falcão e o estabelecimento de 
normas e critérios para o acesso de candidatos e de partidos políticos ao rádio 
e a televisão. Fiz o apelo, pessoalmente, ao Sr. Ministro da Justiça e estamos 
aguardando providências no sentido de que o nosso projeto possa continuar a 
sua tramitação na Câmara dos Deputados inclusive pQrque o Sr. Ministro 
considerou bastante viável que a posição do Governo fosse definida sobre o 
projeto de nossa autoria, e se houvesse alguma intenção de alguma modifi
cação do projeto apresentado, essa modificação seria apresentada na Câmara 
dos Deputados através de emenda. Porque até este Senador na conversa com 
o Sr. Ministro considerou, por exemplo, um aspecto da emenda que precisa
ria ser mudado. 

Quando apresentado o projeto, nós tínhamos dois Partidos polfticos: a 
ARENA e o MDB e nós atribuímos uma hora, por dia, a cada partido na te
levisão e no râdio. Evidente que, hoje, com a quantidade maior de partidos 
políticos, haveria um acúmulo muito grande para as emissoras de televisão. 
Nesse aspecto haverá necessidade de modifiCação do nosso projeto. E outros 
aspectos como os levantados pelo Sr. Ministro de que, muitas pessoas consi
deram sessenta dias um prazo muito longo para uma campanha na televisão e 
no rádio. Eu acho que esse aspecto não pode sofrer modificação, porque acho 
fundamental, numa campanha estadual que tenhamos sessenta dias de acesso 
ao rádio e à televisão. 

Assiro, Sr. Presidente, nós deixamos aqui, mais uma vez, um apelo aos 
membros do Governo, no sentido de que façam com que o projeto- que o 
Sr. Ministro já _considerou pOssível sei- emendado pelo Governo - tenha a 
tramitaçã-o mais rápida possível, para que possamos ter um aspecto cia aber
tu_ra anunciada.sendo colocada em prática. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Quero retomar as palavras do pronunciamento, há pouco ouvido nesta 
Casa, do nosso ilustre colega Senador Mauro Benevides. quando reclamou 
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do apressamento da aprovação do seu pro]etO Que regulamenta a fiscalização 
das entidades de administração pública pelo Congresso Nacional, projeto 
aprovado já pelo Senado Federal e em tramitação na Câmara dos Deputados. 

Lembro, Sr. Presidente, que apresentei um projeto obrigando as di
reções, as. administrflÇÕes das empresas públicas e de economia mista a pres
tarem contas das suas políticas ao Congresso Nacional, e que o projeto do Se
nador Mauro Benevides é, efetivamente, mais amplo do que aquele que ela
borei. 

Mas o fato é que esta prerrogativa_,_ que; é dada ao Congresso pela Consti
tuição, até hoje está sem aplicação, se_~ _c~ncxetiz_ação, na medida em que fa
tos importantes; fatos da maior -rel~vância vão ocorrendo na área das empre
sas estJtais, sem que os representantes do povO tcnhafn o m~_nor conhecimen
to do que se passa e das razões que determinam essas decisões, ficando tud<..' 
na dependência de esclarecimentos, muita::, vezes contraditórios, que vão apa· 
recendo nr;,. imprensa. 

O Sr. A-Tauro Bene<·ides (PM DB -·CE)- V. Ex• me permite, nobre Se
nador Roberto Saturnino? 

O SR. ROBERTO SATURN!NO (PMDB- RJ)- Commllito prazer. 

O Sr. Mauro Berrl!vides (PMDB- CE)- Eu gostaria de fazer urna colo
cação rigorosamente objetiva. para que V. Ex• constate a necessid?de, agor.u 
já rcaiçada nv seu discurso, necessidade imperiosa de o Congresso se dotu de 
instrumenh...,s capazes de permitir o exercício da prerrogativa de fiscalização e 
controle. Veju V. Ex• que, no ano passado, nós nos defrontamos com aquele 
caso rumoroso da Companhia Vale do Rio Doce, a y~nda daqueles lotes 
imensos de ações da Companhia do Vale do Rio Doce. A Comissão de Fi
nan1.;as do SenadO ulnda c.sb0.;ou um Lrcl_balhv dentro dessa linha de fiscali· 
zaçào e chegou a expedir convite ao Presidente do Banco Central, Dr. Carlos 
Langoni. para que, vindo àquele órgão téc.:nico Ua Casa, pudesse prestares· 
ciaredmentos elucidativos em torno da momentosa questão. LamentavcJR 
mente, ror niio dispor de um _roder coercitivo, a Comissão de Finanças se li
mitou a expedir aquele convite que, inexplicaVelmente, deixou de ser aceito 
pelo Presidente do Banco Central. Se nós dispuséssemos aqui de urna Comis
são de Controle e Fiscalizaçlo, como está pievist<J em nossv projeto. não há 
dU.viJu dt: que o Dr. Carlos Langoni teri~ vindo aqui, pr.esta~~u os escl~reci· 
rnentos e, se o não fizeSse; seria pa.<>síye{ das_ penas da lei. 

O SR. ROBERTO SAIURNINO (PMDB - RJ) -~Muito bem 
lembrado o exemplo de V. Ex.•, ao qual acrescentaria o que se passou aind:J 
há poucos dias em relação ao BN DE e ao seu comportamento com o Projeto 
da Usina Indiar.a, da qual é ad.:mista o Senador Teotônio Vitela. É um casn 
típico de convocação desta natureza para prestar os esclarecimentos absolu
tamente imprescindíveis. E, no entanto, sentimos imediatamente, pelas pala· 
vras do Líder da .~faioria, a reação ao convite que certamente será expedido 
pela Comissilo de Finanças do Senado, para o compareciment'? do Presidente 
do BI\:DE, a fím de prestar esses esclarecimenlos. 

Mas o assunto que me traz hoje à tribunu~ Sr. Presidente, e que se liga ao 
pronunciamento do nobre Senador Mauro Benevides, é a noticia estampada 
nos jornais de hvje, da demissão do Diretor d__e Produção da PE_TROBRÁS, 
Dr. José Marques. 

Sr. Presidente, eu não conheço pessoalmente o Dr. José l\-1arques. por
tanlo eu não saberia bem o_ que dizer em sua defesa, e não estou aqui como 
Pro~.:urador de S_. S• para apresentar as suas qualificações e estranhar a sué.l 
demisSão~ Mus. efe"iivamente, trata-se de um ato da maior importância que se 
passa nu admln!STraÇãá-;--d3-ITiaior das nossas empresas estatais e que tem sido 
alvo de tantos ataques. ao meu ver na sua maioria ataques injustos, forjados. 
tentando desmoralizar essa empresa que é um dos sustentáculos àa economia 
nacional. E hr.Jjç abrimos os jornais e' nos dç-paramos com esta notícia absolu
tamente surpre-endente. de vez que, pelo que se sabia até então. De José Mar~ 
ques era uma dus pessoas prestigiadas, ou pelo menos supost<!mente presti
giadas, pois que dirigia o setor de maior irtJpõitância, o de pesquisas de pe· 
tró!eo. e que estava sendo responsável pelos êxitos que a empresa vinha ob
tendo, por exemplo, na Bucia de Campos. 

O Sr. -~!aura Benerides (PMDB- CE)- Permite- V. EX• um ararte'? 

U SR. ROBERTO SAiwR!'liNO (P~lDB- RJ)- Pois não. 

O Sr .. Mauro Bencn'df:•s (PMDB- CE)- Desejo apenas, como cearen
sc, con}(.) ~.:onterrâneo drJ Dr. Jos_é Mtu_qucs, 0ferecer o testemunho a\'. Ex• e 
à Casa de que se trata, realmente, de um homem .da maior qu~alifkaçào, c.:om 
~:urso de aperfeiçoamento no exterior e que desfruü d!lmais aÍ ta re:;peitabili~ 
d:.ldc juntrJ aos dn::ulo:; científico:, do País. Eram-os esclarecimentos que me 
sentid ohrig_ado a pre~tar a V E.!(~ 

O SR. ROBERTO S.-\TwRN!NO (P~·!DB ·-- RJ)- Recolho com mui
lo ir.kre,..; . ..;e e sati3f--<.tçJo ~)·derl)imenw de\'. F>.:a. tjUe conhc~.:e o Dr. José i\.far-

ques e pode, melhor do que eu, fazer uma apreciação, devido a este relaciona
mento e esse conhecimento que tem. 

Mas o que quero dizer, Sr. Presidente, é que o Congresso Nacional e a 
Nação, através dos seus representantes, precisam saber o que se passou, quais 
as razões que determinaram a exoneração do Dr. José Marques. Teria sido 
qualquer divergência em relação aos contratos de risco que o Ministério das 
Minas e Energia anuncia para a área da bacia de Call.tlOS, e como repetidas 
vezeS foi dito aqui, nesta tribuna, que não se trata de contralo de risco mas 
simplesmente de desenvolvimento de um campo já localizado pelas equipes 
da PETROBRÁS, uma região produtora, detectata pela PETROBRÁS e que 
simplesmente deveria ser desenvolvida, na sua itegrcilidade, na sua totalidade, 
pela empresa estatal? Teria sidO- esta a-úiZãõ ou teria sido outra? Os jOrnais 
dão notícias de sérias_divergências I!:Otre o diretor e o presidente a respeito do 
sistema de exploração provisória que resultou em acidentes graves na Bacia 
de Campos. Ou, quem sabe, outras divergênciaf) também sérias, a respeito do 
encaminhame-nto da política de investimento da PETROBRÁS no setor de 
pesquisa e lavra? , 

Creio, Sr. Presidente, que o assunto é de tão grande importância e essa 
empresa tem sido alvo de campanhas de desmoraJizaçào tão grandes, que é 
do interesse da empresa, é do interesse da Nação que conheçamos as razões 
prectsas que determinaram essa decisão. Tudo indica, segundo notícia veicu
lada na imprensa àe hoje, renha sido uma decisão difícil, que tomou alguns 
dias de discussão entre o Ministro e o Presidente da PETROBRÁS, quem 
sahe objeto de discussã0 na .. Reunião das 9'' no Palácio do Planalto. O fato é 
que tudo pem1aneceu cm segredo, e sai o Sr. José Marques, sem que ninguêm 
tenha a menor notkia, o menor esclarecimento a respeito das razões que de· 
terminaram essa importantf:<..siffia decisão. t predso que o Congresso Nacio
nal cobre essas informações; é preciso que a empresa preste aos senadores, 
aos Deputados e os representantes àu povo infurm.oções a respeito de casos 
como esse que, por afetarem a vida de uma empresa tão importante, afetam a 
vida de toda a Nação. 

As'iim, tamhém Sr. Presidente, desfilaria, aqui, outros casos semelhantes 
e sobre os quais raira o mais completo silêncio, a mais comp!eta obscuridade. 
Quero me referir, por exemplo, à ~it'Jação da empresa COBRA, fabricadora 
de computadores. que mereceu de nossa parte um apoio muico grande, que 
mereceu, até pOuco tempo~ um apoio do próprio Go'i:erno. para desenvolver 
o <;eu projeto de minicomputadores e que, efetivamente, produziu frutos im
portantes na área da indústria de informãtica no País. Foram os primeiros 
passos dados no sentido de se ent:ontrar as soluções nacionais, para -esse im
portanrfssimo estratégico setor. De rC:pente, também abrem-se os jornais e 
começam-se a ler notícia~ a respeito das enormes dificuldades pelas quais a 
empresa vem passand0, da imençào de privatizá-Ia, para que os sócios priva
dos do empreendimento assumam o contrule e ingetcm capital não exiglvel, 
para reforçar a situação fin:mceira da empresa. que seria, segundo notícias, 

- de uma enfermldc:!.de grave, quando, até pouco tempo, era um empresa finan
ceiramente sadia. O que houve na COBRA 7 O que se pas~ou com esta empre
sa tão exitosa, que de repente, aparece corno uma empresa qu<1se que em esta
do pré-falimentar, <i exigir um aparte de capital maciço, sob pena de ver as 
suas atividades praticamente paralisadas ou passadas para a área privada, as
sumindo grupos que não t'êm o necessário nível de capitalização para manter 
os investimentos de tecnologias, que são pesados. e que, a meu ver, só uma 
empresa estatal pode sustentar pela escassez de capital que _os grupos priva. 
dos que compõem a sua lista acionâria apresentam. E de repente nos sur
preendemos com a notída de que a COBRA precisa de alguns bilhões de cru
zeiros, de a porte imediato, porque, senão, vai ter que paralisar as suas ativi
dades. 

Esses_ casos sào cxtremam_ente graves. 
Recebo n-Õticia também de Volta Redonda a respeito da paralisação da 

expansão da Companhi;1 Siderúrgica Nacional, rroduzindo desemprego ma
ciço de técnicos. de engenheiros e de operãrios ligados a esse projeto de ex· 
pansão. E também na sua subsidiâria, a COBRAPE. que é a empresa que de· 
senvolve os projetas de expansão da C 0mpanhiJ: Siderúrgica. 

E nad;1 fi~amos sabendo a respeito do que efetiv_amente se passa no âm~ 
bit o, da vidi.i de.'lsas empresas de tão g;ande importJncia para a economia na
ciorial. 

Quais os motivos. ali na!, que determinaram a demissão do Sr.Josê Mar
ques'? O que e~tC! havendo com a empresa COBRA'? P0r que se parali.r.,a o pr!)
jcto de expansão ·d<:: Siderú_rgica Nacional'? 

Nó:.; todos .:.<.:omp;tnhamos, com muita à preensão, enorme colossal cam· 
panh<:l contra a e:<>t..ttiz<:lçào 4ue se desenvolveu n.i nossa imprensa eco~ a 
-.'OncordLwcia c até submissão do Governo. 

ficamos preocupadvs, alertandv, Jdvertind~ ... ~ de que, na m~dida tm que 
~essa campanha tivesse ê.x_ito e fosse p:irJ.Jisad~ uma série de iTl'<'t!.&t!men~os. Ms-
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ses empreendimentos, a economia nacion.al iria sofrer fatalmente, como está 
sofrendo. 

A meu jufzo, em grande parte, a conjuntura de recess&o que estamos en
frentando é fruto da paraJisação de invesJimentos de uma série de empresas 
estatais da maior iinportãncia, como essas a que me referi. Não ciuero, tam
bém, Sr. Presidente, fazer mais carga' sobre a PE'TROBRÁS. A PE
TROBRÃS tem sido alvo de ataques muito maldosos, muito injustos. dístor~ 
cendo verdades, d!storcendo fatos que estão ocorrendo dentro da Empre!!a, 
com o propósito de desmoralizar ou. dC diminuir o seu conceito, a sua ima
gem, perante à opinião pública, para propiciar a invasão dos investimentos 
estrangeiros, a proliferação dos contratos de risco, até chegar a essa nova 
;,~.meaça, agora, que é a concessão da bacia de Campos. Mas, é necessário, 
para fortalecer essas empresas, que a Nação tenha a informação precisa do 
que se passa 01) interior das mesmas, das suas políticas na condução dos ne
gócios dessas empresas, na produção dessas decisões que nos supreendem e 
causam um impacto muito grande, porque. são decisões importantes e inusita
das e que devem ter causas muito profundas e muito importantes que, a nós, 
são inteiramente desconhecidas. 

Assim, Sr. Presidente aqui 1ica o nosso protesto por esse silêndo, o nosso 
protesto pela forma através da qual decisões são tomadas, sem que nenhum 
esclarecimento seja dado _à_ opíniào pública e, e-m pa-rt-icular, ao Congr~sso 
Nacional. Ficamos c0m as palavras do nobre Senador Mauro Benevides e, 
mais do que nunca, é urgente a impl_antaçào do dispositivo que permita ao 
Congresso ter acesso efetivo à fhcalização, não .à fiscalização contábil do Tri
bunal de Contas. mHs à fiscalizaçãO polítk<:i para que essas empresas sejam 
fort<:t!ccidas, essas empresas tenham os :;:cus projetos devidamente desenvolvi
dos. mas desenvolvidos dentro de políticas que atendam ao interesse nacional 
e não se deixem distorcer por outros tipos de interesses, que favorecem grU
p()S, sejam eles.de que origem forem. 

Eram est<ts as observações que eu queria fazer, Sr. Presidente, estranhan~ 
d0 a demissão do Diretor de ProduÇ3o da PETROBRÁS o Dr. Jos.é Mar~ 
ques. (_Muito h'•m.l! 

O SR. PRESIDENTE {Passos Pórto)- Concedo a palavra ao nobre Se-
nador José Lios. (Pausa.) 

S.Ex• não está prCSente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Eu gostaria nesta tarde, de trazer ao conhecimento da Casa algo de que 
já em outra oportunidade dei co_nhedmento, a respeito de combustível alter
nativo. 

Mas, antes de fazê-lo, Sr. Presidente, quero fazer aqui um reparo a. res
peito desse caso em que estou envolvido, e toda Nação sabe da denúncia que 
tiz a respeito de u:iia tentativa de amedrontamento a minha pessoa e que não 
venho aqui agora tratar do assunto, mas, sim, do que ocorreu depois disSo. 
Lembram-se todos. Sr. Presidente e Sis. Senadores, de que eu levei ao conhe
cimento do nobre Senador Jarbas Passarinho do ocorrido e S. Ex• tomou 
imediatas providências, levandO o assunto à superior consideração do Sr. Mi
nistro da Justiça e do Sr. Cel. Moacyr Coelho, da Polícia Federal, queime
diatamente tomou as providências necessárias à perfeita segurança de um 
membro desta Casa, e vai aqui o meu mais Completo e reconhecido agradeci
mento, não só ao Sr. Ministro Abi-Ackel, fn.as ao Cel. Moacyr Coelho, por 
tudo o que ele tem feito, no sentido de p~esefvar e permitir a minha liber~ade 
a-os-õ1UfiÇCOfifSegui-iül.Çã ófer"e-ddã' pela Polícia Federal. Neste instante, deixo 
aqui patente o meu reconhecimento e os meus mais altos elogios pela eficiên
cia, pela seguran-ça e p-ela-tse-nçào com que ele trata o assunto a um membro 
do Congresso Nacional, não importa se é da OPosiçãO ou do GovernO. 

Hoje.- no meu Estado, aconteceu algo que cu quero deíxar aqui o meu 
protesto e o meu reparo. t:: que um membro do Governo do Estado, um 
porta-voz do Governo do Estado, um suplente de Deputado, falando numa 
emissora, por conseguinte fabndo como se Governo fosse, fez uma severa 
critica ao fato de que, tendo eu desembarcado no meu Estado e dentro does
quemJ. de segurança montado pela Policia Feàeral, de que eu possa me deslo
car, cm qualquer sentido, no território Nacional, coberto e garantido pela!:. 
leis do País e pela própria P0licia Federal, os agentes, discretamente, !,;'UID· 

prindu com a sua obrigação de investigação e de-segurança que me foi assegu
rad~. esses âgentcs fNam dassifkadO$, pelo porta-voz do Governo, com v ca
pangas e pistvleiros. A deiegl{çào da Polícia Federal do Estado do Piauí pro
te.s!Ll~ imediatamente. t:om relação ao fato~ e eu quero deixar aqui, não só as 
referencias elogiosas que fil ao Sr. Ministro da Justiça e ao Sr. Cel. Moacyr 
Coclh1.'. mas o rntu protest0 e o meu reparo svbre tão descabida t:: inoportuna 
deci.:lr<!çàn dt am merubr0 dv Governo do meu Estudo. 

Mas, o assunto que queria tratar hoje, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é 
a respeito de uma descoberta que eu trouxe ao conhecimento da Casa, feita 
por técnicos da Universidade do Ceará que demonstraram ser possível 
tranformar-se qualquer óleo vegetal em, óleo diesel, mais glicerina, tornando 
possível e viável a utilização de um combustível alternativo-renovável, como 
seja, o óleo de soja, de amendoim, de babaçu, de dendê e de quantas outras 
oleaginosas possam ser produzidas no País. 

A descoberta é tão rilaior e ímportante, que firmas de capital nacional se 
interessaram e montaram uma empresa, que agora já estâ desenvolvendo uma· 
primeira unidade de transformação, e que está sendo inaugurada no Estado 
do Ceará. 

Mas, o que é importante, e que queria trazer ao conhecimento da Casa, é 
que esta empresa já fabricou 20 mil litros desse óleo e mandou para todos os 
fabricantes de motores Diesel do País, para que, além de testarem, exaustiva
mente, nos seus motores de transportes, terrestres ou n).arítimos, comprovem 
o-que o CTA já estabeleceu num relatório substancioso. O CTA, Centro Téc
nico Aeroespacial, de São José dos Campos, que é o maior cenfro de pesquisu 
de noss_o Pai~. con~iderou Q_ óleo, decorrente dessa descoberta brasileira, 
corno absolut3.illente semelhante ao óleo Diesel e, com ele, miscível em qual
quer quantidade. 

Assim, Sr. Presídeflte, estamos realmente entrando numa nova era. Não 
é só da utilização- como é do conhecimento de toda a Nação- que preci
s@.mos urgentemente, cada vez mais, de óleo diesel, mas temos possib!idades 
de utilizar o óleo yegetal não misturando o óleo bru.to com o óleo diesel, 
cômo jã se determinou aí na proporção de 6%, p0r exemplo, mas sim fazendo 
a transformaç.J.o prévia do óleo vegetal em óleo diesel, ganhando um produto 
nobre de exporti.lçào garantida. que é a glicerina, por um processo altamente 
económico, simples e viável. 

Mais importante ainda: a empresa que é detentora dessa patente acaba 
de preparar um plano que vai enviar para o eminente Presidente da Repúbli
~. É a proposição de que, na Amazônia Ocidental, incluindo os territórios da 
região mais distantes dos centros produtres de combustível, se produza esse 
tipo de óleo, lá na área. 

Porque, Sr. Presidente -e Srs. Senadores, vou fazer uma revelação que. 
creio, v@mos Jicar todos estarrecidos. Para levarmos um litro de óleo diesel, 
combustível, vamos dizer, para algumas cidades da Amazônia Oddental que 
não dispõem ainda de eletricidade. gasta-se quatro litros. Por exemplo, esta 
região consome, arlualmente~ 200 inilhôes de litros de <?leo diesel que, para se
rem transpoortados para aquela área, tem que se gastar 800 milhões de litros. 
Então, a empresa PROERG Capitais Nacionais, hoje detentora da patente de 
transformação do óleo vegetal em óleo diesel, propõe c envia ao Senhor Pre:;i
.dente da República um projeto detalhado, para que, naquela região, se utili
zem as várzeas amazónica~. ~a_ntas vezes aqui decantadas pelo eminente Sena
dor Evarldro Carreira, para produzir o óleo de soja em voiume compatível 
com a necessid-ade de utilização de_óleo combustível. Isto significaria. vejam 
os Srs. Senadores, levando-se em consideração que hoje o Brasil consome cer
ca de 17 bilhões de litros de óleo diesel, por ano, o consumo da Região da 
Amazônia Ocidental é quase um bilhão só para transportar e consumir nos 
diferentes equipamentos que usam o óleo combustível. 

Quero congratular-me coma empresa PROERG. atua!mente sediada no 
Ceará, e fazer, aqui, um apelo a Sua Excelência o Senhor Presidente da Re
pública. no sentido de que, recebida essa proposição, seja ela estudada com a 
maior urgência possível, porqu.e, realmente, se hã um projeto patriótico, aqui 
estáum: _pri_[11~i~o,_d_a_n~~_oportunidade a lavradores da r:~Riào. até do Nor
dCsfe-se lassem Para-lá,-de [Íro(fUz-if óleos na§ imensas várze;s a~azônicas, de 
excelente-oportuníàade para produiif esses óleos cOmo o amendoim, a soja e 
outros; e também a exploração do dendê daquela área, transformando toda 
essa riqueza ptlo novo processo brasileiro, patente hoje internacional, da 
transformaç~o do óleo vegetal em óleo diesel e em glicerina, além de possibili
tar uma economia de um bilhão de litros de óleo ao País, dando emprego a 
milhares de pessoas. como também a oportunidade de economizar dólares, 
que é do que e:;tamos necessitando. 

Eram as comunicações que desejava fazer, nesta tar.de, lembrando que o 
Nordeste também, que tem vocação para pr0duzir oleaginosas, poderia 
beneficiar-se desse tipo de projeto, também ganhar planos semelhantes para a~ 
transformação de óleo vegetal, ali produzido, em óleo combus'f.ível. 

Eo gostaria, aproveitando a presença do eminente Senador Evi:H'l<J!· 

Carreira agora, quase no final do meu discurso, dizer a S. Ex• que tratava. 
neste instante, de um plano que estâ sendo elaborado pela irnprcsa 
PRO ERG, uma emprcsr. de capitais nacionais que detém a patente de trans
formar óleo vegeta.! em óleo diesel. E esta Empresa está apresentando à Presi
dência da Repúblh:a um piano pua levar e:;te projeto p:1ra a Ami.L'Ônia.. b:.1 
seado no fato de que rara se levar um litro de óleo com!:- ·-tive! pan a Ama· 
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zônia Ocidental gastam-s~·quatro, no tran_sporte de um litrg. Como ali se 
consome 200 milhões de litros de óleo, gastam-se 800 milhões para levar os 
200 milhões, ou seja, um bilhão de litros, num país que gasta 17 bilhões em 
toda a Nação. É realmente uma sangria muito grande. E eu lembiava aqui 
que V. Ex• tem defendido, nesta Casa, a utilização das vârzeas amazónicas. A 
proposição é que se utilizem, em vârios pontos onde o consumo de óleo é ne
cessãrio, se aprOveitem as regiões propícias da Amazônia-para lá se produzir 
a soja, ou o amendoim, ou mesmo o dendê, e tr·ansformar esse óleo em _óleo 
combustível, pelo processo brasileiro, o mais eficiente~ o mais· eéo'nômico e 
viável, enriquecendo a região, dando emprego a milhares de pessoas e econo
mizando dólares para o Pafs. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Nobre Senador Alberto Sil
va, permita-me, jã no fim do seu discurso, e depois de ouvir esta proposta ver
dadeiramente oportuna para a solução do consumo de óleo combustível e de 
lubrificantes· em toda a Amazônia. Temos· uma outra opç_ão que ê a ~amona. 
que reverdesse na Amazônia cOmo prag3., l: verdadeira Praga. Temos·então 
uma seara imensa, imensurável, para plantar vegetais capazes de serem trans
formados em óleo combustível e óleo lubrificantes: Elttão, não se entende por 
que ficamo~ teiniando num Acordo Nuclear totalmente superado, e ainda 
vem o Sr. Ministro César Cais querendo consertar, rCmendar, a proposta do 
ilustre Secretário Executivo do Conselho Nacional de Energia, presidido pelo 
ilustre Vice-Presidente da República. O ilustre Secretário, Eduardo Celestino 
Rodrigues, propôs a desativação imediata do Acordo Nuclear, chegando no 
máximo -isso opinião particular dele- a Angra III, Angra I está certo por
que está quase concluída, e obteve o apoio quase que unânime; apenas 3 vo
tos divergiram- dos 150 integrantes do simpósio, do debate. Então, são coisas 
assim qUe têm uma reSsonância tão grande que nos deixam perplexos diante 
do Governo: por que esse desacerto, por que esse desencontro, e me leva a 
afirmar aquele estado .. hospicial", quer d-izer, o estado encontradiço nos 
hospícios, onde ninguém se entende, ninguém se encontra, está todo mundo 
num múndo de loucura, num mundo kafkiano, que não se pode entender. 
Nós temos a mamona, nós temos a nossa copaíba que é outro vegetal de terra 
firme. Esse nós poderemos plantar em abundância, heterogeneamente na 
Amazônia, e obter óleo. O caboclo da minha terra está tirando copaíba e 
usando direto no motor diesel- mas direto, ele nem sequer passa por qual
quer processo de destilação. Ele apenas coa:, em virtude de reSíduos vegetais, 
lascas de madeira que possa haver, A copaíba estã sendo usada diretamente 
no motor. Muito obrigado pelo aparte. 

O Sr. Mendes Çana/e (PP- MS)- V. Ex• me permite, nobre Senador? 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI) -Com todo o prazer, nobre Sena
dor Mendes Canale. 

O Sr. Mendes Cana/e (PP- MS)- Nobre Senador Alberto Silva, quero 
mais uma vez parabenizá-lo pelo interesse que V. EX• tem demonstrado espe
cialmente nesse setor. V. Ex• é um apaixonado por esse assunto. ~ecordo-rlle 
bem que ainda na recente viagem- podemos dizer recente, porque se encon
tra bem viva no nosso espírito-, que fiZemoS ao Nordeste, quando V .. Ex•, 
com o seu entusiasmo, mostrava a toda hora a nós, Seriadores que participã
mos daquela visita àquela área, verifica.ndo o problema das secas, o marme
leiro. E, naquele almoço -que tivemos à beira de um açude, V, Ex• fez questão 
de ir buscar um pedaço de marmeleiro e vir nos mostrar o que era o marme
leiro. Então, esse entusiasmo todo de V. Ex•, nos anima ta!'l~O, _e princij)ál
mente a nós, que de fato foi mesmo essa Çç)missão de Assuntos Regionais 
que, sentindo o espírito e o entusíasmo -de V. EXf-p0i3Tternativas do proble-
ma energético, que -rnli::loi.i Uin estudo a respeitO do aproveitamento de~sa 
grande biomassa que temos, prinCipalmente no meu Estado. Mostramos ao 
Goverrio que, ossl.i.indo MaÜ> GrásSO pCTto Cle 500~ mil hectares .. de pinho e de 
eucalipto plantadO; ein c6ilâições portanto de serem Cxplorados cOm o -senti
do de ali podermos instalar uma usina de metan.ol, so~e.nte agora, mas para 
satisfação nossa, esta-mos tendo notícia dC qUe de fato iSSo vai se ·concretizar: 
a primeira usina de etanol foi levada para o Estado de Minas Gerais, jã sabe
mos da compra de uma outra que serâ instalada no nosso Estado de Mato 
Grosso do Sul, eXatamente nesta ârea em que nós dispomos de grande quanti
dade de madeira em condições de corte. E assim, ao tratar do assuntO que é 
correlato, quero aproveitar não só para enfocar eStC caso nosso relacionado 
com o nosso Mato Grosso do Sul, mas para mais uma Vez parabenizar V. Ex• 
pelo alto espírito público, pelo alto espírito patrí0tic6, pelo intereSSe qúe V, 
Ex• demonstra em dar solução a um problema que aflinge a todos nós brasi
leiros. Oxalá encontre a receptividade no Governo Federal. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Quero agradecer a V. Ex•, nobre 
Senador, pelas explicações e o aparte que·com muita honra me concede, e di
zer que justamente sob a presidência daquela Comissão, por parte de V. Ex•, 
ê que esses eventos ocorreram. Ao trazer à Cã-sa estas informações, quero 

agradecer aos nobres colegas, os apartes que me conferem aqui, certo de que 
estamos todos n6s -imbuídos daquele desejo de ajudar, de trazer as soluções, 
como toda hora V. Ex•, no' seu Estado, e o meu nobre colega de Bancada, no 
seu Estado de Mato GrõsS:o, trazendo ao conhecimento da Casa e da Nação 
aquilo que realmente este Brasil possui de potencial, quer na Amazônia, quer 
no Mato Grosso, ·quer no Nordeste, com o marmeleiro. 

Creio que Uma nação tão rica como esta não pode se debater diante das 
dificuldades de sair deste círculo vicioso de inflação que tolhe o desenvolvi
inerito C -do desenvolvimento que não pode ser alimentado, porque diz-se, isso 
causa inflação, e, aí, o País vai empobrecendo, vai havendo desempregos e de· 
Sestímulos. 

Daí minha satisfação pelo estímúlo com que os nobres colegas nesta tar
de me presenteiam com esses apartes, e que nos levam a continuarmos juntos, 
todos nós aqui e trazer à Nação e ao Governo os conhecimentos que nos che
gam às mãos ou as investigações que nós fazemos, certos de que estamos tra
balhando para o bem comum da Nação brasileira. Muito obrigado. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a palavra, para uma 
breve comunicação, ao nobre Senador Mendes Canale. 

O SR. MENDES CANALE (PP- MS. Para uma breve comunicação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nós tomamos conhecimento de que o Conselho Monetário Nacional, 
houve por bem conceder à SUDAM, à SUDENE, ao Espírito Santo e ao 
Vale do Jequitinhonha, uma baixa dos juros para investimentos no setor agrí
cola, de 73,8% para 00%. 

Ontem, Sr. Presidente, tivemos a oportunidade de, em aparte endereçado 
ao Senador Gastão Mí11ler, que enfocava o pro-blema do excesso de arroz ar
mazenado no Estado de Mato Grosso e solicitava providências do Governo 
Federal, nós falávamos ciue nós do- Mato Grosso, quer do velho Mato Gros
so, como do nosso _Mato Grosso do Sul, tínhamos que reclamar um trata
mento especial, se assim nos permite Os nobres colegas, porquanto a divisão 
do Estado de Mato Grosso objetivou, sem dúvida, o incremento, o desenvol~ 
vimento mais rápido da economia básica daquela região, que se assenta, 
como todos nós sabemos. na agropecuâria. 

Quando o Governo a dota medidas desta natureza, atingindo a SUDAM, 
e que atinge, sem dúvida nenhuma, o Mato Grosso, o Estado do Mato Gros
so, hoje do Norte, nós, que até ontem pertencíamos a todo esse Estado, fica
mos desabrigados das providências-adotadas pelo Governo Federal.~ exata
mente o que ocorreu em relação a esta parte de investimento agrícola. 

Ora, todos nós conhecemos o grande potencial do nosso Mato Grosso 
do Sul, especialmente da Região do Grande Dourado, São Gabriel do Oeste, 
Cídrolândia, ê MaraCaju, -onde Se desenvolve-a agricultura e, exatamente ho
je, de Uma forma totalmente diferente d-o que nós, matogrossenses, assistimos 
até então, pdo grande fluxo migratório, principalmente de homens que vie
ram do Sul e que estão desenvolvendo uma agricultura levando para o nosso 
Estã.do um Know haw já adiantado em relação à parte agrícola mas que, infe
lizmente, carente ainda de maior atenção por parte do Governo Federal. 

Assim que,- na hora em- que o Cánselho Monetário Nacional toma provi
dências em relação à parte de investimento agrícola, baixando os juros para 
as áreas citadas, nós queremos aqui endereçar ao Sr. Minfstro Delfim Netto e 
ao Sr. Ministro da Agricultura, para que estudem também e verifiquem da 
possibilidade de poder fazer com que~ no~so Mato Grosso do Sul tenha tam
bém um tratamento igual ao que está Sendo agora levado a efeito para aten
der a essas outras Regiões do- nosso País. 

O Sr: Aiberto Silva (PP - PI) - Permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. MENDEs CANALE (PP - MS) -Com muita satisfação. 

-o Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Nobre Senador Mendes Canale, estou 
ouvindo com o maior interesse a exposição de V. Ex• e gostaria de colocar 
aqui uma pergunta, V. Ex• acaba de informar que Mato Grosso do Sul não 
foi contemplado com as medidas adotadas pelo Conselho Monetário N acio
nal com relação ao tratamento, vamos dizer, de amparo em relação aos juros 
agrícolas. É isso? 

O SR. MENDEirCANAlÍ((PP- MS)- Exatamente. Para melhor in· 
formar ao ilustre Senador, o ConselhO M~netário Nacional baixou os jufos 
que-ei'am de investimento agrícola de 73,8% para 60% na área da SUDAM, 
SU DEN E, Espírito Santo e Vale do Jequitinhonha. Mas o nosso Estado de 
Mato Grosso do Sul ficou fora desse atendimento. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- A outra pergunta seria: não foi justa
mente na região que V. Ex•_ acaba de mencionar que a televisão mostrou um 
excesso de arroz sendo distribuído pelos produtores à população, porque não 
tinham condições de comercializã-lo, dado o enorme volume disponível e os 
preços não -compensadores? 
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O SR. MENDES CANALE (PP - MS) - Essa ê a região do nosso 
Mato Grosso-, do velho Mato Grosso, na sua região norte, ... 

o Sr. Alberto Silvo (PP - 1'1) - Onde ontem ... 

O SR. MENDES CANALE (I'P- MS)- Sem dúvida alguma, e, on· 
tem, o nosso ilustre colega, Senador Gastão MUller, pedia providências neste 
sentido e o Governador do Estado dC Mato Grosso, Frederico Campos, se 
encontra aqui em Brasilia para ra.lamar providências- do Governo Federal 
nesse sentido, porque, como V. Ex• sabe. enquanto há arroz armazenado no 
nosso Mato Grosso, esperando por compradores, o. País importava arroz da 
Birmânia. 

O Sr. Alherto Sib'a (PP- PI)- Eram as informações que eu queria, 
considerando que V. Ex', cómo sempre, traz a esta Ca">a as comunicações que 
gostamos de ouvir por serem elas todas destinadas ao sofrido povo da terra 
de V, Ex• 

O SR. MENDES CANALE (PP- MS):.:. .Agradço muito a V. Ex• 
Mais uma vez, encareço à Presidéncia desta Casa, como apelo que faço direto 
da tribuna aos Ministros responsâveis por essa área, mas que a Presidência da 
Casa faça chegai ao setor resPonSável por esSaS medidas que aqUi estão sendo 
por nós reclamadas, a fim de que o nosso Estado também sejã. aquinhoado 
com a providência que reconheçO acertada. em rClaÇão à sua área, ao seu 
Nordeste, mas que -os benefícios também possam atingir o Estado de Mato 
Grosso do Sul, onde os homens vivem efn.p-ellhados exatamente no amanho 
da terra, na luta para fazer com que, produzindo mais, não apenas com aque
le objetívo- sonhado pelo Governo Federal, mas ~·Je falta providências nesse 
sentido, para que possamos, através da maior produção agrícola, não só 
abastecermos o mercado interno, mas fazermos com que o excedente venha 
melhorar aS condições da nossa balança de pagamento. 

Agradeço Sr. Presidente, a oportunidade que nos deu de fazer esta comu
nicação e o apelo, que esperamos possa chegar às âreas governamentais. 
(Muito hem/) 

O SR, PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - As providências solicitadas 
por V. Ext serão devidamente examinadas. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR: SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIIlfNTE (Lenoir Vargas)- Concedo a palavra ao nobre 
Senndor Franco M ontoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs~ Senadores: · · - · 

Os dirigentes-da ConfederaçãO Nacional dos Trabalhadores na Agricul
tura e das Federações Estaduais, reunidos em Brasí!ia para a Assembléia Ge
ral Ordinária do Conselho de Representantes da CONTAG, manifestaram a 
preocupação dessa classe trabalhadora c_om as con.dições CJ!l que vivem 14 
milhões de famílias de trab3!hadores rurais brasileiro~. 

Em documento dado a público hâ poucos dias, esses dirigentes apontam 
a estrutura agrária, que concentra a terra nas mãos de uns poucos privilegia
dos, como a grande responsável pelo estado de pobreza em que vlvem os tra
balhadores do campo, além de denunciarem a atuação do Governo Federal 
como um fator de agravamento da situaçãO. - · 

A~ propriedades rurais cOm menos <:fe -lO hectares, por exemplo, quere
presentavam 36% dos imóveis em 1967 e o-cupãVam quase 2% da ârea -cadas
trada, foram reduzidas para 28% do total de imóveis e passarâm a ocupar 
apenas 1% da área. Enquanto isso. as propriedades de lO mil hectares e mais, 
que representavam 0,!% do total de imóveis, com 16% da área cadastrada, 
passaram a abranger em 1978, 25% das terras Cadastradas, representando so~ 
mente 0,1% dos imóveis. · 

A politica agrícola governamental estimula, através de programas mega~ 
lomaníaco!', a expansão da grande propriedade, ao mesmo tempo que, negan
do o apoio necessário à pequena propriedade, em termos de crédito, preços 
mínimos e comercializ:ação, inviabiliza a atividade dos pequenos produtores. 

Essa politica de favorecimento à grande propriedade, que vai desde Os 
incentivo.!> tiscais atê o financiamento de projetas agro-pecuários, é a grande 
responsável pela marginalização dos trabalhadores rurais e pelos conflitos em 
torn() da terra. · 

A expulsão desses trabalhadores para a periferia das cidades, onde se 
transformam em '"bóias-frias", sem qualquer garantia, aumenta a oferta de 
mão-de-obra e contribui para baixar ainda mais o salário dos que vivem do 
seu trabalho nas grandes fazendas. E, um levantamento feito pela CONTAG 
constata que, somente nos anos de 1977 a 1979. mais de 75 mil pessoas estive-

ram envolvidas em conflitos de terra, em apenas quatro Estados da Fede
ração: Mato Grosso, Maranhão, Bahia e Rio de Janeiro. 

E. diante de uma situação de tamanha gravidade, o que se: verifica é uma 
tendência dos órgãos governamentais da área de segurança, de considerar os 
atas praticados no exercício da atívidade sindical como crimes previstos na 
Lei de Segurança Nacional. Neste momento, por exemplo, o Presidente da 
CONTAG e o Delegado da Entidade na Região Acre/Rondônia estão sendo 
processados pela justiça Militar. em Ma naus, acusados de incitamento uà de
sobediência Coletivã às leis" e '"à luta pela violência entre as classes sociais''". 

~contra esse estado de coisas que se dirige a luta do Movimento Sindical 
dos Trabalhadores RUrais, à qual, nesta oportunidade, oferecemos nosso ir
restrito apoio e solidariedade. 

E. considerando a gravidade dos fatos nele denunciados. anexo a este 
pronunciamento o manifesto assinado pelos dirigentes das entidades sindicais 
representativas dos trabalhadores rurais brasileiros, para que dele passe a fa
zer parte integrante. ( Mutio bem} 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR FRANCO 
MONTORO EM SEU DISCURSO: 

CONTAG 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

_Os l)iretores da CONTAG e as Federações Estaduais de Trabalhadores 
na Agricultura, por seus dirigentes nO final assinados, presentes em Brasília 
para a Assembléia Gerã.l Ordiriária- áo Conselho de Representantes da Confe
deração Nacional dos Trabalhadores na Agricultura- CONTAG, sentem-se 
no dever de manifestar à opinião pública nacional a preocupação da classe 
trabalhadora rural brasileira, face à tendência verificada na atuação dos ór
gãos governamentais da área de segurança, de considerar atos praticados no 
exercício da atividade sindical como crimes previstos na Lei de Segurança 
Nacional. 

Neste momento~ o companheiro Presidente da CONTAG e o Delegado 
da Entidade na Região AcrejRondônía estão sendo processados na 12• Cir
cusncrição Judiciária Militar, em Manaus, acusados de incitamento .. à deso
bediência coletiva às leis" e .. à luta pela violência entre as classes sociais·., 
com resultado que agrava a pena cominada para o máximo de 30 (trinta) anos 
de reclusão. 

Todo o País conhc!ce as condições em que vivem e trabalham as 14 mi~ 
lhões de famílias de trabalhadores rurais brasileiros. Seus baixos rendimen
tos, sua falta de saúde, suas condiÇões precárias de habitação são o resultado 
de uma estrutura agrãria que concentra a terra na mão de uns poucos privile
giados em detrimento da grande maioria. 

~Essa situação tem piorado nos últimos anos, com a expulsão dos traba
lhadores para a periferfa das cidades, transformados em .. bóias-frais", sem 
quaisquer garantias, aumentando a oferta de mão-de-obra e contribuindo 
para baixar ainda mais os salâríos dos que vivem do seu trabalho nas grandes 
fazendas. 

A atuaç~o do Go_verno tem contribuído decisivamente para o agrava
mento da situação. A falta de decisão de rCaHzar a reforma agrária tem pro
vOcado um aumento da concentração da propriedade rural, como mostram 
os recentes dados preliminares do recadastramento do INCRA, de 1978. 

As propriedades com menos de 10 hectares que representavam 36% dos 
imóveis em --1967_ e ocupavam quase 2% da área cadastrada, foram reduzidas 
para 28% do total de imóveis e passaram a ocupar apenas l% da área. En
quanto isso, as propriedades de IO mil hectares e mais, que represen'tavam 
0.1% do total de imóveis com 16% da ârea cadastrada, passaram a abranger, 
em 1978, 25% das terras cadastradas, representando somente O, I% dos imó
veis. No tocante às novas áreas cadastradas, que são as localizadas na região 
Norte do Pais, de 1967 a 1978 as grandes propriedades apropriaram-se de 
95% dessas terras, o que significa,_em números redondos, cerca de 102 mi
lhões de hectares. 

A política Agrícola governamental tem estimulado, através de progra~ 
mas como o PROÃLCOOL, a expansão da grande propriedade, ao mesmo 
tempo que, negando o apoio necessário em termos de crédito, preços míni
mos e comercialização, à pequena propriedade, inviabiliza a atividade dos pe
quenos produtores, responsáveis pela maior parte da produção de alimentos 
consumidos em nosso País. 

Se a política agrária e política agrícola contribuem para aumentar a con
centração crescente da renda, a política salarial não contribui para corrigires
sas disparidades, limitando, através de artifícios, como o .. índice de produti
vidade", a ação reivindicatória dos trabalhadores-e impedindo sua maior par
ticipação na riqueza gerada. 

A estrutura agfâfí:i, reforçada' pela polítiCa governamental de favoreci
mento 'à grande propriedade, que vai desde os incentivos fiscais atê o finan-
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ciamento de projetas agropcctiáriós, é a 8r3.nde responsável pela marginali
zação dos trabalhadores rurais e pelos conflitos em torno da terra, que aluai
mente se generalizam pelo País. Um levantamento parcial, feito nos arquivos 
da nossa Confederação, mostra que, somente nos anos de 1977 a 1979, mais 
de 75 mil pessoas estiveram envolvidas em conflitos de terra cm apenas qua
tro Estados da Federação: Mato Grosso, Maranhão, Bahia e Rio de Janeiro. 

A título de amostragem, vale registra~ os s~guintes co!lflitos, por Estado: 
Amazonas - Em Boca do Acre, posseiros foram vítimas de despe

jos, vlolênicas-e ameaças por parte de jagunçOS a soldo de "grandes proprie
tários, com prisõeS de trabalhadores e dirigentes sindicais rurais; 

Pará - O município de Conceição do Araguaia é palco de mais de 60 
conflitos pela posse da terra, todos de graves conseqüências para os trabalha
dores rurais, como o que ocorreu na fazenda Tupã-Ciretran, onde o oficial de 
justiça, com a colaborâção direta da polfcJa e de jagunços, comandou tortu
ras em crianças, violências sexuais e queiln8 de casas. 

Em Paragominas, ainda no Estado do Pará, verificaram-se prisões em 
massa de posseiros que defendiam as suas' posses contra a descabida preten
são .de fazendeiros americanos, e, no -mesmo município, o trabalhador Antô
nio Cardoso da Silva foi assassinado a ma_pdo do fazendeiro Antônio Teixei
ra Barboza. 

Maranhão- Queima de bens e de_pro~ução- agrícola,_ destruição de 
benfeitorias, prisões, ameaças de morte a dirigentes sindicais, assassinatos de 
trabalhadores são ações -comuns ertJ todo o Estado. No município de Luiz 
Gonzaga foram queimadas 92 casas e outros bens dos trabalhadores, ficando 
ao relento mais de 600 pessoas, 1nclusive recém-nascidos, crianças e velhos. 

Mato Grosso- Jã ocorreram expulsões de posseiros nos municípios de 
Pontes de Lacerda, Rio VermelhofCáceres, Rondonópolis e Diamanti11a. 
Neste último município 200 famílias foram expulsas de suas posses por fazen
deiros, apesar de protegidos por licenÇas- de ocupação expedidas pelo IN
CRA. 

Goiãs -A grilagem de terras e a expulsão de posseiros constituem práti
cas constantes no norte do Estado. No lugar Sampaio, cerca de 60 famíJias fo
ram pressionadas para abandonar as suas posses, através de violências de 
toda a ordem. Um helicóptero disparou rajadas de metralha!iora sobre as ca
sas e despejou bombas sobre as plantaçõ~. cau~ando a morte de 2 trabalha-
dores e levando terror gCneralizado à população. -

Piauí- Foram identificados conflitos nos municípios de José de Freitas, 
Pimenteiras, Aroazes e Oeiras, envolvendo mais de 900 fàmílias de trabalha
dores rurais, vítimas de tentativas de apropriações de suas posses por grupos 
económicos locais e de outros Estados, inclusive beneficiários dos incentivos 
do PROÃLCOOL. 

Ceará - No município de Parambu, 250- famílias tiveram suas posses 
cercadas por grileiros e em São Gonçalo do Amarante mais de SOO fªmíl_ias 
com posse secular, foram vítimas de ameaças e de destruição das suas lavou-
ras. 

No município de Tauá, registrou-se ein dezembro de 1980 o b_â_rbaro as~ 
sassinato do trabalhador rural Francisco Sobreira Lima, que tombou_ em de
fesa do Sindicato. 

Rio Grande do Norte- .A Fazenda lngá, no município de Taipu, foi ob
jeto de pretensão de grileiro, que tentou expulsar, inclusive a tiros, 33 famí1ias 
que ali viviam e trabalhavam, algumas com pessoas com mais de 70 anos de 
idade, nascidas e com residência permanente rio local. Em virtude da reação 
dos trabalhadores e das lideranças sindicais rufais, o Governo Federal decre
tou a área de interesse social para fins de desapropriação. 

Paraíba - Este é um dos Estados que apresentam conflitos de maior 
gravidade. A grande maiOria de sua população rural é constituída de peque
nos arrendatários e parceiros, atualmente- ameaçados pela expansão da pe
cuária e dos canaviais, estes últimos estimulados pelo PROÁLCOOL. Entre 
os conflitos destacam~se os verificados no município de Salgado de São Félix, 
nas terras de Alagamar, um latifúndio de mais de 10.000 hectares do qual se 
pretendia a expulsão de mais de 700 famílias, e ainda nos municípios de Caa
porã e Pedras de Fogo, envolvendo mais de 120 famflias. 

Pernambuco- O município de Igarassu registra tensão social em várias 
fazendas, atingindo cerca de 300 famílias, das quais 108 já foram expulsas da 
fazenda Mulata. No município de Tacaratu verifica-se urria grilagem de 2.400 
hectares, em terras tradicionalmente ocupadas por centenas de posseiros, os 
quais estão sob a ameaça de não mais poderem trabalhar, para que a terra sir
va a um só fazendeiro, amparado nos créditos concedidos pelo Banco do Bra
siL 

Alagoas- Em A lagoas os posseiros, arrendatários e parceiros têm sido 
vítimas da g'anância devoradora das u:;in;is de ci.ç6car e das destilarias de ál
cool, rcgistrando~se tentativas e consumações de despejos de trabalhadores 
nos municípios de União dos Palmares, São Luiz do Quitunde e Penedo. 

Sergipe -Tornou-se nacionalmente conhecida a perseguição desenca
deada contra os posseiros descendentes dos indios Xocós, da Ilha de São Pe
dro, no município de Porto da Folha. A partir de 1978 o município de Faca
tuba tem sido palcó de graves violências cometidas contra 300 famílias de 
Posseiros da fãzendã. Santana doS Frades, com destruição de casas e laVouras, 
alneaças de ·agressões físicas aos trabalhadores e aos sacerdotes católicos que 
lhes davam assistência. As viplências continuaram com a prisão de trabalha
dores e dO Presidente do Sjndicato de Pacatuba em 1980 c culminaram com 
trabalhadores feridos a bala, em fevereiro do corrente ano, por jagunços a 
serviço do grupo econômico interessado nas terras. 

Bahia- A gritagem de terras na Bãhia chegou a ser investigada por uma 
ComissãO Parlamentar de Inquérito da Assembléia Legislativa daquele Esta
do. Na região de Santa Maria da Vitória e Coribe a grilagem ~itimou fatal
mente Eugênio Lyra, advogado dos trabalhadores rurais. -Nos municípios de 
laçu e Boa Vista do Cupim as violências chegaram ao ponto da queima da re
sidência do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iaçú. Em 
Xiquex.ique, no local deitominado Retiro da Picada, todo o povoado foi inva
dido, queimado e os trabalhadores tiveram todos os seus bens destruídos pe-
los grileiros e seuS jagunçõs:- -

Espírito Santo- Na região de Comboios (Linhares e Aracruz), traba
lhadores que há mais de 50 anos ocupavam ârea, com cultura efetiva e mora~ 
dia habituaf defbndem-se das- investidas do Governo Federal, através do 
IBDF, que pretende expulsá-los para a constituição de uma reserva biológica. 

Rio de Janeiro- Em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia tenta-se a expul
são de cerca de 350 famílias de posseiros, através de espancamentos e des
truição de lavouras por gado e por tratorcs. Parati tem sido cenário de violên
cias cometidas por grupos econômicos, que desejam a expulsão de posseiros 
para a implantação de projetas turísticos. Violências mais graves acontece
ram no município de Rio Bonito, onde chegou a ser assassinado o trabalha
dor rural José Ferreira Nunes. 

São Paulo - Nesse Estado verificaram-se conflitos nos municípios de 
Itapetininga, Angatuba, Urânia, Turmalina, Teodoro Sampaio e Andradina, 
que atingiram mais de 2.500 famílias de trabalhadores rurais, que estão lutan
do pelo seu direito de permanecer na terra em que nasceram e que lhes garan
te a sobrevivência. 

Minas Gerais- No lugar Serra das Araras a grilagcm tenta expulsar 700 
posseiros, utilizando os mesmos métodos que a instituição consagrou em ou
tros Estados. Por defender seus direitos na Justiça e orientar outros trabalha
dores a qüe fizessem o mesmo, foi assaSsinado o sindicalista Durval Ventura 
de Souza, ex-Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Fruta!. 

Mato Grosso do Sul- O INCRA, que por força de lei deveria executar 
a política de fixação do homem à terra, determinou a expulsão de 40 famílias 
de trabalhadores rurais. das terras que ocupavam fio distrito de Paranhas. no 
município de Amambaí. Em Eldorado, Naviraí e BataiPorã, fazendeiros ado
tam como norma jogar o gado na lavoura dos trabalhadores, visando à expul
são dt 2.400-- farriílias de pequenos arrendatários. 

Par anã --E~-Ortigtieiro e Venceslãu Braz dois grileiros tentam expulsar 
quase 1.000 fanlí!ias de posseiros, com mais de 50 altos de posse. O conflito 
sobre as terras da Fazenda Curitiba, no município de Terra Rica, que co
meçou envolvendo 180 famílias de posseiros, já apresenta o saldo de duas pes
soas mortas. 

Rio Grande do Sul - A Fazenda Sarandf, no município do mesmo no~ 
me, foi desapropriada hâ mais de lO anos. Nenhum projeto de redistribuição 
de terras foi ali executado e os trabalhadores não podem trabalhar no imóvel 
hoje de propriedade da União. 

Santa Catarína- A tensão social se caracteriza nos municípios de Cam
po Erê e Maravilha, ·onde as terras legalmente adquiridas por 1.200 famílias 
de trabalhadores rurais não podem ser tituladas, por não interessar a manu
tenção da venda à empresa particular executora do projeto de colonização. 

É contra esse estado de coisas que luta o Movimento Sindical de Traba
lhadores Rurais~ sob a coordenação da CONTAG e das Federações. Mesmo 
nas conjunturas mais adversas essa luta não foi interrompida. 

A defesa firme dos interesses da classe tem feito com que o Movimento 
Sindical de Trabalhadores Rurais, apesar do equilíbrio que caracteriza a sua 
atuação, seja alvo da violência Patronal e da repressão oficial. Violências con
tra trabalhadores e dirigerites sindicais tornaram-se fatos comuns no meio ru
ral. Basta lembrar que somente em 1980 foram assassinadOs os líderes sindi
cais Raimundo Ferreira Lima, de Conceição do Araguaia {Parã); José Fran.: 
cisco dos Santos, de Correntes (Pernambuco) e Wilson Souza Pi~ beiro, de 
Brasiléia (Acre), por terem assumido a defesa dos trabalhadores. E entre es
tes, também em 1980, foram morto-s José Gertuliano, Napoleão Silva, Cícero 
Catarina e Antonio Genesio V eras, nos municípios de Parnarama e Caxias, 
no Maranhão, José Piau, assassinado em janeiro do corrente ano, no municí-
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pio de Nova Jacundá, no Estado do Parâ e francisco Sobreira Lima, no mu
nicípiO de Tauá, nó Estado do Ceará. TodOs for3.m vítimas fatais do braço ar~ 
mado a soldo da ganância ilimitada do iritCresse econômico, que jã atingira o 
advogado Eugênio Lyra. em 1977 e Vitimou o advogado Agenor Martins de 
Carvalho em 1980. 

Cada vez que as forças antidemocráficã.s aUme-ntam o seu espaço no qua
dro político, aumenta a repressão contra as entidades de trabalhadores, As
sirrí foi em 1968, quando a CONT AG teve 'mafüfãl impresso, seu, arbitraria
mente apreendido e seus dirigentes foram obrigados a passar horas e horas 
depondo em organismos de segurança. Em !973,. f~i o Ministério do Traba
lho que quis impedir a realização do 2'~' Cori&resso Nacional dos Trabalhado
res Rurais. Em 1976, as denúncias patronais provocaram a apreensão de ma
terial didático da CONTAG no Acre, "e à qompanheirp Presidente da CON
TAG foi pesSoalmente inquirido-pela Secretaria Geral do Conselho de Segu
rança Nacional. Em 1977, o Ministério do TraOilho suspendeu a posse da di
reteria da CONTAG e, mais uma vez o companheiro Presidente da CON
TAG foi ouvido ·pela Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional 
sobre as publicações do Movimento. 

Agora, em plena "abertura política", proclamada pelo Governo, mais 
uma vez os órgãos de segurança tentam atingir o Movimento Sindical de Tra
balhadores Rurais nas pessoas dos companheiros Presitiente da CONTAG e 
do Delegado da CONTAG no Acre. O pretexio é a morte do grileiro Nilo 
Sérgio Oliveira, praticada por um grupo de trabã.Ihadores rurais inconforma
dos com o assassinato do companheiro WilsoJ?- Souza Pinheiro, Presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia. Pretendem as autoridades 
governamentais desconhecer que o problema do Acre vem de muito tempo e 
que, desde que se instalou em 1975, a Delegacia Regional da CONTAG não 
parou de denunciar as injustiças e violêitCias cometidas na ãrea por grandes 
proprietários e grileiros contra os trabalhadores rurais. 

A devastação indiscriminada da noresta amazónica por grandes grupos 
favorecidos por créditos ·oficiais e contrariando a política oficial de incentivo 
à borracha natural, destina-se à exploração de madeira e à implantação de 
grandes áreas de pecuária extensiva. ---

Nessas áreas sem-pre viveram e trabalharam, -~á .mais de WO anos, miiha
res de famílias de seringueiros, tirando o seu sustento da borracha e da casta~ 
nha, e produzindo lavouras de subsistência. Esses seringueiros foram incenti
vados pelo Governo Federal, através da SUDHEVEA e da Rádio Nacional, 
a preservarem as sering~eíras e aumentarem a piodi.tção da borracha·. 

A política de de..<>matamento no Estado do Acre, entretanto, tem provo
cado a desativação c destruição das seringueiras, deslocando e expulsando os 
trabalhadores de sua fonte de trabalho. Esses fatos foram inúmeras vezes de
nunciados às autoridades federais e estaduais peb CONTAG, sem que iodas 
as ptovidêncías neCesSárias fOssem tomadas para eVitar noVos destil~tamen-
tos e expulsões de seringueiros. -

Diante da affiea"ça permanente de expulsão de suas posses, os seringuei
ros da região dOS altOs RiOs Acre, laca e nascentes do Rio Xá.puri, abrangen~ 
do os municípios de Brasiléia, Sena MadU.i~~~a e Xapuri encetaram, desde 
1966, um movirriento de defesa de suas posses e dos seringais evitando os des
matamentos. Esse movimento, coDhecido c0Ti1o .. embargos Õu empates de 
desmatamento", atende, ainda, a dispositivos do Códiio _Florestal que proí-
bem aquele tipo de atividade predatória. -- -

A reação violenta dos grupos econônlicos ante a firme disposição dos 
trabalhadores aumentou o clima de tensão social na área, já que os latifun
diários, ansiosos por se apropriarem das teiras. não recuaram de suas in
tenções, e, ao contrário, iritensificaram as pressões contra milhares de 
faffiílias de trabalhadores. 

Diante da intensificação dos conflitos e da iefisão social na região, o Mo
vimento Sindical de Tra~alhadores Rurais reivindicou a imediata desapro
priação das áreas de conflito: Seringais; Santa Fé, Guanabara, Porvir, Porvir 
Velho, Carmo, Quixadá, Belmonte, São João, São Pedro, São Francisco, Pa
raguaçu, Santa Quitérü. e Sacado. 

Reconhecendo expressamente a existência de tensão social na_ região, 9 
Governo f:'ederal, em setembro de 1980, decre~ou de interess~ social para fins 
de desapropriação, áreas no total de 262 mil hectares, nos mllnicfpios de Bra
siléia, Xapurí e Rio Branco e que coincidiram com as áreas de conflitos. para 
as quais o Movimento Sindical reivindicara a medida governamental. 

No ano de 1980, os latifundiários iniciarãin uma vei-dadeira campanha 
contra os dirigentes sindicais do Estado do Acre,_ visando a desacreditar_ o 
Movimento Sindicaljunto aos trabalhadores. As ameaças culminaram com a 
declaração do seringalista Guilherme Lopes, em reunião da SUDHEVEA de 
que .. a solução para os-problemas fundiários do Acre seria matar o presidente 
do Sindicato, o Delegado da CONTAG e alguns padres". 

Tal ameaça se concretizou a 21 de julho com o assassinato do Presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasilêía, Wilson Pinheiro Souza, 
praticado na sede.: do Sindicato. Wilson havia recebido ameaças de morte, 
fato denunciado aos trabalhadores de Brasiléia numa Assembléia Geral do 
Sindicato. denúncia essa ainda encaminhada, pela CONTAG, â Secretaria de 
Segurança Pública. 

Como protesto pelo assassinato do Presidente do Sindicato e em apoio à 
luta dos trabalhadores do Acre. o Movimento Sindical organizou, em Brasile
ia, em 27 de julho de 1980; uma ma-nífestaçào_q.ue reuniu cerca de 1.500 traba
.Ihadores rurais e teve a participação de representantes dos trabalhadores ur~ 
banas, da Igreja e de outras entidades civis. 

Uma semana depois do assassinato do dirigente sindical, um grupo de 
trabalhadores matou um fazendeiro da região, A polícia, que não tinha toma
do nenhuma providência concreta sobre o assassinato do Presidente do Sindi
cato,~ armou uma praça de guerra na cidade de Brasiléia, para prender ostra
balhadores $USpeitos de envolvimento na morte do fazendeiro. 

Contra os que assassinaram o Presidente do Sindicato nada foi feito. Al
guns fazendeiros foram chamados para depor e não foi efetuada nenhuma 
Prisão. 

Contra os trabalhadores, armou-se um esquema de captura nunca visto. 
Foram torturados na prisão e tiveram que esperar quatro meses pela conces
são de habeas corpus. 

Contra os dirigentes sindicais, a Polícia Federal, atendendo à solicitação 
da Federação da Agricultura do Estado do Acre, abriu inquérito policial mili
tar e indiciou na Lei de Segurança Nacional o companheiro Presidente da 
CONTAG e o Delegado da entidade no Acre e Rondônia. tendo sido o in
quérito remetido à Justiça Milit-ar em Mamlus. 

Por se irmanarem aos seus companheiros que lutavam pelos seus direi
tos; por promoverem a defesa desses direitos junto à Administração Pública e 
perante a Justiça: por protestarem publicamente contra os assassinatos, vio
lências e injustiças de que têm sido vftimaS os trabalhadores rurais brasileiros 
e seus líderes, os nossos companheiros djr. CONTAG eStão hoje processados. 

Os IegítlrTIOs representantes da classe trabalhadora rural do País expres
S.aJJLa sua convicção de que os atos praticados pelos companheiros da CON
TAG não foram criminosos perante qualquer lei e sim decorrentes do exercí
cio legítimo da atividade sindical. Manifestam a certeza de que as tensões so
ciais existentes no meio rural não são fruto de inconformísmo político ou 
sócio-económico, mas resultam tão-somente da atuação de um capitalismo 
desenfreado que orienta e_ se beneficia de uma política governamental que mi
nimiza os interesses dos_ que têm apenas o seu trabalho a dar como contri
buição à riqueza naci_t?na~, mas __ que dela .querem participar, por direito e jus
tiça. 

Os _trabalhadOres rura_is do Brasil sentem que ta~bém serão julgados, 
como classe organizada que reivindica direitos e defende interesses próprios. 
Reafirmam o seu desejo de uma atuação sindical livre. dinâmica e enérgica, 
porque calcada nos princípios do resPeito à dignidade humana e da Justiça 
Social. Não podem conceber que de vítimas sejam transformados em conde
nados. Por isso, proclamam a sua confiança na Justiça do País, certos de que 
as suas tradições de independência e imparcialidade serão mantidas a qual
quer preço e em quaisquer circunstâncias, absolvidos o companheiro Presi
dente da CONTAG. seu Delegado no Acre e demais pessoas envolvidas no 
processo porque assim o querem -os verdadeiros princípios de Justiça e assim 
O-quer a Nação. 

Brasília (DF), 26 de março de 1981.- Roberto Toshio Horiguti, Vice
Presidente da CONTAG- Ge/indo Zu/miro Ferri, Secretârio·Geral da- CON
TAG -Jonas Pereira de Sou::a, 19-Secretârio da CONT AG- Francisco Ur
bano Araújo Filho. Tesoureiro-Geral da CONTA O- José Benedito da Silva. 
Presidente da FETAG-AL- Francisco Massema dos Santos, Presidente em 
exercício da FETAG~AM - Este~am Nunes de Almeida, Presidente da 
FETAG-BA- Eurico Francisco de Sousa, Presidente da FETAG-CE
Benjamim Sossai NeU?. !'~'-Tesoureiro da FETAG-ES -Aitamiro Claudino 
da Costa, Secretárió da FETÀG-GO- Francisco Safes de 0/i~·eira, Presi
dente da FETAG-MA - Ediva/do José da Silva, Presidente da FETAG
MT- Pedro Ramalho, Presidente da FETAG-MS- André Montalvão da 
Silva, Presidente da FETAG-MG - C/emt:ntino Urbano Loureiro Filho. 
Vice-Presidente da FETAG-PA - Agustinho Burowski, Presidente em 
exercício da FETAG-PR - José Rodrigues da Silva, Presidente da' 
FETAG-PE" - Osmar Antonio de Araújo, Presidente da FETAG-PI -
Era/do Lírio de A:eredo, Presidente da FETAG-RJ - Amonto Fernandes 
A! acedo. SCcretárío da FETAG-PB- José FranciscO da Sih·a. Presiden.te da 
FETAG-RN - Orgênio Rott, Presidente da FETAG-RS --Norberto 
Kortmann, Presidente da FETAG-SC _,.,.,Mário Vatanabe, !'~'-Secretário da 
FETAG-S-P- José Paes de Araújo, Presidente da FETAG-SE. 
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O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Não há oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a 

de segunda-feiia próxima: a seguinte 

ORDEM DO DIA 

TRABALHO DE COMISSÕES 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encerrada a sessão. 

( Le~·anta-se a sessão às /8 horas e 5 minutos.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 2, DE 1981 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no u~o de suas atribu!ções re
gimentais e considerando a necessidade de uma melhor distribuição de tarefas 
na Administração da Casa, resolve: 

Art. l 11 As diversas tarefas que compõem o complexo da Adminis
tração do senado Federal passam a ser exercidas de acordo com a distri
buição a seguir especificada: 

19)- Ao Presidente compete, além dos encargos que lhe são 
cometidos pelo Regimento Interno e pelo Ato n9 2, de 1973, da CoR 
missão- Diretora: 

I - Autorizar a realização de quaisquer obras novas no conR 
junto arquitetônico do Senado Federal, homologando as licitações 
respectivas; 

II - Decidir sobre a conveniência e -ptiõridade da progra
mação de obras, tanto novas como de manutenção-. do Senado Fe
deral; 

III - Examinar a conveniência das admissões de_ pessoal das 
entidades supervisioiladas do Senado Federal; 

IV -Autorizar as despesas do Senado Federal, especialmente 
as superiores a cinco mil (5.000) -vezes o Iriaior valor de referência; 
homologando as licitãções correspondentes; 

V -- Delegar poderes. 
29)- Ao Primeiro Vice-Presidente incumbe, além do desempe

nho de suas tarefas regimentais~ servir como interlocutor entre as 
Mesas das duas Casas do Congresso Nacional. 

39)- Ao Segundo ViceRPresidente incumbe, além do desempeR 
nho de suas tarefas regirilent3.is; substituir -o Primeiro ViceR 
Presidente ou o Presidente em seus impedimentos. 

49) - Ao PrimeiiO-:..secrCtãriO "íriCUmbe, além do desempenho 
de suas tarefas regímentais: 

I - Autorizar despesas da Admirifstrã.Ção do Senado Federal, 
relativas a obras, compras e serviços, até o limite de cinco mil 
(5.000) vezeS -o maior valor de referéncia, homologando as licitações 
correspondentes, salvo o estabelecido em oUtros dispositivos de 
competência específica, previstó"s neste Ato; 

11 - Autorizar a realização das obras de manutenção e refor
ma nos próprios do Senado Federal. salvo o estabelecido em outros 
dispositivos de competência específica previStos -neste Ato, dentro 
do limite de sua competência, exercendo o controle e supervisão de 
sua execução; 

III - Exercer a supervisãO do funcionamento da estrutura ad
ministrativa do Senado Federal, salvo os casos de competência esR 
pecífica, preViftóS"~iiêSte -Ato;- --

IV- Decidir as questões relativas à política de pessoal, resol
vendo as matérias e requerimentOs do funcionalismo da Casa que 
lhe estão afetos; 

V - Promover todas as medidas necessãrias ao aprimoramen
to dos recursos humanos do Senado Federal; 

VI- Opinar, perante a Cõnil.SSãCfOiretora, sobre as alienações 
a serem feitas pelo Senado Federal e suas entidades supervisionadas. 

5"') - Ao SegundoRSecretáriO incumbe, além, do desempenho 
das suas tarefas regimentais: 

I --SupervisiOnar questões relativas à quota mensal de corresR 
pendência. seu aumento,- e a concessão de franquias extraordi
nárias; 

II - Supervisionar questões referentes' às quotas mensais de 
passagens aéreas, o aumento de seu valor e seus intinei'-ârios, bem 
assim sObre a concessão de outras passagens aéreas; 

III- Autorizar, em casos especiais, o pagamento de tratamenR 
tos médico~ hospitalares dos Senhores Senadores e funcionários, de 
acordo com diretrizes a serem adotadas pela Comissão Diretora; 

I V - Exercer .a Presidência do Conselho de Supervisão do CER 
GRAF. 

69)- Ao TerceiroRSecretário incumbe, além do desempenho de 
suas tarefas regimentais: 

I - Solicitar a concessão de Passaportes Diplomáticos, de Ser
viço e de outras providências ao Ministério das Relações Exteriores; 

II - Supervisionar, junto ao Diretor-Geral, as redações das 
Atas da Comissão Diretora, e assiná-las; 

III - Supervisionar questões relativas às atividadCs-de firmas 
concessionâriã:S -da prestação de serviços do Senado Federal, proR 
pondo medidas tendentes ao seu aprimoramento; 

IV --Exercer a supervisão das atividades da Secretaria Legisla
tiva e seus órgãos supervisionados; 

V - Exercer a Presidência do Conselho de Supervisão do 
PRODASEN. 

79) - Ao Quarto-Secretário incumbe, além do desempenho de 
suas ·atribuições regimentais: 

I- Exercer a supervisão da Administração das Unidades Resi
denciais do Senado. Federal, podendo autorizar despesas de manu
tenção- desses própriOs, bem assim as relativas ao reaparelhamento 
de móveis, até o limite de três mil (3.000) vezes o maior valor de reR 
ferência, homologando as licitações correspondentes, salvo no que 
tange a outros dispositivOS de competência específica, previstos nes
te Ato; 

II - Exercer a supervisão das atividades da Secretaria de Ser
viços Especiais e seus órgãos subordinados, determinando a desti
nação e uso de viaturas oficiais do Senado Federal, previstas e ex
traordinárias, bem assim as escolares, do Serviço de Transportes da 
Subse'!retaria de Serviços Gerais. 

Art. 2"' O Diretor~Geral do Senado Federal. além das suas atribuições 
regulamentares e das previstas em legislação complementar, fica inCumbido 
de: 

I -Autorizar despesas até o limite de quinhentas (500) vezes, no caso de 
Compras e serviçOS~-e inil (1.000) vezes o maior valor de referência. no caso de 
obras de manutenção, homologando as licitações correspondentes; 

II - Decidir, dentro de seu limite autorizativo, sobre conveniência e 
prioridade das obras do Senado Federal, consultando o Senhor Presidente; 

II I - Coordenar e mandar executar o fluxo de ordens e instruções emaR 
nadas dos membros da Comissão Diretora, efetuando a sua distribuição a 
toda a estrutura administrativa do Senado Federal, bem assim realizando o 
encaminhamento das matériás que subam à apreciação superior, de acordo 
com o disposto neste Ato, aos membros da Comissão Diretora incumbidos de 
sua d~ç_js_ã_o, servindo como elemento de ligação, nos termos do art. 29 daRe
solução n• 117, de 19[0; 

IV - Encaminhar, opinativamente, questões relativas a alienações do 
Senado Federal e de suas entidades supervisionadas; 

V - Exercer as funções de Vice-Presidente do Conselho de Supervisão 
do PRODASEN e do CEGRAF; 

VI - Delegar poderes aos Diretores do Senado Federal. 
Art. 39 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 RevogamRse as disposições em contrário, especialmente as do 

Ato n9 li, de 197_8, da Comissão Diretora, que s~ alteram pelo presente Ato. 
Sala da Comissão Diretora, em 13 de março de 1981.- Jarbas PasariR 

nho- Passos Põrto- Gi/van Rocha- Cunha Lima- Jorge Kalume -Ita
mar Franco - Jutahy Magalhães. 

r"J Republicadu por haver saído com incorreções no DCN II, de 14-03-81. 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSAO DE CO~STITlliÇAO E JUSTIÇA 

1~ Reunião (Instalação), realizada em 19 de março de 1981. 

As dez horas do dia dezenove de março de mil novecentos e oitenta e um, 
reúne-se, na Sala de Reuniões, a ComLssào de Constituição e Justiça, presen
tes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Leite Chaves, Bernardin-o Viana. 

Raimundo Parente, Lázaro Barboza, Hugo Ramos, Almir Pinto, João Cal
mon, Franco Montoro, Martins Filho. Aderbal Jurema e Amaral Furlan. 

Deixam de comparecer por motivo justificado os Senhores Senadores 
Helvídio Nunes, Murilo Badaró. Moacyr Dalla, Paulo Brossard, Nelson CarR 
neiro, Marcos Freire. Orestes Quércia, Timáedo Neves e José Fragelli. 
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De acordo com o que preceitua o Regiinento Interno, assume a Presidên
cia o Sr. Franco Montara, que declara instalada a Comissão; prosseguindo o 
Sr. Presidente, cuinprindo dispositivo regirriental, comunica que irá proceder 
à eleição do Presidente e doS Vice-Presidentes. Distribuídas as cédulas,·o Sr. 
Presidente designa os Senadores Leite Chaves e Raimundo Parente para es
crutinadores. 

Procedida a eleição, verifica-Se o seguínte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Aloysio Chaves ............. _. ~ ............. ~. 09 votos; 
Senador Hugo· RiúTios- ........ ~.-~-.-A.-...:=~-:= _ _:-=-.- .~- ..•.. 01 ~ato; 

Para /f'-Vice-Presldente: 
Senador Nelson C3rneiro ................ -. ~. . . . . . . .. . . 10 votos; 

Para 2?-Vice-Presidente: 
Senador Helvídio Nunes ... _ ...... -~~ ..•. -.•...• -••. ,__. •.. 10 votos; 
Silo declarados eleitos, respectivamente, Presidente, 19-V ice-Presidente e 

29-Vice-Presidente, os Srs. Senadores Aloysio Chaves, Nelson Carneiro e 
Helvídio Nunes. 

Antes de passar os trabalhos ao Presidente eleito, .o Senhor Senador 
Franco Montoro saúda em nome da Comissão os eleitos, pronunciando-se: 
~·Em nome da Comissão, aproveito a opol-tunidade para saudar o Presidente 
eleito e os Vices-Presidentes, notadamente, seu Presidente, Senador Aloysio 
Chaves, que tem se revelado, nesta Comissão, um dos mais profundos estu
diosos· das matérias a ela submetidas, e uma independência eXtraordinária, 
colocando, acima de tudo, os interesses da Justiça e preservação dos preceitos 
constitucionais. 

A ComissãO de Constituição e Justiça está honrada com a designação de 
Sua Excelência que, certamente, prestará, na direção desta Comissão, os mes
mos serviços que tem prestado ao Brasil nas outras funções públicas que tem 
exercido". Em continuidade aos trabalhos, 'passa a Presidência ao Sr. Sena
dor Aloysio Chaves, que, as_sumindo, pronuncia o seguinte: ''Meus eminentes 
colegas, membros da Comissão de ConstitUiÇão e Justiça. Desejo agradecer, 
sincerd.mente sensibilizado, a distinção que Jne concederam ao alçar~me à 
Presidência desta COmissão qUe tem uma 'tradição parlamentar, uma tradição 
dentro do Senado, tão alta, que só pode ser enobrecedora urna investidura 
desta natureza. Tive a honra de presidi-la no primeiro biênio, eventualmente, 
em substituição ao nosso querido companheiro Henrique de La Rocque, hoje 
integrando com brilho, com seu Saber, (;Om sua prudência, com sua mode~ 
ração, o quadro de Ministros do Tribunal de Contas da União e posterior
mente, corno 19-Vice-Presidente, a partir do momento em que aquele ilustre 
Parlamentar foi investido no alto cargo da Corte de Contas do País. 

Procurei cumprir as minhaS atribuições Como Presidente desta Comissão 
com zelo e dedicação. A Comissão realizoU i.ttn trabãJhO eXtraordinário du
rante o ano de 1980, em média, a nossa paufa -de trabalhos era de cerca de 40 
a 50 projetas por semana, fora reuniões extfaordinárías e pareceres emitidos 
em Plenário; tádOs examinados cOm cuidado, com atenção, procurando sem
pre uma solução compatível com os interesses do País, _e que se coadunassem 
perfeitamente com aS normas constitucionais e legais vigentes. 

Exercerei este cargo com a mesma moderação, com a mesma ponde
ração, para servir ao Senado Federal e para corresponder à confiança desta 
investidura, que mui to me honra, unâmime; dos meus preclaros companhei
ros, colegas, integrantes da Comissão de ConstituiÇão'e JustiÇi. 

Estamos na fase de transição, de um regime autoritário para um estado 
democrático, fase difícil, delicada, pelas medidas de ordem legal que devem 
ser adotadas para assegurar essa passagem dentro dos moldes legais, sem per
turbar, nem violentar a ordem jurídica constituída, e assegurando, plena
mente, as bases do regime democrático que nós desejamos implantar neste 
País. 

Esta é uma comissão técniCa·, de alto nível; tivemos oportunidade de veri~ 
ficar que no seio desta Comissão, frenqüe-ntCmente, as Bálicad3.s se dividiam, 
elas não estão aqui separa-das em Corilpartimentos estanques, vinculadas a in
teresses exclusívamente partidários, mas o rumo de todos os membros desta 
Comissão foi sempre procurar encontrar uma solução de natureza legal, de 
respeito à Constituição, acirna·aas-c-ciilveniCliciãs ou dos interesses de nature
za, puramente, partidária. E esta orientação serã seguida, mas do que isso, 
perseguida por todos nós. Mas o trabalho da Comissão vai depender, como é 
óbvio, da soma do esforço, do trabalho, da colaboração, da dedicação de 
cada um dos seus membros~ Esta, tenho certeza que existe, plena, completa 
como pude verificar deSde o primeiro momento em que cheguei a esta ç:asa. 

Preciso, portanto, das luzes, do saber, da cooperaçãO e da cOlaboração 
dos meus colegas. para a Presidência, assim, poder completar-se e desempe
nhar, como acho que deve ser desempenhado o exercício desta função. 

Estou muito hoi1rado pela votação e pela designação da Comissão. 
Agradeço também as palavras que me dirigiu o meu eminente colega, Sena
dor Franco Montoro, e podem ficar certos, meus companheiros da Comissão 
de Constituição e Justiça, que nós continuaremos a perseguir os mais altos 
objetivos que sempre orientaram esta Comissão, desde a existência do Senado 
para que, sobretudo, neste moinento difícil, possamos acres-centar uma parce
la expressiva ao trabalho, à obra extraordinár~a que se realiza em favor da 
adequação completa, correta do regime democrático no Brasil". 

A seguir, o Sr. Presidente comunica que, havendo matéria de carâter ur
gente aguardando a instalação da Comissão para sua apreciação, propõe seja 
a mesma apreciada na oportunidade. Não h:<>, vendo discordância, o Sr. Sena
dor Aloysio Chaves- avoca para 'relatar e emite seu Relatório sobre a Mensa
gem n9 29, 'de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à apro
Va-ção do Senado -Federal O no Doutor Clóvis Ramalhete Maia para 
exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorren
te da aposentadoria do MiniStro Carlos Thompson Flores. Na forma regi
mental, a reunião torna-se secreta. 

Reaberta a reunião; o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador 
Leite Chaves, que, congratulando-se com a nova direção da Comissão, tece 
palavras elogiosas a todos os eleitos, externando desejo de que a Comissão 
possa desempenhar o papel relevante que ao longo do tempo-lhe foi dado o 
destaque de, pelo próprio cometimento regimen~al e constitucional, ser uma 
das mais •mportantes do Senado Federal. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a eunião, lavrando eu, Paulo 
Roberto Almeida Campos. a presente Ata, que h da e aprovada será assinada 
pelo Senhor Presidt>nte e demais membros presentes. 

Alol•sio Chav('s -· l.eite Cha~'es- Bernardino Viana- Raimundo Paren
te- Lá~·aro Barboza- Hugo Ramos- Almir Pinto-João Calmon- Fran
co Montr)ro - Martins Filho - Aderba/ Jurema - Amaral Furlan. 

2~ Reunião, realizada em 25 de março de 1981 

Às r.ove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de março de mil no
vecentos e oitenta e um, na Sala de Reuniões da Comissão de Constituição e 
Justiça, sob a Presidência do Senhor Senador Nelson Carneiro, }9 Vice
PreSidente. no exercício da Presidência, reúne-se a Comissão de Constituição 
e Justiça, com a presença dos Senhores Senadores Bernardino Viana, Moacyr 
Dalla, Almir Pinto, Aderbal Jurema, Murilo Badaró, Hugo Ramos, Leite 
Chaves, Martins Filho, Raimundo Parente, Franco Montoro, Tancredo Ne
ves e Lázaro Barboza. 

Deixam de comparecer por motivo justificado os Senhores Senadores 
Alovsio Chaves, Helvídio Nunes, Amaral Furlan, Paulo Brossard, Marcos 
Freire. Orestes Quércia e José Frageli. 

Havendo número regimental, o Sr. P~esidente declara abertos os traba~ 
lhos e dispe-nsa a· leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprova
da. Prosseguindo, o Sr. Pr~sidente dá ciência à Comissão que, por determi
nação do Presidente titular, as reuníões terão início às 09,30 horas, nas 
quartas-feiras. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta, e são 
relatadas as seguintes proposições: 01) Mensagem n9 36, de 1981, do Senhor 
Presidente da República, submentendo à aprovação do Senado Federal o 
nome do Doutor Antônio Carlos Seixas Telles para exercer o cargo de Minis
tro do Superior Tribunal Milítar, na vaga decorrente da aposentadoria do 
Ministro Lima To~res. Relator: Senador Moacyr Dalla. Parecer: a ser apre
ciado em reunião secreta. Antes de tornar secreta a reunião, o Relator, Se.na~ 
dor Moacyr Da! la, apresenta seu Relatório sobre o indicado, sendo solicitada 
vista do processo pelo Sr. Senador Leite Chaves, que é deferido pela Presidên
cia. 02) Projeto de Lei do Senado n9 03, de 1981-DF, que .. autoriza o Gover
no no Distrito Federal a contrai.r empréstimo com a Caixa Económica Fede
ral, e dá outras providências". Relator: Senador Moacyr Da-lia. Parecer: fa
vorável por constitucional e jurídico. Colocado em discussão o parecer, o Se
nador Hugo ~arn_o's_ pede vista do projeto, que é deferido pela Presidência. 

- 03) Projeto de Lei do Senado n9 205, de 1980, que "revoga dispositivo da 
Consolidação das Leis do Trabalho". Relator: Senador Leite Chaves. Pare
cer: favorável, por constitucional e jurídico, na forma da Emenda n'i' 1-CCJ 
(Substitutiva), que oferece. Colocado em discussão o parecer, usa da palavra 
o Sena_dor Franco Montara, que opina contrariamente ao parecer, que pre· 
tende emendar o projeto e, a seu ver, a emenda é a negação do projeto. E, 
para melhor exame da matéria, pede vista, que é deferido pela Presidência. 
04) Projeto de Lei do Senado n'i' II, de 1980, que .. introduz alterações na Con
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de assegurar estabilidade provi-. 
sória ao empregado que reclama, durante o prazo de tramitação da reclama
tória". Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável, na forma da 
Emenda n9 1-CCJ (Substitutiva), que propõe. Colocado em discussão o pare
cer, usa da palavra o Senador Hugo Ramos, que argumenta necessitar de 
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maiores esclarecimento:, sobre o projeto, por jUlgá~lo muito controvertido, 
não estandu aptl..l a votar por este motivo. Encerrad_a_a discussão e colocado 
cm votaç-ão o pareçer. é o_ mes:mo aprovado. Registrando~se a abstenção do 
Senador Hugo Ramos e assinando sem voto o S_enador Nelson Carneiro, por 
ser o autor da proposição. 05} Projeto de Lei do Senado n9 329, de 1980, que 
"modifica dispositivo da Consolidaç-ão das Leis do Trabalho, para o fim de 
determinar que o pagamento por horas extras habituais também integre are
numeraç-ão". Ldator: Senador Hugo Ramos. Parecer: favorâvel por consti
tucional, juridico e de b0~ técnica legislativa. Não há debates, e a Comissão, 
por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 06) Projeto de Lei do Senado 
n<:> 196, de 1980, que "dispõe sobre a distribuição de quotas acumuladas ao 
Fundo Partidário e dá outras providências". Relator: Senador Murilo Bada
ró. Parecer: contrárío qua-nto ao mérito por inoport.u_no. Colocad_o em discus
são o parecer do Relator. usa da palavra o Senador Tancredo Neves, que diz 
estranhar o parecer, por esw.r o mesmo se insurgindo contra o projeto, que no 
seu entender e manifestamente oportuno e conveniente, pois o mesmo visa 
beneficiar os partidos em formação e que a data fixada pelo projeto não c·ria 
óbi,;.e para sua aprovação, uma vez que poderia ser o mesmo corrigido atra
vés de uma emenda, retirando a expressi:i.o "até 30 de setembro de 1979''; e su~ 
gere que o Relator apresente esta emenda. O Senador Leite Chaves diz que, 
tanto pelo projeto ~.:orno pela brilhante tese defendida pelo Senador Tancredo 
Neves. merece que o mesm9 seja aprovado, mesmo porque o que pretende o 
projeto é beneficiar a- formJçào dos partidos menores que não dispõem de 
fundo.s. estando a:-:.sim fadu.dos à não formação, e Sob esSe aspecto pede a 
aprovação da propo:,ição. A Presidência esclarece ao Senador Tancredo Ne
n~.s. que ele P'Hkria apn.:se-ntar a emenda sugerida, e que se colocaria em vo
tação n pan::..;er c ~l ..::m~nda separadamente. Ao que o Senador Tancredo Ne~ 
\t!s concorda. e ~lprl!se:nta a emenda retirando do projeto a expressõ.o .. até o 
dia 30 de outubro de Jl)80'', Encl.!rrada a discussão e colocados em votação o 
parecer c a t!memla. a Comissão, por maio da de votos, aprova a emenda e re
jeita o parecer du Relator. E a Presidência designa o Senador Leite Chaves 
para Relator do Vencido. Vencido o Senador Murilo Badaró. Verificada a 
inexistência de quonmr para deliberação, a Presidência determina o adiamen
to da 'apreciação dos pareceres sobre as seguintes matérias: Projetas de Lei do 
Sénado n•s 58, de 1980; 31 O, de 1980: 92, de 1980; 190,-de W80; 77, de 1980; 
195, de 1980; 183, de 1980; 229, del979-Complementar; 87, de 1980; 51, de 
1980: 125, de 1980; 315, de 1980, e o Projeto de Lei da Câmara n• 62, de 1980. 

Nada mais havendo a tr_atar, encerra~se a reunião, lavrando eu, Paulo 
Roberto Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

3• Reunião, realizada em ]9 de abril de 1981 

As nove horas e trinta minutos do dia um de abril de mil novecentos e oi~ 
tenta e um. na Sala de Reuniões di;t Comissão de Constituição c Justiça, sob a 
Presidência do Senhor Senador Aloysio Chaves, reúne~sé a Comissão de 
Constituição e Justiça, com a pre.sença-dos Senhores Senadores Almir Pinto, 
Raimundo Parente, João Calmon, M urilo Badaró, Bernardino Viana. Moa
...-:yr Dalla. Orestes Quércia e Aderhal Jur~ma. 

Deix:.~.m de comparecer por motivo justificado os Senhores Senadores 
Hugo R<1mos. Jklvídio Nune,~ .. Amaro.! Furlan. Paulo Brossard. Franco 
Montoro. Nd~on Carm.-iro. LCitl! ChJn!s, Tancredo Neves e José Fragelli. 

Havcndu númt:rl) rcg:lmenraJ. o Sr. Presidente c,leclara abertos os traba~ 
lho:,~ dispensa~~ leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprova
da. Prusseguimh1. dú d2-ncia à Comissão áe Oficitl recebido do Senhor Presi
dente da. Fedcraç1io dâ" Indústrias do Estado de São Paulo, através do qual é 
cnçaminhado purecer Jaqueta entidade, ofereC_endo subsídios para apre
ciação do Projeto de Leí-dú Senado nç 240, de 1980, c determina seJa remeti
dus <.'Ópia.ç; a todos os membros da Cori1iSsão. _ 

A seguir, pas~u-sC à apreCiaÇão das matérias constantes da pauta, e são 
relaLudas as seguintes proposições: Mensagem n9 36, de 1981, do Senhor Pre~ 
~i dente da Repúblk:a, Submetendo à aprovação do Senado Federal o nome do _ 
Doutor Antonio Carlos de Seixas Tclles para exercer o cargo de Ministro do 
Superior Tribumi.l Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro 
Lima Torres. Relator: Sen'ãdor Moacyr Dalla,_A Presidência comunica que a 
proposi-càtrencontraVa~se com vistas ao-Senador Leite Chaves, havendo Sua 
Excelência dcvolvido~a sem apresentar voto escrito dirigido à Presidência da 
Comissão, .que fosse solicitado ao indicad_o fornecer algumas de suas obras 
publici!das ou trabalhos produzidos para revistas especializadas, a fim de ser 
avaliado seu notável saber jurídico de que faz referêncía a Constituição Fede
ral. Assim, dada a complexidade do pedidq, submeteria à deliberação da Co
miss.:io. para que esta decidisse sobrç sua conveniência. Colocado em discus
são. o.Senadur Murilo Badaró externa ronto de vista contrário àquele pedi~ 
do, pois que no seu entender, 4Uando a Constituição eXige dentre os requesi
tos necessáriOs à íiiVC:Stidura o notável saber jurídico, ela não cogita seja atra-

vês de obras publicadas. E, mais precisamente, no caso em epigrafe, que se 
trata de uma promoção de ~uditor, não é cabível a diligência solicitada. Na 
mesma linha de consideraç-ão usam da palavra os Senadores Aderbal Jurema 
e- Moacyr DaHa, que consideram completamente dispensável o solicitado. A 
fim de dar prosseguimento à discussão e apreciação da Mensagem, na forma 
regimental, a Reunião torna-se secreta. Reaberta a Reunião, dá-se seqüência 
às demais apreciações das matérias da pauta, e são relatadas: 02) Projeto de 
Lei da Câmara, nt? 02, de 1981, que "autoriza a criação de municípios no Ter
ritório Federal de Rondõnia, altera a Lei nt? 6.648, de ll de outubro deJ977, e 
dá outras p_rovidÇncia ".Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favo~ 
rável quanto _ao mérito, pur conveniente. Não há debates, e a Comissão, por 
unanimidade, aprova o parecer do Relator. 03) Indicação nt? 01, de 1981, que 
.. sugere que a. Comissão de Constituição e Justiça elabore projeto de lei sobre 
nova Lei de Segurança Nacional, atendendo à aspiração popular, e inspi~ 
ração nos recentes pronunciamentos do Ministro da Justiça e de Ministros do 
Superior Tribunal Militar". Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: pela 
constitucionalidade e juríilíCidade, contrário quanto ao mêríto, por inconve
niente. Colocado em discussão-. usa da palavra o Senador Orestes Quércia, 
que diz. iniciar por estranhar aquele parecer, por pretender que o Congresso 
Nacional se omita diante de matéria que, pela própria natureza, é aspiração 
do povo, e a Comissão de Constituição e Justiça, o acolhendo, estaria fora da 
re-J.lidade nacional. E~ cm assim sendo, sugere aos seus pares a rejeição do 
mesmo. O Senador Murilo Badaró diz que, corno relator da matéria, cumpre 
e.o;darccer que s~u parecer justifica~se no sentido de que seria inconveniente se 
dedicasse toda a 'Comissão de Constituição e Justiça ao reexame da referida 
lei, cumpridos pouco mais de dois anos de sua vigência, Por outro lado, os 
partidos oposiciunistas, os mais ardorosos crlticos da Lei de Segurança Na~ 
cional. dispõem de abalizados juristas para examiná-la e expugi~la dos defei
tos inquinados. mediante proposição legislativa, reservado assim "à Comissão 
seu julgamen~o de mérito, para quando da apresentação de proposta perti
nente pelo Executivo ou quotlquer parlamentar. O Senador OresteS QU.ércia 
pede vista da proposição, ao que a Presidência esclarece que, por ser de sua 
autoria, lhe é vedado regimentalmente tal pedido e, à luz do Regimento ln ter~ 
no, indiferc o pedido. Encerrada a discussão e cólocado em discussão o pare~ 
cer, é o mesmo aprovado com voto conti:ário ao parecer do Senador Orestes 
Quércia. Verificada a inexistência de quorum para delíberação, a Presidência 
determina o adjamento da apreciação dos pareceres sobre as seguintes ma
térias: Projetos de Lei do Senado n's 317, de 1980; 190, de 1980; 181, de 1980; 
312, de 1980; 100, de 1979; 195, de 1980; 77, de 1980; 51, de 1980; 320, de 
1978; 125, de 1980; 87, de 1980; 131, de 1980; 315, de 1980; 183, de 1980; 45, 
de_ 1980:310, de 1980, Proje<o de Lei da Câmara n• 62, de 1980; Olicio "S" n' 
32: de 19BO: e Projeto de Resolução n• !49, de 1980. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo 
Roberto Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e 
aprovado será assinada_ pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE ASSt':\'TOS REGIONAIS 

t 3
- Rt•uniào f FxtraOrdiR1lria ), reoli7ada em R de abril de 19tH. 

.\s dez hor<.ts do dia oito de: <.tbril de mil novecentos e oitenta e um. na 
Sala d~ -R-CulliõCs da Comissão, presentes os Senhores Senadores Alberto Sil
va .. Prcsid~nte, RaimunJ0 Parente, José Lins, Aloysio Chaves, Almir Pinto, 
1\.lauro B~ncvidcs c Ev:mdro Carreira, reúne-se a Comissão de Assuntos Re
giomlis. 

Deixam de compa"recer. por motivo justificado. os Senhores Senadores 
Gabriel Hermes. Eunice Michiles e Benedito Canellas. 

Ao_constatar a existêncii1 de: número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos· os trabalhos e dispensa a leitura da ata da reunião anterior. que, em 
seguida, é dada como hprovada. 

A seguir, são apreciadas"as seguintes proposições: 
Projeto de Lei da Câmara n"' 91/80- Autoriza a Superintendência do 

Desenvolvimento da Amazônia- SUDAM, a renunciar créditos de finan
ciamento para água e esgotos, co_ncedidos a entidades estaduais P!lra exe
cução de- obras e serviços de saneamento na Amazônia Legal, e dá outras pro· 
vidências. 

Relator: Senador Raimundo Parente 
Parecer: Favorável 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n'? 02/81 - Autoriza a criação de municípios 

no Território Federal de Rondônia. altera a Lei nç 6.448. de II de outubro de 
1977, e dá outras pro\·idências. 

Relator: Senudor Raimundo Parente 
PareCt!"r:- Favoráwl 
CtúldusãO: Aprovação do parecer. 



Abril de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão H( Quinta-feira 16 J 151 

Nada mais havendo-a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos 
Guilherme Fon~eca, Assistente da Comissão, a presente ata, que, lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE FINÀNÇAS 

]' reunião (instalação), r~alizada em 08 de abril de 1981. 

As dezesseis horas e trinta minutos dO dia -oito de abril de mil novecentos 
e oitenta e um, na Sala de reuniões da Comissão de Relações EXteriores, pre
sentes os Senhores Senadores Franco Montoro, Raimundo Parente, Martins 
Filho~ Bernardino Viana, Pedro Siritoil, MRUro Benevides, Almir Pinto, Be-
nedito Canellas,-Jancr!!dO Neves, Affonso Camargo, Rqberto Saturnino é 
Teotõriló_ Vílela, reúne-se a ComisSão de Finanças. 

Deixam de -compa"recer, ~ot motivo justificado, os senhqres Senadores 
Lomanto Júnior, Amaral Furlan, Amaral Peixoto, Tarso Dutra, Gabriel 
Hermes,_ Hugo. Ramos e Mendes Canale. 

Assumindo a Presidência, conforme preceitua dispositivo regimental, o 
Senhor Senador Almir Pinto declara abertos os trabalhos e comunica que a 
presente reunião tem como escopo a eleição do Presidente e do Více
Presidente da Comissão. 

Em seguida, _o Senhor Presidente ordena sejam diS;ribuída~_as cédulas de 
votação e designa escrutinador o Senhor Seniidôr Affonso Camargo. 

A contagem de votos apresenta o seguinte resultado: 
Para Presif/ente: 

Senador Franco Montoro ........... -.. -.. _ .•..... -., ....... ll votos 
Senador Mauro Benevides ..................• •'~ .• ~ ._._,. .. ·-· Ol_v.oto 

Pa'ra Vice·Presidente: 

Seitador Gabriel Hermes .... -._ ......... ·~ ................ 12 votos 

Após proclamar eleitos Presidente e Vice·PrCsidente, respectivàmente, os 
Senhores Senadores Franco Montoro e Gabriel Hermes, o Senhor Presidente 
eventual convida o primeiro a assumir a direçiio dos tn~.balhos. 

Ocupando a Presidência, o Senhor Senador Franco Montoro agradece a 
honra com que foi distinguido e manifesta a sua-disPosição de exercer tão ele· 
v ado cargo em estreito entendimento com seus companheiros. Esclarece, ain .. 
da, que as reuniões da comissão serão efetuad:as às qu~~tas-feiras, às 10:00 h o-
ras. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos . 
Guilherme Fonseca, Assistente da cõmissão, a presente ata, que, lida e apro· 
vada, serã assinada pelo Senhor Presidente e demais. Membros. - Franco 
Montoro- Raimundo Parente- Martins Filho- Bernardino Viana- Pedro 
Simon- ..Mauro Benevides- A!mir Pinto-- Benedito Canellas- Tancredo 
Neves - Alfonso Camargo - Roberto Saturnino - TeotôniO Vilela. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL 

l' reunião, (de instalação) realizada em 08 de abril de 1981. 

Ãs onze horas do dia oito de abil de mil novecentos e oitenta e um, na 
Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Seriado r Alexandre Costa, ~piesentes 
os Senhores Senadores Dinarte Mariz, MaUro Benevides, Agenor Maria, 
Rainlundo Parente, Jos-é Fragelli e Murilo Badaró, reúne-se a Comissão de 
Segurnaça Nacio'nal. 

Deixam de comparecer, por motivo Nstificado, os Senhores Senadores 
Luiz Cavalcante e José Guiomard. 

De acordo com o que preceitua o § 3• do art. 93 do Regimento Interno, 
assume a Presidência o Senhor Senador Mauro Berievides, que declara insta· 
1ada a Comissão. -

Em seguida o Senhor Presidente anuncia que vai proceder à eleição do 
Presidente e Vice~Presidente da Comissão, para o biénio 1981/82. Distribui~ 
das as cédulas para votação, o Senhor Presidente convida para runcionar 
como escrutinador, o Senhor Senador Agenor Maria. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Senador Dinárte -Mariz ............. ~ .. ~ ................. : :S .votos 
Em branco ............•.• d .......... ·~···· ·-·· ····-· •••••••••• I voto 

Para Vice-Presidente: 

Senador José Fragelli .. _ .. -.. ·-·-· .....• d ,,. .................. 5 votos 
Em branco .....•. ~--~~ .... ·~'" ... ·-··~-·" .·~~ .. _._ ............ I voto 

São proclamados eleitos, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, 
os Senhores Senadores Dinarte MariZ e José -Ffagelli. 

Prosseguindo o Senhor Senador Dinarte M3.riZ -assUC:ne ã presidência e 
agradece a seus pares a distinção com \que fOi honrado para exercer tão im
portante cargo, e propõe que as reuniões ordinárias sejam realizadas às 

quartas-feiras às õnze ~oras. Não hã restrições e a proposta é aprovada, por 
unanimidade. · 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Marceli· 
no dos Santos Cameiio, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e 
aprovada, será assinada pelO Senhor Presidente e demais membros presentes. 
- Dinarte Mariz- Mauro Benevides- Agenor.. Maria- Raimundo Parente 
- Jo.ré Fragel/i - Murilo Badaró. 

COMISSÃO DE MUNICIPIOS 

P reunião (de instalação), realizada em 2~ de ~·arço de 1981. 

Âs dezessete horas d0 dia vinte e quatro de março de mil novecentos e oi· 
tenta e um, na Sala de Reuinião da corriissão, na Ala Senador Alexandre Cos.: 
ta, presentes os Senhores Senadores Lomanto Júnior, Gastão MUller, Agenor 

·Maria, Raimundo Parente, Moacyr Dalla, Luiz Fernando Freire. Affonso 
Carnargo, · Almir Pinto, Evandro Carreira, Aderbal Jurem a e José Richa, 
reúne-se a Comissão de Municípios. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Amaral Furlan, Amaral Peixoto, Benedito Canelas, Lenoir Vargas, Vicente 
Vuolo, Orestes Quércia, Lázaro Barboza e Mendes Canale. 

Nos termos do ar~igo 93, § 39, do_ Regim~nto Interno, assume a presidên~ 
cia o Senhor Senador Almir Pinto e declara instalada a Çomissão, Em segui· 
da, o Senhor Presid,ente anuncia que vai proceder a eleição do Presidente e do 
Vice-Presidente da Comissão de M unicípíos, criada pela ResolUção n'i' 132, de 
1979, para o biénio 1981/82. 

Distribuídas as cédulas o Senhor Presidente: convida para funcionar .· 
como escrutinador o Senhor Senador Affonso Camargo. 

Apurada a votação, verifica-se o- seguinte resultado: 

Para Présfdente 

Se.nador Lomanto Júnior .... _. ·-·.· ...................... .10 votos; 
Senador Almir Pínto ....... ~ ....•... ~· ..••••.. : .. - ..... 01 voto; 

Para Vice-Presidente 

Senador Ageno_r Maria .......... , ................... _ .. lO votos; e, 
Senador Gastão Müller .............• ~ .,. ..•.. , .......... 01 voto. 

São _eleitos Presidente e ViCe-Pre~idente, respectivamente, os Senhores 
Senadores Lomanto Júnior e Agenor Maria. 

Em seguida, o Presidente eventual, Senhor Senador Almir Pinto, convi~ 
da os senhores Senadores Lomanto Júnior e Agenor Maria para assumirem a 
Presidência e a Vice-Presidência da Comissão. 

Antes, porém, de passar a presidência aos eleitos, o Senhor Senador AI· 
mir Pinto, em nome da Comissão, saúda os Senadores Lomanto Júnior e 
Agenor Maria pela eleição, e ao referir-se à recondução do Senhor Senador 
Lomanto Júnior à Presidência da Comissão considera-a merecida, pois se tra
ta de um municipalista autêntico e cujo trabalho em beneficio da municipali
dade brasileira é merecedor dos mais efusivos aplausos. Referindo-se ao Se· 
nhor Senador Agenor Maria eleito Vice-Presidente, o Senhor Senador Almir 
Pinto enaltece a sua luta ardente em favor dos municípios e encerra as suas 
considerações convidando-os para tomarem posse. 

Assumindo a presidência~ o Senhor Senador Lomanto Júnior manifesta 
sua satisfação em ter corno companheiro o ilustre Senador Agenor Maria, um 
dos mais dCstacados e combativos integrantes da Casa, cujo trabalho será 
exercido a dois, objetivando alcançar o êxito que todos desejam. 

Em seguida, o Senhor Presidente ressalta a importância da Comissão e 
declara que a mesma vai se dedicar integralmente à problemâtlca municipal. 
Continuando, o Senhor Presidente afirma que os municlpios são, nos dias 
atuais, Ulfla ficção jurídica e considerados uma espécie de filhos enjeitados da 
Federação. Ao concluir as suas considerações o Senhor Presidente considera 
ser um dever da Comissão estudar uma fórmula de colocar em deb.ate o Códi· 
go tributário Nacional, e o imposto "inter~vivos". 

Com a palavra o Senhor Senador Evandro Carreira parabeniza os Se
nhores Senadores Lo manto Júnior e Agenor Maria pela eleição, ora realizada 
e enaltece os nomes indicados para dirigir a Comissão de Municípios. 

A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Af~ 
fonso Carnargo que se congratula com a Comissão pela escolha dos senhores 
Senadores Lo manto Júnior e Agenor Maria, para o comando da Comissão de 
Municípios; cujO trabalho no Senado Federal em favor dos municípios brasi
leiros será dos mais profícuos. 

Prosseguindo, usa da palavra o Senhor Senador Gastão Miiller que, inicial
mente, cumprimenta ()S eleitos. Em s~gu(da formula votos para que a Com is· 
são funcione de fato, pois, segundo entende, não se justifica que numa época 
de abertura haja centenas de municípios brasileiros sem autonomia munici
pal. 
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Fazendo uso da palavra, o Senhor Senador Aderbal Jurema afirma que 
tanto c> Se'nhor Presidente, como o Senhor V ice-Presidente, têm uma admi
ração inconteste pelo município, demonstrada através de sua vida pública, 
que gostaria que a Comissão não esquecesse de estudar a posição dos municí
pios em relação às chamadas âreas metropolitanas, pois sente que estes mu
nicípio~ estão perdendo muito de sua autonomia. Considera o assunto muito 
interessante e que deve ser examinado neste órgão técnico. 

A presidência concede a palavra ao Senhor Senador Agenor Maria que 
agradece a opt)rtur.id~de que lhe é dada e promete dar tudo de si para o bom 
andamento dos trabalhos da Comissão, pois considera ser o município um 
do~ caminhos de ajudar o Brasil. 

Finalmente o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador 
José Richa que considera suas as proferidas pelos seus ilustres pares que dela 
fizefaJÚ uSO. ------

0 Senhor Presidente reítera o seu agradecimento aos Senhores Senado
res presentes e comunica que as reuniões ordinârias da Comissão serão reali~ 
zadas às quintas-feiras. às t l,OO horas. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Francis_co Gonçalves Pereira, lavrei a presente Ata,_ que lida e aprovada, será 
assinada pelO Senhor Presidente e derri.ais membros Presentes.- Lomanto Jú
nior - Gastão Miiller - Agenor Maria - Raimundo Parente - Moacyr 
Da/la- Luiz Fernando Freire- Affonso C amargo- Almir Pinto- Evandro 
Carreira - Aderbal Jurema - José Richa. 
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